
Test Cap. „Geografia politică” Nr. 1      Numele elevului......................................clasa..........data................................. 

Toate subiectele sunt obligatorii; timp de lucru 50 min; fiecare lucrare primește din oficiu 10p 

I.Citiți textul dat, prelucrați informațiile și rezolvați cerințele 20puncte: 

Statul ocupă un teritoriu, este delimitat de graniţe, este locuit de populaţie, fiind supus unei conduceri proprii, se supune 

unor legi comune, care au efect în interiorul său. Statul are caracter istoric, fiind procesul dezvoltării sociale  şi organizării 

populaţiei. A apărut pe o anumită treaptă de evoluţie a societăţii omeneşti. Principala caracteristică a statelor este 

suveranitatea care-i dă dreptulde a folosi forţa în propriul teritoriu, pentru a impune constituţia şi legile interne.  

a. Precizați care sunt elementele esențiale ale unui stat......................................................................................................... 

b. Precizați care sunt elementele prin care se manifestă suveranitatea statului..................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

c. Explicați de ce statul are un caracter istoric............................................................................... ........................................ 

 
II. Încercuiţi variantele corecte ale enunţurilor de mai jos: (enunțurile marcate au mai multe variante corecte) 15 puncte 

1. Dupa forma de guvernământ, este o monarhie statul notat pe hartă cu cifra: a. 1; b. 2; c. 3; d. 4. (1p) 

 2. Sunt delimitate pe anumite porțiuni de granițe naturale statele: a. 5; b. 14; c. 15; d. 2 (2p) 

 3. Sunt state cu dimensiuni continentale statele notate pe hartă cu cifrele: a. 2; b. 7; c. 6; d. 5; (2p) 

 4. Sunt state foarte populate statele notate pe harta cu: a. 4; b. 3; c. 6; d. 5. (2p) 

 5. Existau formațiuni statale în Antichitate pe teritoriul statelor: a. 7; b. 1; c. 14; d. 13 (3p) 

 6. Existau fromațiuni statate în Evul Mediu pe teritoriul actual al statelor: a. 15; b. 11; c. 10; d. 9 (2p) 

 7. S-au format prin dezmembrarea unor state mai mari statele notate pe harta cu: a.7; b. 8; c. 9; d. 10.(2p) 

8. S-a format prin unificarea a doua state, statul notat pe hartă cu cifra: a.7; b. 8; c. 9; d. 11; (1p) 

 

       
III. Completaţi enunţurile de mai jos cu informaţiile corecte necesare pentru întregirea sensului:15puncte 

1. Trei exemple de teritorii dependente de pe harta politică actuală sunt………………………………………………………. 

2.  În Asia statele gigant demografic sunt ……………………………………………………..................................................... 

3.  Zonele de delimitare a apelor oceanice sunt............................................................................................................................. 

4.  Trei state care exercită influență asupra Arcticii în prezent sunt........................................................... .................................. 

5.  Dintre resursele ce pot fi exploatate din apele marine menţionam 3........................................................................................ 

 

IV. Marcaţi pe hartă poziţia următoarelor elemente: 10 p (5X2p) 

        1. Str. Bosfor  2. Str. Malacca, 3. Str. Ormuz; 4.Bering; 5. Canalul Panama. 

 

V. Rezolvați cerințele referitoare la conflictele interne. 20p 

a. Definiți noțiunea 5p 

b. Numiți 5 cauze de producere 

c. Enumerați 5 state în care au avut loc conflicte interne în perioada contemporană.5p 

d.  Descrieți, la alegere,  specificul unui conflict intern.5p 

VI. Explicați prin formularea a 2 argumente logice și coerente interesul omenirii pentru Antarctida. 10 p 

 



Test Cap. „Geografia politică”     Nr. 2   Numele elevului......................................clasa..........data................................. 

Toate subiectele sunt obligatorii; timp de lucru 50 min; fiecare lucrare primește din oficiu 10p 
I.Citiți textul dat, prelucrați informațiile și rezolvați cerințele 20puncte: 

            „Capitala, ca unitate teritorial-administrativă, este un oraş din interiorul unui stat, în care este concentrată 

autoritatea politică şi administrativă. Se deosebesc mai multe tipuri de capitale:permanente, divizate, introduse, artificiale, 

naturale.Capitala permanentă este aceea care, de-a lungul secolelor şi-a menţinut statutul conducător în stat (Ex: Londra, 

Paris). Capitale divizate sunt acelea în care funcţiile capitalei sunt împărţite între mai multe oraşe. Exemple: Olanda are 

capitala oficială la Amsterdam şi cea politică la Haga; Republica Africa de Sud are guvernul la Pretoria şi legislativul la 

Cape Town. Capitala artificială este oraşul special construit pentru funcţia de capitală.Ex: Brasilia, capitala actuală a 

Braziliei. Capitalele – localizate geografic fie central, fie periferic – sunt oraşe complexe, multifuncţionale, asupra cărora 

statele îşi concentrează toată atenţia.” 

1. Precizați ce este capitala unui stat..................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 
 2,. Numiți principalele tipuri de capitale existente......................................................................... .............................................................. 

3. Explicați de ce capitala este cel mai important oraș dintr-un stat. 

 

II. Încercuiţi variantele corecte ale enunţurilor de mai jos: 15p (enunțurile marcate au mai multe variante corecte) 

 1. Sunt  elemente de manifestare a suveranităţii: a. populația; b. stabilirea graniţelor; c. alegerea capitalei; . gestionarea 

resurselor financiare. 3p 

 2. Sunt teritorii dependente: a. Madagascar; b. Groenlanda; c. Ins. Azore; d. Japonia.2p 

 3. După forma de guvernământ, sunt monarhii statele notate pe hartă cu:a.5; b. 2: c. 3; d.6 3p 

4. NU este un stat cu intindere continentală statul notat pe hartă cu: a.5; b. 4; c. 14; d.1; 1p 

5. Cea mai mare întindere teritoriala dintre statele notate pe hartă  o are: a.3; b. 4; c. 5; d. 13 1p 

6. Este un stat foarte populat statul notat pe hartă cu: a.14; b. 11; c. 9; d.4 1p 

7. Nu fac parte din gruparea regională Europa Centrală statul: a. Belarus; b. Cehia; c. Slovenia; d.România. 2p 

 8. În Asia există  conflicte interne în statele marcate pe hartă cu: a.16; b. 9; c. 13; d. 10; 2p 

                   
III. Completaţi enunţurile de mai jos cu informaţiile corecte necesare pentru întregirea sensului:15p 

1.. Trei exemple de state federale sunt………………………………………………………......................................... 

2.   În Africa, conflicte interne au loc în statele (2 ex) ………………………………………........................................ 

3.  În Asia statele cu suprafața continentală sunt ……………………………………………………............................ 

 4.   Trei ex. de state a căror zonă economică exclusivă este extinsă......................................................... ....................... 

5. Cel mai important eveniment de geografie politică din perioada Evului Mediu l-a constituit.................................... 

 

IV. Marcaţi pe hartă poziţia următoarelor elemente: 10 p (2x5p) 

1. Str. Gibraltar,  2. Str. Malacca, 3. Str. Ormuz; 4.Str. Berring; 5. Canalul Suez. 

V. Rezolvați cerințele referitoare la conflictele externe. 20p 

a. Definiți noțiunea 5p 

b. Numiți 4 cauze de producere 4p 

c. Enumerați 3 grupuri de state între care au avut loc conflicte interne în perioada contemporană.6p 

d.  Descrieți, la alegere,  specificul unui conflict extern.5p 

           VI. Explicați prin formularea a 2 argumente logice și coerente interesul omenirii pentru Arctica. 10 p 



BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 
Test Cap. „Geografia politică” Nr. 1       

 
I.Pentru  prelucrarea corectă a  informațiilor și rezolvarea cerințelor se acordă 20puncte astfel: 

a.Se acordă 10p câte 2 puncte pentru fiecare element corect identificat din text și notat:: teritoriu, granițe, populație, 

conducere proprie, legi comune. 

b. Se acordă 6p pentru numirea din text a elementelor prin care se manifestă suveranitatea statului: dreptul de a folosi 

forța în propriul teritoriu, pentru a impune constituția și legile statului  

c. Se acordă 4 puncte pentru explicația corect dată folosind informațiile din text: „Statul are caracter istoric rezultat 

din procesul dezvoltării social şi organizării populaţiei, statul apărut pe o anumită treaptă de evoluţie a societăţii 

omeneşti.” 

 

II. Pentru identificarea variantelor corecte ale enunţurilor de mai jos se acordă în total 15 puncte după cum urmează: 

1. 1p Dupa forma de guvernământ, este o monarhie statul notat pe hartă cu cifra: b. 2;  

 2. 2p Sunt delimitate pe anumite porțiuni de granițe naturale statele: a. 5;  c. 15;  

 3. 2p Sunt state cu dimensiuni continentale statele notate pe hartă cu cifrele: c. 6; d. 5;  

 4. 2p Sunt state foarte populate statele notate pe harta cu: a. 4; b. 3;  

 5. 3p Existau formațiuni statale în Antichitate pe teritoriul statelor: a. 7;  c. 14; d. 13  

 6. 2p Existau fromațiuni statate în Evul Mediu pe teritoriul actual al statelor: a. 15; b. 11;  

 7. 2p S-au format prin dezmembrarea unor state mai mari statele notate pe harta cu: b. 8; c. 9;  

8. 1p S-a format prin unificarea a doua state, statul notat pe hartă cu cifra:  d. 11; (1p) 

 

       
III. Pentru completarea enunţurilor cu informaţiile corecte necesare pentru întregirea sensului se acordă în total 15 

puncte astfel: 

1. 3p pentru trei exemple de teritorii dependente de pe harta politică actuală  

2. 2p pentru numirea statele gigant demografic din Asia: China și India (1+1)  

3.  4 p pentru numirea zonelor de delimitare a apelor oceanice: mare teritorială, zona contiguă; zona economică exclusivă; 

zona mărilor adânci/mare liberă/zona economica libera. 

4.  3p (1+1+1) pentru numirea oricăror trei state care exercită influență asupra Arcticii în prezent/state riverane Oc. Arctic. 

5.  3p (1+1+1) pentru numirea a 3 ex de resurse ce pot fi exploatate din apele marine: săruri dizolvate (sare, brom) substanțe 

minerale utile, resurse biotice etc. 

 

IV.Se acordă 10 p, câte 2 p pentru fiecare element marcat pe hartă corect 

        1. Str. Bosfor – între M. Ne4agră și M. Marmara 2. Str. Malacca, - Între Pen Malacca și Ins Jawa 3. Str. Ormuz; între Pen 

Arabă și Asia la ieșire din G. Persic; 4.Bering – desparte Asia de America (Pen Alaska); 5. Canalul Panama – pe teritoriul 

statului Panama America Centrală. 

 

V. Pentru rezolvarea corectă a cerințele referitoare la conflictele interne se acordă în total 20p astfel 

a. 5p pentru definirea corectă a  noțiunii  

b. 5p pentru numirea a 5 cauze de producere: sociala, economică, etnică, religioase, lingvistice etc. 

c. 5p pentru enumerarea corectă a 5 state în care au avut loc conflicte interne în perioada contemporană. (Sudan, 

filipine, Etiopia, Iran, Sri Lanka etc) 

d. 5 p pentru descrierea specificului unui conflict intern (denumirea statului, cauze de producere, minim 1 consecință) 

VI. Pentru formularea a 2 argumente logice și coerente care să explice interesul omenirii pentru Antarctida se acordă în 

total 10 p câte 5 puncte pentru un enunț corect formulat. 

- Interes teritorial – Multe state din lumea contemporană sunt interesate sa dețină o parte din teritoriul Antarctidei. 

- Interes pentru resurse – Deși este un continent nelocuit, acoperit de calota glaciară în subsolul continentului sunt cantonate 

importante resurse ceea ce atrage atenția statelor lumii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 
Test Cap. „Geografia politică” Nr. 2       

I.Pentru  prelucrarea corectă a  informațiilor și rezolvarea cerințelor se acordă 20puncte astfel: 

a.Se acordă 5 p pentru prezentarea informațiilor care descriu ce este capitala unui stat 

b. Se acordă 10 p pentru numirea principalele tipuri de capitale existente: permanente, divizate, introduse, artificiale, 

naturale câte 2 puncte pentru fiecare tip notat. 

c.Se acordă 5 puncte pentru explicația corect dată folosind informațiile din text: ”Capitatele sunt 

oraşe complexe, multifuncţionale, asupra cărora statele îşi concentrează toată atenţia.” 

 
II. Pentru identificarea variantelor corecte ale enunţurilor de mai jos se acordă în total 15 puncte după cum urmează: 

 1. 3p Sunt elemente de manifestare a suveranităţii: b. stabilirea graniţelor; c. alegerea capitalei; . gestionarea resurselor 

financiare. 3p 

 2. 2p Sunt teritorii dependente: b. Groenlanda; c. Ins. Azore;  

 3. 3p După forma de guvernământ, sunt monarhii statele notate pe hartă cu:a.5; b. 2:  d.6  

4. 1p NU este un stat cu intindere continentală statul notat pe hartă cu:  c. 14; 

5. 1p Cea mai mare întindere teritoriala dintre statele notate pe hartă  o are: d. 13  

6. 1p Este un stat foarte populat statul notat pe hartă cu: d.4 

7. 2p Nu fac parte din gruparea regională Europa Centrală statul: a. Belarus; b. Cehia; c. Slovenia; d.România. 

 8. 2p În Asia există  conflicte interne în statele marcate pe hartă cu: a.16; d. 10;  

       
III. Pentru completarea enunţurilor cu informaţiile corecte necesare pentru întregirea sensului se acordă în total 15 

puncte astfel: 

1.. 3p pentru trei exemple de state federale SUA, canada, Mexic, Brazilia, Germania etc. 

               2.  2p pentru menționarea a 2 state în care au avut/au loc conflicte interne în Africa: Egipt, Sudan, Angola, Etiopia, 

Somalia etc. 

3.  2p pentru numirea statelor cu suprafața continentală din Asia: Rusia și China. 

4.  6p (2+2+2) Trei ex. de state a căror zonă economică exclusivă este extinsă: SUA, Canada, Rusia, Spania, Japonia, 

Indonezia, Mauritius etc. 

5. 2p pentru numirea celui mai important eveniment de geografie politică din perioada Evului Mediu - colonizarea noilor 

teritoriidescoperite de către europeni la începutul  Marilor descoperiri geografice ( au început în sec. al XiV-lea și au 

continuat până în sec. al XIX-lea) 

 

IV.Se acordă 10 p, câte 2 p pentru fiecare element marcat pe hartă corect 

1. Str. Gibraltar leagă M. Mediterană de Oc. Atlantic prin S Pen Iberice;,  2. Str. Malacca - Între Pen Malacca și Ins Jawa, 

3. Str. Ormuz între Pen Arabă și Asia la ieșire din G. Persic; 4.Str. Berring– desparte Asia de America (Pen Alaska);; 5. 

Canalul Suez. – pe teritoriul Egiptului leagă M. Mediterană de M. Roșie. 

 

V. Pentru rezolvarea corectă a cerințele referitoare la conflictele externe se acordă în total 20p astfel 

e. 5p pentru definirea corectă a  noțiunii  

f. 4p (1p fiecare cauză) pentru numirea a 4 cauze de producere: teritorială, economică, etnică, religioase etc. 

g. 6p (2+2+2) pentru enumerarea corectă a 3 grupuri state în care au avut loc conflicte externe în perioada 

contemporană. SUA/Vietnam; SUA/Irak; R.Moldova/Transnistria; Coreea de N/Coreea; India/Pakistan 

h. 5 p pentru descrierea specificului unui conflict extern (denumirea statului, cauze de producere, minim 1 consecință) 

VI. Pentru formularea a 2 argumente logice și coerente care să explice interesul omenirii pentru Arctica se acordă în 

total 10 p câte 5 puncte pentru un enunț corect formulat. 

 

Interes teritorial - Multe state din lumea contemporană, în special cele care au ieșire la Oc. Arctic, sunt interesate să-și 

exercite influența pe o porțiune cât mai mare din Arctica. 

În caz de confruntare armată zona este una de mare importanță dat fiind faptul  că este poziționată între  mari 

putrei militare ale lumii. (SUA și Rusia, state europene ) 

 

 


