
Probă de evaluare la geografie clasa  a XI -a ........ Varianta nr. 1 

Numele ______________________  Prenumele _______________________ Durata 40 min 
Citeşte cu atenţie itemii de mai jos şi răspunde la ei succint, în ordinea propusă 

 
1.Explică cu cuvintele proprii esenţa noţiunilor: 

 
• Biom   ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
• Mediul înconjurător  ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

2 x 5 = 10 puncte 
 
2.Identificaţi (încercuiţi) răspunsul corect: 

1. Un deșert situat în mediul temperat arid este: 
a. Gobi   b.Sahara  c. Kalahari         d. Atacama 

 
2. Vegetația de ierburi scunde din estul Europei, corespunzătoare mediului temperat continental, poartă 
denumirea de: 

a. preerie   b. stepă          c. pampas   d. campos 
 
3. Mediul natural terestru situat între 60 și 70 grade în latitudine, cu un climat aspru și vegetație  reprezentată 
de muşchi, licheni și arbuşti pitici, este: 

a. tropical          b. temperat   c. subpolar  d. polar 
 
4. Mediul geografic situat în zonele litorale, caracterizat printr-un climat moderat termic cu precipitaţii bogate, 
cu păduri de foioase și puternic antropizat, poartă numele de: 

a. subtropical b. temperat continental  c. temperat oceanic  d. subecuatorial 
             
          4 x 5 = 20 puncte 

 
3.  Completaţi următoarele afirmaţii: 

1. Mediul temperat rece, forestier boreal, este prezent numai în emisfera _________________ . Acestui 
mediu îi sunt caractersitice pădurile de conifere (taigaua) foarte importante din punct de vedere economic. 

 
2. Elementele biotice ale mediului înconjurător sunt reprezentate de ____________________________ ; 
 
3. Mediul ______________________ este situat de-a lungul Ecuatorului, între paralelele de 5 grade latitudine 

Sudică şi Nordică. Acesta cuprinde bazinele fluviilor Amazon, Congo şi Insulele Indoneziei;  
 
4.  ________________________ este un element ce se regăsește în interiorul fiecărui factor geoecologic 

reprezentând durata de acţionare a acestuia. 
4 x 5 = 20 puncte 

 
4. Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi lista de termeni. Scrieţi, pe foaia de test, în dreptul cifrei 
corespunzătoare, termenul potrivit din lista de termeni dată. 

GEOSISTEMUL – este un sistem geografic complex realizat printr-o evoluţie a relaţiilor dintre relief, apă, 
aer, sol, vieţuitoare şi om. El este caracterizat prin deschidere, unitarietate, organizare, funcţionalitate, 
ierarhizare şi autoreglare.Geosistemul îmbracă diferite aspecte, de la dimensiunea ......................, la cea 
zonală, regională şi locală. 
ECOSISTEMUL reprezintă asocieri de vieţuitoare şi mediul de locuire al acestora. El este un ansamblu 
format din totalitatea vieţuitoarelor ....................... şi mediul lor de viaţă  ............................. . 
Ecosistemul este studiat de  ................. care reprezintă un domeniu distinct al biologiei. 

 
Lista termenilor:ecologie, floră, biocenoză, mediu natural, biotop, globală, . 
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4 x 5 = 20 puncte 

PUNCTAJ:S1: 10 puncte; S2: 20 puncte; S3: 20 puncte; S4: 20 puncte. TOTAL = 70 puncte  
Se acordă 30  puncte din oficiu 
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