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Teză semestrială la geografie în clasa a XI-a, profil umanist 

Numele______________________, Prenumele______________________clasa_______ 
 
Data_________________2011 
 
Punctajul acumulat__________                         Corectorul___________________________ 
 
Nota_____________________                          Semnătura_________________________ 
 
 
     Stimate elev, citește cu atenție întrebările de mai jos și răspunde la ele succint. Succes! 

 

 

 

Nr. 
Item. 

Itemi Scor, 
puncte 

1. Citește afirmațiile de mai jos. Dacă afirmația este adevărată, încercuiește 
litera A, în caz contrar încercuiește litera F. Dacă ai încercuit litera F, scrie alte 
cuvinte în locul celor subliniate, care ar face afirmația adevărată. 

A  F  Industria de producere a aluminiului în partea de nord a Marii Britaniei 
utilizează bauxite importate. ________________________________________ 
A  F  Siderurgia din Germania se bazează, în cea mai mare parte, pe materiile 
prime proprii.   ___________________________________________________ 
A  F  Cea mai mare cantitate de energie electrică din Franţa se produce la 
centralele termoelectrice .  ___________________________________________ 
 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2. Încercuiește varianta  corectă: 

Principala cultură cerealieră răspîndită în cursul de mijloc al Gangalui din Indiei 
este: 

a)  Grîul 

b) Orezul 

c) Orzul 

d) ceaiul 

0 

1 
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3. În coloana A sînt indicate tipurile de transport, iar în coloana B – unele 
caracteristici ale lor. Scrie pe liniile din coloana A cifrele din coloana B, 
corespunzătoare fiecare tip de transport (cifrele pot fi scrise o singură dată, iar 
una din opțiuni este în plus). 

Coloana A Coloana B 

__Transportul feroviar 
__Transportul auto 
__Transportul acvatic 
__Transportul aerian 
__Transportul prin  
conducte.     

1.Este cel mai rapid și cel mai modern mijloc de 
transport. 

2.El asigură 4/5 din tot transportul de mărfuri dintre 
ţări.   

3.Este cel mai vechi tip de transport terestru.  

4.Este mai ieftin și pătrunde în locuri greu accesibile. 

5. Cuprinde transportul electrice prin linii de înaltă 
tensiune. 

6.Transportă orice produs lichid sau gazos. 
 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

4. În listele propuse mai jos subliniază: 

 Două tipuri de materie primă folosite în industria celulozei și hărtiei: iarbă 
alfa, săruri de potasiu, sulf native, bambus, fosfați . 

 Două bazine carbonifere din Rusia: Northumberland, Kansk-Acinsk, 
Yorkshire, Saar, Neriungri, Tungus.  

0 

1 

2 

3 

4 

5. Clasifică subramurile industriei enumerate mai jos, conform ramurilor 
industriei cărora le corespund. Indică în table denumirea ramurii și cîte două 
ramuri corespunzătoare. 

Industria de pielărie și încălțăminte, industria tutunului, industria blănurilor, 
industria panificației, industria petrochimică, industria cauciucului sintetic. 

Ramura: Ramura: Ramura: 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 
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6. Descrie PEG a Franței indicînd: 

a) particularităţile statelor vecine  din punctul de vedere al influenţei lor 
asupra economiei ţării 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

b) PEG faţă de căile de transport terestre și maritime 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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3 
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5 

6 

7. Explică patru factori ce au contribuit la dezvoltarea accelerată a economiei 
Japoniei în perioada postbelică. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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8. Se știe că Germania deține locul I în Europa privind gradul de dezvoltare a 
industriei chimice. Dedu principalii trei factori care au determinat dezvoltarea 
industriei chimice în țară . 

a)_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

b)_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

c)________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

0 
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3 

4 
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9. Compară politica demografică promovată în China cu cea promovată în 
Franța, structurînd răspunsul în tabel. 

 China 
 

Franţa 

Indicaţi scopul 
politicii 
demografice 
promovate 

  

Indicaţi cîte  două 
exemple de măsuri 
de realizare a 
politicii 
demografice 

  

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

10. În traficul de mărfuri din Rusia, rolul transportului feroviar este mai mare decît 
cel al transportului maritime, cu toate că țara are o ieșire largă la Oceanul 
Planetar. Enumeră două cauze ce determină acest fapt. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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11. Utilizînd Harta resurselor agroclimatice mondialle din atlasul școlar, 
analizează resursele agroclimatice ale României, stabilind: 

a) asigurarea plantelor cu căldură 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

b) asigurarea plantelor cu umezeală 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

c) două exemple de culturi agricole de specializare 
____________________________________________________________ 
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1 
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3 

4 

5 
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12. Demonstrează printr-un exemplu rolul Uniunii Europene în progresul economic 
și social al popoarelor din Europa. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

0 

1 

2 

Total: 60 puncte
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Barem de corectare 

Nr. 
ite
m. 

Scor  
total 

Răspunsul așteptat Scor detaliat Obsevații 

1. 6 1) Afirmaţia este adevărată. 

2) Afirmaţia este falsă. ?n locul cuv?ntului 
subliniat se va scrie materiile importate. 

3) Afirmaţia este falsă. În locul cuvîntului 
subliniat se va scrie centralele 
nucleareelectrice 

1p.- pentru 
încercuirea 
corectă a literei; 

1p.- pentru 
înscrierea 
corectă a 
afirmaţiei, în 
locul cuvîntului 
subliniat. 

Se vor 
acorda 2 p. 
pentru 
încercuirea 
literei A. 

2. 1 Varianta corectă este: b) orezul  1p. - pentru 
încercuirea 
corectă a literei; 

 

3. 5 Transportul feroviar - 3 
Transpotrtul auto - 4  
Transportul acvatic - 2 
Transportul aerian - 1 
Transportul prin  conducte - 6     

Cîte 1p.-pentru 
indicarea corectă 
a unei 
caracteristică 
pentru fiecare 
organizaţie. 

 

4. 4 Două tipuri de materie primă folosită în 
industria celulozei și hîrtiei: iarba alfa, 
bambusul. 

Două bazine carbonifere din Rusia: Tungus, 
Kansk-Acinsk. 

Cîte 1p.- pentru 
indicarea unei 
materii prime. 

Cîte 1p.-pentru 
indicarea unui 
bazin carbonifer. 

 

5. 6 Ramura: industria ușoară- industria blănurilor, 
industria de pielărie și încălțăminte. 
Ramura: industria alimentară-industria 
tutunului, industria panificație. 
Ramura: industria chimică-industria 
cauciucului sintetic, industria petrochimică. 
 

Cîte 1 p.-pentru 
indicarea corectă 
a ramurei.  

Cîte 1p.-pentru 
indicarea corectă 
a subramurei. 

Nu se va 
acorda nici 
un punct,  
dacă nu vor 
fi indicate 
corect 
ramura și 
cîte două 
subramuri 

6. 6 a) Franţa are o așezare geografică foarte 
favorabilă fiind situată în Europa de 

4 p.- pentru 
răspunsul 

Se admite 
aprecierea 
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Vest. Franţa are hotare cu ţări înalt 
dezvoltate din Europa, majoritatea 
cărora fac parte din Uniunea 
Europeană.La Hotarele Franţei se află 
cele mai dezvoltate regiuni ale ţărilor 
vecine, ceea ce stimulează dezvoltarea 
economică; 

b) Franţa este foarte favorabil situată faţă 
de căile de transport maritime (Oc. 
Atlantic și marea Mediterană), cele 
terestre și aeriene de importanţă 
mondială, ceea ce favorizează 
dezvoltarea economică. 

complet din a); 

2 p.-pentru 
răspunsul 
complet din b). 

cu 1p.-  
pentru 
răspunsul 
incomplet. 

7. 8 Cei mai importanţi factori sunt: 

a) Politica strategic promovată de stat la 
etapa iniţială- în activitatea economică 
a ţării au fost încadrate practice toate 
resursele umane de muncă; 

b)  Achiziţionarea în masă a inovaţiilor 
tehnice din alte ţări dezvoltate și 
implimentarea lor operativă în 
producţie; 

c) Celtuielile minime pentru intreţinerea 
armate- conform constituţiei, ele nu pot 
depăși 1% din venitul naţional al ţării; 

d) Prezenţa resurselor umane de muncă 
disciplinate, calificate și ieftine; 

e) Importul materiei prime și combustibili 
ieftin, transformarea lor în producţie 
finită scumpă livrarea acestora pe piaţa 
mondială; 

f) Exportul de capital și investirea lui în 
industria extractivă. 

Cîte 1 p.- pentru 
indicarea unui 
factor; 

Cîte 1 p.- pentru 
explicarea unui 
factor. 

Elevii vor 
explica 
doar 4 
factori. 

8. 6 
Factorii care  au determinatdezvoltarea 
industriei chimice în Germania sunt: 
a)Prezenţa materieiprime (săriri de potasiu, 
cărbune, caliu). 
b)Prazenţa energiei electrice  ieftine și a apei 
potabile. 
c)Prezenţa de forţe de muncă înalt calificate. 
d)Prezenţa instituţiilor știinţifice, laboratoare 

Cîte 2 p.- pentru 
numirea corectă 
a unui factor; 
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chimice. 
 

9. 6 
China: 

 Scopul- de a reţine creşterea numărului 
populaţiei. 

 Exemple-creşterea impozitelor pentru al 
doilea şi următorii copii nou-născuţi; 
lipsirea famiilor cu mulţi copii de 
înlesniri, ajutoare materiale ş.a.. 

Franța: 

 Scopul- de a stimula creşterea 
numărului populaţiei; 

 Exemple-alocări financiare pentru 
fiecare nou-noscut; acordarea 
înlesnirilor famiilor cu copii, asigurarea 
cu creşe, grădiniţe ş.a.  

Cîte 1 p.- pentru 
indicarea corectă 
a scopului; 

Cîte 2 p.- pentru 
indicarea corectă 
a exemplelor; 

 

10. 
4 Cauze: 

 Întinderea vastă a teritoriului Rusiei și 
distanţele mari dintre regiunile bogate 
în materie primă și cele de consum 
favorizează dezvoltarea acestui tip de 
transport; 

 Principalele regiuni cu un nivel mai înalt 
de dezvoltare economic sunt 
îndepărtate de litoralul maritime; 

 Majoritatea mărilor ce scaldă teritoriul 
ţării sînt îngeţate o perioadă 
îndelungată a anului, ceea ce 
îngreunează practicarea transportului 
maritime. 

Cîte 2 p.- pentru 
enumărarea unei 
cause. 

Se admite 
și alte idei, 
numai să 
fie 
reprezen-
tative. 

11. 6 a) În central ţării suma de temperature ale 
aeruluide peste 10ºC variază de la 
1000º-2200º și temperată în restul ţării- 
variază de la 2200º-4000º favorabile 
pentru cultivarea culturilor cu o 
perioadă de vegetaţie scută,mijlocie și 
lungă. 

b) Coeficientul de umezire este de peste 
1,0, iar în partea de est are un regim de 
umezire secetos unde evaporarea 

Cîte 2 p.- pentru 
fiecare exemplu. 
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întrece precipitaţiile și coeficientul de 
umezire variază de la 0,55-1,0. 

c) Grîul, porumbul.etc. 

12. 2 A creat pieţe unice de mărfuri și capital, a 
lichidat barierile vamale în schimbul de 
mărfuri dintre statele member, în deplasarea 
liberă a forţei de muncă și a capitulului în 
cadrul comităţii, a stabilit preţurile unice la 
principalele produse agricole. 

2 p.- pentru 
demonstrarea 
exemplului. 
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Obiectivele evaluării 
 

 Să distingă caracteristicile unui stat, în baza unei liste de afirmaţii; 

 Să identifice principalele caracteristici ale transportului dintr-o listă de caracteristici; 

 Să selecteze obiectele geografice enumărate dintr-o listă de termini; 

 Să casifice ramurile industrial enumărate, conform unui criteriu; 

 Să descrie PEG a unui stat, completînd un text; 

 Să explice factorii ce contribuie la dezvoltarea economiei unui stat, completînd un text; 

 Să analizai hărţii tematice; 

 Să comparare politica demografică  a două state, completînd un table;  

 Să explice două cause ce determină prioritatea unei categorii de transport în traficul de mărfuri, analizînd hărţile tematice; 

 Să stabilească resursele agroclimatice, în baza analizei hărţii tematice; 

 Să demonstreze rolul unei organizaţii în progresul economic şi social, în baza unui exemplu.  
 

Barem de convertire 
 

Punctajul 
acumulat 

 

60-59 

 

58-54 

 

53-48 

 

47-39 

 

38-30 

 

29-20 

 

19-13 

 

12-7 

 

6-3 

 

2-1 

Nota  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 


