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TEST DE EVALUARE – clasa a VIII-a
România – populația și așezările omenești

A. Precizaţi numele râurilor marcate, pe hartă, cu cifrele 2 și 3, precum și numele orașelor
marcate, pe hartă cu cifrele: 7 și 8.
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de test, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Unitatea de relief în care se întâlnesc satele de tip risipit este reprezentată, pe hartă,
cu litera ...
2. Oraşul reşedinţă de judeţ situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 este ...
3. Cel mai mare oraş, ca număr de locuitori, situat în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera H este ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare
dintre afirmaţiile de mai jos:
1. A apărut în perioada antică oraşul marcat, pe hartǎ, cu cifra:
a. 7
b. 10
c. 8
d. 11
3 puncte
2. Minoritatea germanilor (sașii) deţine o pondere însemnată în unitatea de relief
marcată, pe hartǎ, cu litera:
a. E
b. D
c. H
d. G
3 puncte
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3. Orașul Deva se găsește pe râul marcat, pe hartă, cu cifra:
a. 3
b. 2
c. 4
d. 1
3 puncte
4. Cea mai mică densitate a populației se întâlnește în unitatea de relief marcată, pe
hartǎ, cu litera:
a. A
b. G
c. B
d. D
3 puncte
5. Sate cu funcții miniere se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartǎ, cu
litera:
a. F
b. D
c. B
d. E
3 puncte
D. Caracterizați orașul reședință marcat, pe hartă, cu cifra 12, precizând:
1. Numele județului a cărui reședință este;
2. Numele județului cu care acesta se învecinează în vest, precum și o funcție pe care
orașul reședință al acestuia o deține;
3. Denumirea antică a orașului;
4. Numele unității majore de relief în care se găsește;
5. Numele arterei hidrografice pe care se află situat;
6. Patru funcții pe care orașul le îndeplinește.
20 puncte

E. În coloana A sunt numerotate orașe marcate, pe hartă, cu cifre de la 5 la 10, iar în
coloana B sunt enumerate județele ale căror reședințe sunt. Scrieţi, pe foaia de test,
asocierile corecte dintre ﬁecare număr din coloana A și litera corespunzătoare din
coloana B.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.
A
7
6
10
5
8
9

B
a.
b.
c.
d.
e.

Caraș Severin
Sălaj
Vrancea
Gorj
Bihor
20 puncte
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F. Comparați orașele reședință marcate, pe hartă, cifrele 10 și 11 precizând o asemănare
și două deosebiri.
Notă: Asemănarea și deosebirile vor face referire la: unitatea de relief în care sunt situate,
râurile pe care sunt situate, județele ale căror reședințe sunt, vechimea orașelor, funcțiile pe
care acestea le îndeplinesc.
9 puncte

G. Explicați, prezentând două argumente, densitatea redusă a populației din Delta Dunării.
4 puncte

H. Graficul de mai jos reprezintă piramida vârstelor din România în anul 2016. Pe baza
acestui grafic, precizați:
1. Are o reprezentare ușor mai redusă populația de sex ...
2. Grupa de vârstă cea mai numeroasă este ...
3. Calculați ce grupă de vârstă deține cel mai mare număr de locuitori în anul 2020.
12 puncte

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu
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România – populația și așezările omenești
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
A. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
2. Argeș, 3. Trotuș, 7. Focșani, 8. Reșița.
TOTAL SUBIECT A = 4 puncte
B. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect :
1.E; 2.Vaslui; 3.Craiova.
TOTAL SUBIECT B = 6 puncte
C. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect :
1. b; 2. d; 3. c; 4. c; 5. d.
TOTAL SUBIECT C = 15 puncte
D. Se acordă 20 puncte astfel:
1. 2 puncte (1x2p) pentru numele județului precizat corect (Tulcea)
2.4 puncte (1x2p) pentru numele județului cu care se învecinează în partea de vest precizat
corect (Brăila) și funcția îndeplinită (portuară, comercială)
3. 2 puncte (1x2p) pentru denumirea antică precizată corect (Aegyssus)
4. 2 puncte (1x2p) pentru unitatea de relief precizată corect (Masivul Dobrogei de
Nord/Dealurile Tulcei)
5. 2 puncte (1x2p) pentru artera hidrografică precizată corect (Dunărea)
6. 8 puncte (4x2p) pentru funcțiile precizate corect. De ex: portuară, comercială,
administrativă, cultural-istorică, turistică, etc.
TOTAL SUBIECT D = 20 puncte
E. Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect :
7-c; 6-d; 5-e; 8-a; 9-b.
TOTAL SUBIECT E = 20 puncte
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F. Se acordă câte 3 puncte pentru o asemănare și două deosebiri corect formulate între orașele
reședință de județ Cluj-Napoca și Brașov. Asemănarea și deosebirile se pot referi la oricare
dintre următoarele aspect referitoare la: unitatea de relief în care sunt situate, râurile pe care
sunt situate, județele ale căror reședințe sunt, vechimea orașelor, funcțiile pe care acestea le
îndeplinesc.

Oricare dintre asemănarea și deosebirile enumerate:
Asemănare:
- ambele sunt orașe reședință de județ, au funcții administrativ-politice, turistice, culturalistorice, etc.
Deosebiri:
- Orașul Cluj-Napoca este situat într-o zonă de podiș, fiind traversat de Someșul Mic, iar orașul
Brașov este situat în Carpații Curburii, în cea mai mare depresiune intramontană/intracarpatică
(Depresiunea Brașov);
-Orașul Cluj-Napoca este reședința județului Cluj, fiind oraș daco-roman/antic (Napoca), iar
orașul Brașov este reședința județului Brașov, fiind un oraș medieval /evul mediu.
TOTAL SUBIECT F = 9 puncte
G. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare argument precizat correct. De ex: întindere mare de
apă și puține suprafețe de uscat numite grinduri, accesibilitate redusă, domină satele mici si
dispersate, singurul oraș fiind Sulina, etc.
TOTAL SUBIECT G = 4 puncte
H. Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect :
1. masculin, 2.45-49 ani, 3. 2016: cea mai numeroasă grupă=40-49 ani; 2020-2016=4 ani; 4049 ani +4= 44-53 ani.

TOTAL SUBIECT H = 12 puncte

TOTAL TEST 90 PUNCTE + 10 PUNCTE DIN OFICIU = 100 PUNCTE
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