
TEST  SUMATIV 

EUROPA – GEOGRAFIE UMANĂ 

 

I.   Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:                                        4p × 5 = 20p 

   1. Statul vest - european cu ieşire atât la Oceanul Atlantic cât şi la Marea Mediterană este: 

      a) Spania            b) Franţa             c) Portugalia                d) Marea Britanie 

  2. Limba estoniană face parte din familia lingvistică: 

      a) germanică        b) celtică         c) fino-ugrică              d) slavă 

  3. Satele de tip stup se întâlnesc în Europa: 

      a) atlantică       b) de Est   c) mediteraneană         d) centrală 

  4. Poarta Brandenburg este un important obiectiv turistic din capitala statului: 

      a) Federaţia Rusă        b) Austria                  c) Franţa                        d) Germania 

  5. Zăcământul de minereu de fier de la Kiruna se află în: 

      a) Suedia                     b) Ucraina                 c) Polonia                      d) Federaţia Rusă 

 

II.   Notaţi cu „A” afirmaţiile corecte şi cu „F” cele false                                              1p × 5 = 5p 

……..1. După forma de guvernământ, Vaticanul este o monarhie constituţională; 

……..2. Ţara europeană cu cea mai mică densitate a populaţiei este Islanda; 

……. 3. Cel mai mare port european este oraşul olandez Rotterdam, aflat la vărsarea fluviului Elba; 

……. 4.  Exploatarea energiei geotermale este cel mai sigur sistem de obţinere a energiei; 

……. 5. Automobilele marca Volvo se produc în Germania; 

          

III.   În cele trei coloanele sunt menţionate câteva state, forme de guvernământ  şi obiective 

turistice . Realizaţi corespondenţa dintre ele după modelul: F- 6 – f;                  3p × 5 = 15p                                                                                                                                                                                                                                                                        

     I (Stat)                           II. (formă de guvernământ)               III. ( obiectiv turistic) 

   A. Franţa                           1) teocraţie                                            a) Zurich 

   B. Vatican                         2) monarhie constituţională                  b) Muzeul Luvru 

   C. Elveţia                          3) republică parlamentară                     c) Catedrala Sagrada Familia 

   D. Spania                          4)  republică semiprezidenţială             d) Piaţa Sf. Petru 

   E.  Italia                            5)  stat directorial                                  e) Colosseum 

 

IV. Caracterizaţi pe scurt regiunea Europa Centrală, precizând:                       2p × 10 = 20p                      

 două ţări şi două capitalele, altele decât cele ale ţărilor alese; 

 două familii lingvistice şi două confesiuni, 

 o resursă subsolică şi o zonă/ regiune de extracţie a acesteia; 



 V. Analizaţi harta de mai jos ( fig. 1)  şi rezolvaţi următoarele cerinţe:             1p × 20 = 20p 

 

Fig. 1. Harta politică a Europei ( sursa – www.hist-geo.com) 

a) Identificaţi oraşele capitală  numerotate cu cifre de la 1 la 12. 

1…………….2 ……………....3 ………….........4……………...5……………….6. …………….. 

7 ……………8……………… 9………………10……………..11……………..12. ……………. 

b) Pentru statul cu capitala  marcată cu cifra 3 menţionaţi un obiectiv turistic şi un aeroport; 

c) Pentru statul cu  capitala  marcată cu cifra 12 menţionaţi religia şi forma de guvernământ; 

d) Pentru statul cu capitală  marcată cu cifra 9 menţionaţi două limbi oficiale şi cel mai mic vecin; 

e) Menţionaţi care dintre cele 12 oraşe marcate pe hartă are cel mai mare număr de locuitori; 

 

VI.  Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă:                             2p × 5 = 10p 

   1. Europa avea la nivelul anului 2018 un număr de …………state independente; 

   2. Prin Praga,  capitala Rep. Cehe trece râul ……………..; 

   3. Din punct de vedere al structurii pe grupe de vârstă Europa se confruntă cu fenomenul de …….. 

   4. Limba neerlandeză se vorbeşte cu precădere în ……………… şi în …………………. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
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