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TESTE ADMITERE GEOGRAFIE
1. Ca poziţie geografică, România se află situată:
a. pe paralela de 40° latitudine nordică şi în Europa Balcanică;
b. pe meridianul de 25° longitudine estică şi în Europa Estică;
c. pe paralela de 45° latitudine nordică şi în Europa Centrală;
d. pe meridianul de 25° longitudine vestică şi în Europa Vestică;
e. pe paralela de 46° latitudine nordică şi în Europa Nordică.
2. Limita sudică a continentului european faţă de care România este poziţionată mai aproape, o constituie:
a. Marea Baltică;
d. Oceanul Atlantic;
b. Oceanul Arctic;
e. Marea Mediterană.
c. Munţii Urali;
3. Care oraş, dintre cele de mai jos, constituie o extremitate a României:
a. Sulina;
d. Giurgiu;
b. Mangalia;
e. Timişoara.
c. Suceava;
4. Dintre marile unităţi naturale ale Europei, defineşte aşezarea geografică pe continent a ţării noastre:
a. Marea Mediterană;
d. râul Nistru;
b. lanţul Carpaţilor;
e. Marea Caspică.
c. Peninsula Balcanică;
5. Altitudinea maximă de pe teritoriul României este de:
a. 2 303 m;
b. 4 810 m;
c. 1 849 m;

d. 2 544 m;
e. 5 642 m.

6. În ţara noastră, forme de relief glaciar se întâlnesc în munţii:
a. Făgăraş;
b. Semenic;
c. Poiana Ruscă;

d. Cozia;
e. Gutâi.

7. Un vulcan situat pe teritoriul României este:
a. Retezat;
b. Gurghiu;
c. Leaota;

d. Rodnei;
e. Vâlcan.

8. Pe continentul european, Carpaţii se desfăşoară între bazinul Vienei şi valea:
a. Dunării;
d. Mureşului;
b. Tisei;
e. Someşului.
c. Timocului;
9. Forme de tip „domuri” şi „cute diapire” sunt specifice:
a. Subcarpaţilor;
b. Podişului Dobrogei;
c. Câmpiei de Vest;

d. Depresiunii colinare a Transilvaniei;
e. Podişului Getic.
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10. Subcarpaţii se desfăşoară la exteriorul Carpaţilor între văile:
a. Prahova şi Motru;
b. Trotuş şi Dâmboviţa;
c. Moldova şi Buzău;

d. Bistriţa şi Argeş;
e. Moldova şi Motru.

11. Este renumit pentru răspândirea şi spectaculozitatea reliefului carstic:
a. Masivul Oaş;
d. Podişul Bârladului;
b. Podişul Mehedinţi;
e. Podişul Strehaiei.
c. Dealul Ciungi;
12. În cadrul Câmpiei Române, o câmpie de subsidenţă este:
a. Buzăului;
b. Râmnicului;
c. Brăilei;

d. Ploieşti;
e. Târgovişte.

13. Din punct de vedere genetic, Câmpia Olteniei este o câmpie:
a. tabulară;
b. de subsidenţă;
c. fluvio-lagunară;

d. de terase;
e. piemontană.

14. Nu s-au format în timpul orogenezei alpine munţii:
a. Balcani;
b. Caucaz;
c. Carpaţi;

d. Pirinei;
e. Ural.

15. Ţărmul cu fiorduri este specific peninsulei:
a. Balcanice;
b. Italice;
c. Scandinave;

d. Iberice;
e. Crimeea.

16. Peninsula Italică nu este mărginită de marea:
a. Ionică;
b. Adriatică;
c. Ligurică;

d. Tireniană;
e. Egee.

17. Dintre insulele de mai jos, nu se află situată în Marea Mediterană:
a. Tenerife;
d. Sicilia;
b. Corsica;
e. Creta.
c. Sardinia;
18. Un tip de climat specific atât României, cât şi Europei este cel:
a. subpolar;
b. temperat continental;
c. tropical;

d. mediteranean;
e. polar.

19. Dintre capitalele europene de mai jos, Dunărea nu străbate:
a. Viena;
b. Bratislava;
c. Budapesta;

d. Praga;
e. Belgrad.

20. Printre judeţele cu cea mai mică densitate a populaţiei din România se numără şi:
a. Prahova;
d. Iaşi;
b. Dâmboviţa;
e. Galaţi.
c. Tulcea;
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21. O minoritate etnică specifică sudului Transilvaniei o reprezintă:
a. saşii;
b. şvabii;
c. ruşii-lipoveni;

d. turcii;
e. tătarii.

22. Singura ţară europeană în care predomină cultul islamic şi nu cel creştin este:
a. Serbia;
d. Austria;
b. Albania;
e. Slovenia.
c. Belgia;
23. Un vechi centru urban întemeiat de greci în antichitate, în bazinul Mării Negre, este:
a. Atena;
d. Marsilia;
b. Corint;
e. Callatis.
c. Cnossos;
24. România reprezintă unul dintre principalii producători mondiali de:
a. grâu;
b. cartofi;
c. porumb;

d. struguri;
e. pere.

25. Cel mai mare producător mondial de măsline şi ulei de măsline este:
a. Grecia;
b. Slovenia;
c. Spania;

d. Portugalia;
e. Malta.

26. Recunoscută pentru rezervele însemnate de cărbune şi, totodată, unul dintre marii producători europeni,
este:
a. Suedia;
d. Cehia;
b. Olanda;
e. Franţa.
c. Germania;
27. Un centru siderurgic vechi, tradiţional, din România este:
a. Reşiţa;
b. Buzău;
c. Arad;

d. Slatina;
e. Orşova.

28. Petroşani şi Motru-Rovinari sunt două areale din România de exploatare a:
a. petrolului;
d. cărbunelui;
b. minereurilor neferoase;
e. bauxitei.
c. gazelor naturale;
29. O termocentrală din România este cea de la:
a. Lotru-Ciunget;
b. Işalniţa-Craiova;
c. Stejaru-Bicaz;

d. Mărişel;
e. Vidraru.

30. Un important producător european de autoturisme, de talie mondială, este:
a. Spania;
d. Ungaria;
b. Cehia;
e. Germania.
c. Suedia;
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31. O ţară europeană care îşi bazează producţia de energie electrică în principal pe atomocentrale este:
a. Franţa;
d. Elveţia;
b. Austria;
e. Italia.
c. Spania;
32. Dintre ţările europene, cea mai reprezentativă în privinţa producţiei de hidroenergie este:
a. Finlanda;
d. Franţa;
b. Norvegia;
e. România.
c. Polonia;
33. O staţiune balneoclimaterică din România este:
a. Olimp;
b. Poiana Braşov;
c. Neptun;

d. Sovata;
e. Borşa.

34. Care grupare, dintre cele de mai jos, cuprinde numai ţări vecine României şi care, totodată, sunt ţări
membre ale Uniunii Europene:
a. Bulgaria şi Ucraina;
d. Ucraina şi Serbia;
b. Serbia şi Republica Moldova;
e. Republica Moldova şi Ungaria.
c. Ungaria şi Bulgaria;
35. Au devenit
2004):
a.
b.
c.

membre ale Uniunii Europeană în cadrul celui mai mare val de aderare din istorie (produs în
ţările atlantice;
ţările pontice;
ţările scandinave;

d. ţările alpine;
e. ţările baltice.

36. Care afirmaţii, dintre cele de mai jos, caracterizează România:
a. este o ţară central-europeană, este membră UE şi NATO;
b. este o ţară est-europeană, nu este membră UE şi este membră NATO;
c. nu este o ţară central-europeană, este membră UE şi NATO;
d. este o ţară mediteraneană, este membră UE şi nu este membră NATO;
e. este o ţară alpină, nu este membră UE şi este membră NATO.
37. România nu este:
a. o ţară pontică;
b. membru UE;
c. o ţară dunăreană;

d. o ţară carpatică;
e. o ţară balcanică.

38. Care dintre afirmaţiile de mai jos nu este specifică Europei:
a. a fost leagănul civilizaţiei greco-romane;
b. are cea mai scăzută pondere a populaţiei urbane;
c. este locul unde s-a format cel mai puternic bloc regional economic de pe Glob, Uniunea
Europeană;
d. adăposteşte statul cu cea mai mică suprafaţă din lume, Vatican;
e. pe o parte a teritoriul ei se află cel mai întins stat de pe Glob, Rusia.
39. Dintre unităţile de mai jos, aparţin unităţilor de orogen:
a. Subcarpaţii şi Podişul Getic;
b. Câmpia Moldovei şi Câmpia Transilvaniei;
c. Podişul Mehedinţi şi Depresiunea colinară a Transilvaniei;
d. Podişul Dobrogei de Sud şi Dealurile de Vest;
e. Dealul Ciungi şi Câmpia Română.
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40. Care grupare, dintre cele de mai jos, cuprinde numai elemente geografice situate în Carpaţi:
a. Munţii Măcin, Depresiunea Beiuş, Râul Jiu;
b. Munţii Giumalău, Peştera Topolniţa, Râul Olt;
c. Depresiunea colinară a Transilvaniei, Vârful Moldoveanu, Râul Vedea;
d. Munţii Călimani, Depresiunea Vad-Borod, Municipiul Braşov;
e. Munţii Harghita, Municipiul Craiova, Râul Prut.
41. Care corelaţie, dintre cele de mai jos, este corectă:
a. Carpaţii Orientali – predominanţa vârfurilor de peste 2 500 m;
b. Carpaţii Meridionali – prezenţa reliefului vulcanic;
c. Carpaţii Occidentali – apariţia reliefului glaciar;
d. Subcarpaţii – formarea prin cutare;
e. Câmpia Română – prezenţa cutelor diapire.
42. Câmpia Transilvaniei şi Câmpia Moldovei au în comun următoarea caracteristică:
a. sunt unităţi intracarpatice;
d. au altitudini de 50 m;
e. reprezintă unităţi de podiş.
b. reprezintă unităţi de câmpie;
c. sunt unităţi extracarpatice;
43. Care diviziune, dintre cele de mai jos, este situată într-o unitate de podiş:
a. Depresiunea Baia Mare;
d. Subcarpaţii Getici;
b. Dealul Ciungi;
e. Munţii Mehedinţi.
c. Câmpia Târgovişte;
44. Câmpia Română şi Câmpia de Vest au în comun următoarea caracteristică:
a. sunt situate în sudul Carpaţilor Meridionali;
d. au aceeaşi orientare;
b. au suprafeţe similare ca întindere;
e. au altitudini scăzute, de circa 10 m.
c. sunt prezente dune de nisip;
45. Care corelaţie, dintre cele de mai jos, este corectă:
a. Titu – câmpie de subsidenţă;
b. Boianu – câmpie tabulară;
c. Buzăului – câmpie de terase;

d. Vlăsiei – câmpie piemontană;
e. Ploieşti – câmpie tabulară.

46. Cei mai vechi munţi din Europa sunt situaţi în:
a. Peninsula Balcanică;
b. Peninsula Iberică;
c. Peninsula Scandinavă;

d. Peninsula Italică;
e. Insula Creta.

47. Lanţurile montane Pirinei, Alpi şi Carpaţi au în comun următoarea caracteristică:
a. au altitudini ce depăşesc 3 000 m;
b. sunt orientate pe direcţia nord-sud;
c. s-au format în aceeaşi orogeneză cu Alpii Scandinaviei;
d. nu au gheţari permanenţi;
e. sunt de vârstă alpină.
48. Printre altele, Câmpia Germano-Poloneză prezintă următoarea caracteristică:
a. are altitudini care depăşesc frecvent 400 m;
b. se remarcă prin formele create de gheţari;
c. este mărginită la sud de un ansamblu de masive alpine;
d. este situată în Europa Nordică;
e. este drenată de râul Tisa.
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49. Volga şi Dunărea au în comun următoarea caracteristică:
a. străbat întreaga Europă Centrală;
b. se varsă prin estuare;
c. izvorăsc de pe teritoriul Germaniei;
d. sunt cele mai importante fluvii europene (ca lungime, extinderea bazinului hidrografic, debit);
e. se varsă în aceeaşi mare.
50. Care grupare, dintre cele de mai jos, cuprinde numai ţări europene care au ieşire directă atât la Marea
Mediterană, cât şi la Oceanul Atlantic:
a. Spania şi Franţa;
d. Estonia şi Irlanda;
b. Italia şi Olanda;
e. Finlanda şi Slovenia.
c. Cehia şi Slovacia;
51. Care dintre afirmaţiile de mai jos nu caracterizează continentul european:
a. aici şi-au avut nucleul imperiile coloniale;
b. a fost locul de pornire a două războaie mondiale;
c. a găzduit revoluţia industrială;
d. aici au luat naştere cele două ideologii totalitare opuse, nazismul şi comunismul;
e. din punct de vedere al formei de guvernare, toate statele sunt republici.
52. Care corelaţie, dintre cele de mai jos, este corectă:
a. Arcul lui Constantin cel Mare – Roma;
b. Complexul Kremlin – Berlin;
c. Big Ben – Moscova;

d. Catedrala Saint Paul – Paris;
e. Obeliscul din Luxor– Londra.

53. Sibiu şi Luxemburg au în comun următoarea caracteristică:
a. se află situate în aria culturală maghiară;
b. au fost declarate în anul 2007 „capitale europene ale culturii”;
c. aparţin aceluiaşi bazin hidrografic;
d. sunt importante centre turistice balneoclimaterice;
e. se află pe teritoriul unor state - membre fondatoare ale Uniunii Europene.
54. Una dintre ţările europene cu o valoare ridicată a ponderii populaţiei rurale şi, totodată, ocupate în
agricultură este:
a. Spania;
d. Albania;
b. Slovacia;
e. Polonia.
c. Slovenia;
55. Pe continentul european, rezervele de petrol sunt cantonate, în mod deosebit, în arealul mării:
a. Baltice;
d. Mediterane;
b. Mânecii;
e. Negre.
c. Nordului;
56. Care corelaţie, dintre cele de mai jos, este corectă:
a. Timişoara – vagoane;
b. Brăila – nave maritime;
c. Iaşi – autoturisme;

d. Craiova – locomotive;
e. Piteşti – utilaj petrolier.

57. În prezent, pe teritoriul României, se valorifică resursele de petrol concentrate în:
a. Câmpia Română;
d. Dealurile de Vest;
b. Podişul Moldovei;
e. Podişul Dobrogei.
c. Depresiunea colinară a Transilvaniei;
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58. Slatina reprezintă:
a. un centru reprezentant al industriei auto;
b. un centru de exploatare a gazului metan;
c. singurul centru de producţie a aluminiului din România;
d. un areal de valorificare a huilei;
e. unicul centru al metalurgiei neferoase din România.
59. Printre producătorii importanţi de petrol din Europa se numără şi:
a. Finlanda şi Marea Britanie;
b. Norvegia şi Polonia;
c. Rusia şi Ucraina;

d. Italia şi Spania;
e. Marea Britanie şi Rusia.

60. Silezia şi Rhur sunt caracterizate de următoarea afirmaţie:
a. reprezintă numele a două centre de rafinare a petrolului din Europa;
b. sunt două bazine carbonifere din Uniunea Europeană;
c. definesc două râuri amenajate pentru hidroenergie;
d. sunt două areale de exploatare a minereurilor de fier din vestul continentului;
e. reprezintă numele a două regiuni din Slovacia şi Germania.
61. Franţa şi Lituania sunt reprezentative în Uniunea Europeană pentru producţia de:
a. minereuri neferoase;
d. resurse energetice (cărbune, petrol,
b. atomoenergie;
gaze naturale);
c. produse din lemn;
e. bere.
62. Care corelaţie, dintre cele de mai jos, este corectă:
a. Transilvania – biserici cu fresce exterioare;
b. Bucovina – cetăţi ţărăneşti şi biserici fortificate;
c. Dobrogea – turism balneoclimateric;
d. Moldova – turism balneomaritim;
e. Maramureş – biserici şi porţi monumentale din lemn.
63. Oradea şi Constanţa au în comun următoarea caracteristică:
a. nu sunt deservite de aeroporturi;
b. sunt situate de-a lungul aceleiaşi magistrale feroviare;
c. sunt traversate de artera rutieră E60;
d. sunt traversate de artera rutieră E 85;
e. nu se află de-a lungul unui drum naţional de importanţă europeană.
64. Care afirmaţie, dintre cele de mai jos, este corectă:
a. Grecia a devenit ţară membră a UE în 1981;
b. Irlanda a devenit ţară membră a UE în 1986;
c. Ungaria a devenit ţară membră a UE în 1973;
d. Polonia a devenit ţară membră a UE în 1994;
e. Bulgaria a devenit ţară membră a UE în 2004.
65. În prezent, Uniunea Europeană reprezintă:
a. un bloc regional cu rol militar;
b. o federaţie;
c. o organizaţie care cuprinde toate ţările Europei;
d. cel mai important actor economic de pe Glob;
e. o altă denumire pentru Europa Occidentală.
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66. Care grupare, dintre cele de mai jos, include numai caracteristici şi elemente geografice specifice Ucrainei:
a. Carpaţii Păduroşi, resurse de cărbuni, oraşul Szeged;
b. suprafaţă mică, acces la Marea Neagră, ulei de trandafir;
c. Câmpia Nistrului, vecină cu Bulgaria, turism cultural;
d. fluviul Nipru, bazinul carbonifer Donbas, nu este membră UE;
e. Câmpia Panonică, populaţie majoritar ucraineană (65 %), siderurgie.
67. Care grupare, dintre cele de mai jos, include numai caracteristici şi elemente geografice specifice Republicii
Moldova:
a. Munţii Balcani, populaţia majoritar românească, oraşul Chişinău;
b. fluviul Nistru, resurse de petrol, turism balneomaritim;
c. autostrăzi, minoritate maghiară importantă, oraşul Bălţi;
d. grad ridicat de urbanizare, Kosovo, populaţie ocupată preponderent în industrie;
e. cel mai mic vecin al României, important producător european de vinuri, tutun şi plante aromate,
cel mai mic PIB pe locuitor din Europa.
68. Care grupare, dintre cele de mai jos, include numai caracteristici şi elemente geografice specifice Bulgariei:
a. oraşul Burgas, minoritate importantă de turci, nu este membră UE;
b. Munţii Stara Planina, Dunărea şi Marea Neagră, ulei de trandafir;
c. ţară pontică, important producător de tutun şi struguri, capitala situată pe Dunăre;
d. ţară balcanică, resurse de gaze naturale, staţiuni balneoclimaterice;
e. populaţie de confesiune majoritar ortodoxă, oraşul Varna, vecină cu Rusia.
69. Care grupare, dintre cele de mai jos, include numai caracteristici şi elemente geografice specifice Serbiei:
a. Câmpia Moravei, pondere redusă a populaţiei urbane, pomicultură (prune);
b. acces la Marea Adriatică, oraşul Novi-Sad, provincia Vojvodina;
c. Peninsula Balcanică, vecină cu ţara noastră, turism balneomaritim;
d. stat ex-comunist, membră a Uniunii Europene, ţară dunăreană;
e. relief predominant de munte, oraşul Miskolc, metalurgie neferoasă.
70. Care grupare, dintre cele de mai jos, include numai caracteristici şi elemente geografice din Ungaria:
a. ieşire la mare, oraşul Debrecen, turism slab dezvoltat;
b. Munţii Rila, capitala situată pe Dunăre, minoritate importantă de rromi;
c. relief predominant de câmpie, ţară ex-comunistă, predomină serviciile;
d. PIB similar ca structură ţărilor occidentale, minereuri de fier, oraşul Niš;
e. Câmpia Panonică, vecină cu Bulgaria, reţea de transport dezvoltată.
71. Care corelaţie, dintre cele de mai jos, este corectă:
a. relief ruiniform – Munţii Căliman;
b. relief eolian – Subcarpaţii Moldovei;
c. relief glaciar – Munţii Poiana Ruscă;

d. relief carstic – Podişul Dobrogei;
e. relief vulcanic – Munţii Bucegi.

72. Care corelaţie, dintre cele de mai jos, nu este corectă:
a. Munţii Hăşmaş – Carpaţii Orientali;
b. Culoarul Rucăr-Bran – Carpaţii Meridionali;
c. Vârful Cucurbăta – Carpaţii Occidentali;
d. Podişul Bârladului – Podişul Moldovei;
e. Depresiunea Baia Mare – Depresiunea colinară a Transilvaniei.
73. Care grupare, dintre cele de mai jos, cuprinde numai masive situate în Carpaţii Orientali şi Occidentali:
a. Maramureşului, Leaota, Locvei;
d. Hăşmaş, Făgăraş, Dognecei;
b. Cozia, Frunţi, Ghiţu;
e. Vlădeasa, Meseş, Cindrel.
c. Gutâi, Bistriţei, Aninei;
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74. Care afirmaţie, dintre cele de mai jos, este corectă:
a. altitudinea maximă din România este atinsă în Vârful Pietrosul Rodnei;
b. mai mult de jumătate din suprafaţa continentului european este ocupată de câmpie;
c. mai mult de jumătate din suprafaţa României este ocupată de munţi;
d. cel mai înalt vârf din Europa, Mont Blanc, are 5 642 m;
e. a devenit uscat, prin îndiguiri şi desecări, o parte din teritoriul de azi al Belgiei.
75. Masivul Central Francez şi Munţii Măcin au în comun următoarea caracteristică:
a. sunt mai vechi decât Carpaţii;
b. au altitudini ce depăşesc 1 800 m;
c. se află situaţi în partea nordică a Europei;
d. este prezent relieful glaciar;
e. sunt de aceeaşi vârstă cu Munţii Caucaz.
76. Care corelaţie, dintre cele de mai jos, este corectă:
a. Cuevas de Nerja – cea mai lungă peşteră de pe Glob, aflată pe teritoriul Spaniei;
b. Höloch – peştera cu cea mai lungă stalactită, situată în Elveţia;
c. Optimisticeskaia – peştera cu cea mai lungă stalagmită, situată în Ucraina;
d. Krásnohorská – peşteră formată în gips din Slovacia;
e. 6 S – peşteră formată în sare, în România.
77. Care corelaţie, dintre cele de mai jos, este corectă:
a. mesetas – platouri pietroase (podişuri) specifice Peninsulei Balcanice;
b. Câmpia Padului – câmpie glaciară;
c. Munţii Balcani – sunt mai vechi decât Alpii;
d. Munţii Pirinei – altitudine maximă de 3 404 m în Vârful Pic d’Aneto;
e. Câmpia Ebro – este situată în Peninsula Italică.
78. Care grupare, dintre cele de mai jos, cuprinde numai unităţi naturale care nu sunt situate în Peninsula
Balcanică:
a. Câmpia Andaluziei, Munţii Apenini;
b. Câmpia Savei, Alpii Dinarici;
c. Câmpia Mariţei, Munţii Rila;
d. Câmpia Traciei de Est, Munţii Rodopi;
e. Podişul Prebalcanic, Munţii Stara Planina.
79. Care corelaţie, dintre cele de mai jos, este corectă:
a. Bucura – lac de baraj antropic;
b. Albano – lac vulcanic;
c. Sf. Ana – lac glaciar;

d. Ladoga – lac în masiv de sare;
e. Amara – lac tectonic.

80. Care grupare, dintre cele de mai jos, cuprinde numai ţări europene care nu au ieşire la mare sau ocean:
a. Croaţia, Norvegia, Bulgaria;
d. Germania, Finlanda, Letonia;
b. Danemarca, Grecia, Austria;
e. Portugalia, Marea Britanie, Elveţia.
c. Serbia, Ungaria, Slovacia;
81. Care grupare, dintre cele de mai jos, cuprinde numai ţări, membre ale Uniunii Europene, care se
învecinează:
a. Germania şi Danemarca;
d. Elveţia şi Austria;
b. Ungaria şi Serbia;
e. Cehia şi Ucraina.
c. Grecia şi Albania;

Primii pași în managementul unei cariere de succes

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE MANAGEMENT
Str. Povernei nr. 6, Sector 1, Bucureşti, România
Tel. 037 217 7141, Fax 021 317 7007
edu@facultateademanagement.ro, www.facultateademanagement.ro

82. Care corelaţie, dintre cele de mai jos, este corectă:
a. Budapesta – oraş antic situat pe Dunăre, având funcţia de capitală;
b. Rotterdam – oraş apărut după al Doilea Război Mondial;
c. Köln – oraş antic întemeiat de romani;
d. Stuttgart – face parte din megalopolisul olandez, Randstadt-Holland;
e. Praga – oraş industrial apărut în perioada modernă.
83. Care corelaţie, dintre cele de mai jos, nu este corectă:
a. Moscova – reprezintă cea mai mare aglomeraţie urbană europeană, după numărul de locuitori;
b. Paris – este recunoscut drept o „capitală” mondială în privinţa parfumurilor şi cosmeticelor;
c. Londra – reprezintă una dintre „capitalele” financiar-bancare ale lumii;
d. Roma – a fost supranumită, printre altele, „Cetatea Eternă”;
e. Oslo – este recunoscut drept „Veneţia Nordului”.
84. Care corelaţie, dintre cele de mai jos, este corectă:
a. Cluj-Napoca – important centru al industriei siderurgice din ţara noastră;
b. Braşov – cel mai mare centru urban şi economic din regiunea montană a României;
c. Iaşi – important centru cultural şi universitar din vestul ţării;
d. Constanţa – oraş medieval, cel mai important port maritim al României;
e. Timişoara – renumit centru urban, supranumit „oraşul de pe şapte coline”.
85. Unul dintre cei mai mari producători europeni de petrol este:
a. Germania;
b. Italia;
c. Ucraina;

d. Norvegia;
e. România.

86. Care grupare, dintre cele de mai jos, cuprinde cei mai mari producători europeni de gaze naturale:
a. Norvegia şi Franţa;
d. Rusia şi Cehia;
b. Germania şi Olanda;
e. Olanda şi Rusia.
c. Ucraina şi Belarus;
87. Sunt recunoscute ca mari producători europeni de minereu de fier:
a. Rusia şi Suedia;
d. Ucraina şi Estonia;
b. Franţa şi Marea Britanie;
e. Danemarca şi Luxemburg.
c. Italia şi Germania;
88. Care corelaţie, dintre cele de mai jos, este corectă:
a. energie eoliană – Bulgaria;
b. energie mareomotrică – Italia;
c. energie solară – Danemarca;

d. energie geotermală – Islanda;
e. energie nucleară – Spania.

89. O staţiune balneomaritimă de pe litoralul mediteranean este:
a. San Sebastian;
b. Davos;
c. Antalya;

d. Estoril;
e. Soci.

90. Constanţa şi Rotterdam au în comun următoarea caracteristică:
a. nu sunt integrate în sistemul de navigaţie Dunăre – Main – Rhin;
b. reprezintă cel mai mare port din bazinul Mării Negre, respectiv cel mai mare port al Europei;
c. sunt porturi ce deservesc acelaşi bazin maritim;
d. sunt porturi la Marea Neagră, respectiv la Marea Baltică;
e. înregistrează aceeaşi capacitate de trafic anual.
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91. Care grupare, dintre cele de mai jos, cuprinde numai ţări care au devenit membre ale Uniunii Europene în
cadrul celui mai mare val de extindere din istoria acesteia:
a. Malta, Cipru, Estonia;
d. Franţa, Germania, Italia;
b. Ungaria, Portugalia, Grecia;
e. Austria, Finlanda, Suedia.
c. Polonia, Marea Britanie, Irlanda;
92. Care grupare, dintre cele de mai jos, cuprinde numai ţări care nu fac parte din Uniunea Europeană:
a. Estonia, Letonia, Lituania;
d. Slovenia, Cehia, Slovacia;
b. Belgia, Olanda, Luxemburg;
e. Bulgaria, Albania, Muntenegru.
c. Serbia, Norvegia, Islanda;
93. Care grupare, dintre cele de mai jos, include numai caracteristici şi elemente geografice specifice
Germaniei:
a. membru fondator al UE, renumitele castele de pe Valea Loarei, peste 82 milioane locuitori;
b. izvoarele fluviului Dunărea, cea mai mare putere economică europeană, reunificată în 1990;
c. ieşire la Marea Baltică şi la Marea Nordului, cel mai mare port fluvial de pe Glob – Duisburg, climat
mediteranean;
d. Munţii Harz, producător tradiţional de bere, staţiunea Innsbruck;
e. turism balneomaritim, minoritate turcă importantă, fluviul Vistula.
94. Care grupare, dintre cele de mai jos, include numai caracteristici şi elemente geografice specifice Franţei:
a. Munţii Alpi, important producător de cărbuni, Arcul lui Constantin cel Mare;
b. ieşire la Oceanul Atlantic, populaţie ocupată preponderent în agricultură, climat mediteranean;
c. Coasta de Azur, vecină cu Portugalia, turism cultural;
d. cel mai înalt vârf din vestul Europei, trenuri de mare viteză (TGV), staţiunea Nisa;
e. câmpie glaciară, fost imperiu colonial, fluviul Sena.
95. Care grupare, dintre cele de mai jos, include numai caracteristici şi elemente geografice specifice Marii
Britanii:
a. arhipelag în Oceanul Atlantic, oraşul Birmingham, ţara cu cel mai mare număr de locuitori din
Europa;
b. Munţii Alpi, râul Tamisa, turism montan şi de sporturi de iarnă;
c. fost imperiu colonial, nu dispune de rezerve de cărbuni, aeroportul Heathrow;
d. climat mediteranean, minereuri de fier, cel mai vechi metrou din lume;
e. caracter insular, relief vechi şi erodat, economie puternic dezvoltată.
96. Care grupare, dintre cele de mai jos, include numai caracteristici şi elemente geografice specifice Italiei:
a. „oraşe-muzeu”, nu este membru fondator UE, predomină sectorul serviciilor;
b. Munţii Penini, râul Guadalquivir, vestigii romane;
c. caracter peninsular, Munţii Alpi, industrie auto reprezentativă;
d. climat mediteranean, Muzeul Prado, producător mondial de măsline;
e. Câmpia Andaluziei, important producător de fructe (struguri, mere, pere), bogată în resurse
energetice.
97. Care grupare, dintre cele de mai jos, include numai corelaţii corecte între caracteristicile geografice:
a. Munţii Alpi – Elveţia, climat temperat continental – România, lacul Maggiore – Italia;
b. Munţii Balcani – Bulgaria, climat subpolar – Rusia, lacul Ladoga – Italia;
c. Cordillera Cantabrica – Spania, climat mediteranean – Grecia, lacul Zănoaga – Republica
Moldova;
d. Masivul Şistos Renan – Austria, climat oceanic – Portugalia, lacul Bolsena – Spania;
e. Alpii Dinarici – Croaţia, climat subpolar – Norvegia, lacul Como – Albania.
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98. Care grupare, dintre cele de mai jos, include numai corelaţii corecte între caracteristicile geografice:
a. ţărm cu riass – Spania, relief vulcanic – Italia, ţară mediteraneană – Irlanda;
b. ţărm dalmatic – Serbia, relief glaciar – Polonia, ţară atlantică – Portugalia;
c. ţărm cu fiorduri – Suedia, relief carstic – Slovenia, ţară alpină – Austria;
d. ţărm cu delte – România, relief glaciar – Finlanda, ţară scandinavă – Norvegia;
e. ţărm cu estuare – Franţa, relief vulcanic – Ungaria, ţară dunăreană – Elveţia.
99. Care grupare dintre cele de mai jos, include numai corelaţii corecte între caracteristicile geografice:
a. câmpie glaciară – Germania, oraşul Napoli – Slovenia, agricultură mediteraneană – Grecia;
b. oraşul Barcelona – Portugalia, putere industrială – Spania, Muzeul Uffizzi – Italia;
c. imigranţi pakistanezi şi indieni – Marea Britanie, familia limbilor romanice – Franţa, Parthenonul –
Spania;
d. ieşire la Marea Mediterană – Franţa, oraşul Leeds – Germania, reţea extinsă de metrou –
Moscova;
e. portul Hamburg – Germania, Eurotunelul – leagă Franţa de Marea Britanie, pe sub Marea Mânecii,
producător european important de cărbuni – Polonia.
100. Care grupare, dintre cele de mai jos, include numai corelaţii corecte între caracteristicile geografice:
a. Câmpia Panonică – Serbia, oraşul Pécs – Ungaria, membră UE – Elveţia;
b. Munţii Mátra – Ungaria, megalopolisul Randstadt – Olanda, putere economică europeană –
Franţa;
c. Munţii Pădurea Neagră – Germania, ţară dunăreană – Polonia, populaţie predominant rurală –
Albania;
d. Alpii Dinarici – Serbia, oraşul Bălţi – Republica Moldova, bazine carbonifere – Ungaria;
e. Munţii Carpaţi – România, capitala situată pe Dunăre – Slovenia, pondere însemnată a turismului
în structura PIB-ului – R. Moldova.
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