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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA FIZICĂ ȘI UMANĂ GENERALĂ 

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ: 

• Mișcările Pământului  

 

1. Viteza de deplasare a diferitelor puncte pe Glob în timpul rotației Pământului: 

a) scade de la Poli spre Ecuator 

b) scade de la Ecuator spre Poli  

c) rămâne constantă pe fiecare meridian  

 

2. Datorită rotației Pământului viteza de rotație la Ecuator este de circa: 

a) 240 m/s 

b) 465 m/s 

c) 29,79 km/s 

 

3. Viteza medie de deplasare a Pământului pe orbită este de circa: 

a) 465 m/s 

b) 29,79 km/s 

c) 220 km/s 

 

4. Experiența fizicianului L. Foucault demonstrează: 

a) mișcarea de revoluție a Pământului 

b) mișcarea de rotație a Pământului 

c) devierea corpurilor în mișcare 

 

5. O consecință a mișcării de revoluție a Pământului este: 

a) apariția forței Coriolis 

b) delimitarea zonelor de căldură pe Glob 

c) turtirea Pământului la Poli 

 

6. Forța centrifugă: 

a) are valoare maximă la Ecuator și scade spre Poli 

b) are valoare maximă la cei doi Poli  

c) își conservă valoarea de-a lungul fiecărui meridian 

 

7. Distanța medie Pământ - Soare se mai numește: 

a) periheliu 

b) unitate astronomică  

c) parsec 

 

8. Turtirea Pământului la Poli și bombarea la Ecuator determină forma de: 

a) geoid 

b) elipsoid  

c) sferă 

 

9. În emisfera boreală abaterea corpurilor în mișcare datorită forței Coriolis se face: 

a) spre dreapta 

b) spre stânga 

c) spre stânga sau spre dreapta în funcție de sensul de deplasare 
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10. Durata revoluției Pământului în raport cu poziția unei stele se numește: 

a) zi siderală 

b) an tropic 

c) an sideral 

 

11. Ziua solară reală are o durată inegală pe parcursul unui an datorită în principal: 

a) succesiunii zilelor și a nopților 

b) vitezei diferite de deplasare a Pământului pe orbită 

c) forței de inerție Coriolis 

 

12. Ziua solară adevărată (reală) începe: 

a) odată cu ora oficială a fusului zonei 

b) odată cu trecerea Soarelui deasupra meridianului locului  

c) la miezul nopții 

 

13. Ziua siderală este: 

a) mai mică decât ziua solară mijlocie 

b) mai mare decât ziua solară mijlocie 

c) egală cu ziua solară medie 

 

14. Orice punct de pe Glob parcurge într-o oră: 

a) 120 de meridian 

b) 150 de meridian 

c) 240 de meridian 

 

15. Linia internațională de schimbare a datei coincide cu: 

a) meridianul Greenwich 

b) meridianul de 1800, deviată local spre est sau spre vest 

c) meridianul Greenwich și antemeridianul de 1800 

 

16. Adoptarea orei de vară se face prin: 

a) trecerea ceasului cu o oră înainte 

b) trecerea ceasului cu o oră înapoi 

c) adoptarea orei oficiale a fusului dinspre vest 

 

17. Punctul în care Pământul se află cel mai aproape de Soare este: 

a) afeliu 

b) periheliu 

c) punctul vernal 

 

18. Axa de rotație a Pământului păstrează o înclinare față de planul eclipticii de: 

a) 230 27’ 

b) 660 33’  

c) 23,50 

 

19. Razele Soarelui cad perpendicular pe Ecuator: 

a) la solstiții 

b) la echinocții  

c) numai la solstițiu de vară 

 

20. La solstițiu de iarnă razele Soarelui cad perpendicular pe: 

a) Ecuator 
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b) Tropicul Capricornului 

c) Tropicul Racului 

 

21. O consecință a mișcării de rotație a Pământului este: 

a) formarea și alternanța anotimpurilor 

b) delimitarea zonelor de căldură pe Glob 

c) apariția forței Coriolis 

 

22. Apariția forței Coriolis este consecința: 

a) mișcării de rotație 

b) mișcării de revoluție 

c) atracției exercitată de Lună și de Soare 

 

23. Apariția forței centrifuge a Pământului este consecința: 

a) mișcării de revoluție a Pământului 

b) prezenței câmpului magnetic terestru 

c) mișcării de rotație a Pământului 

 

24. Forța de inerție Coriolis determină deviația corpurilor în mișcare din emisfera sudică: 

a) spre stânga 

b) spre dreapta 

c) spre centrul de greutate al Pământului 

 

25. Forța Coriolis determină: 

a) formarea mareelor terestre 

b) producerea eclipselor de Lună 

c) tendința de abatere a cursurilor râurilor 

 

26. În emisfera nordică datorită forței Coriolis alizeele bat din direcția: 

a) nord-estică 

b) nord-vestică 

c) sud-vestică 

 

27. În emisfera sudică datorită forței Coriolis alizeele bat din direcția: 

a) sud-estică 

b) sud-vestică 

c) nord-estică 

 

28. Direcția de deplasare a principalilor curenți oceanici este influențată de: 

a) mareele oceanice 

b) forța Coriolis 

c) unghiul de înclinare al axei polilor 

 

29. Perioada de 24 de ore reprezintă: 

a) durata mișcării de revoluție 

b) ziua siderală 

c) ziua solară medie 

 

30. Viteza de deplasare a Pământului pe orbită este mai mare spre: 

a) periheliu 

b) afeliu 

c) punctul vernal 
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31. Pământul se află la periheliu în jurul datei de: 

a) 3 ianuarie 

b) 4 iulie 

c) 22 iunie 

 

32. Pământul se află la afeliu în jurul datei de: 

a) 22 decembrie 

b) 22 iunie 

c) 4 iulie 

 

33. La afeliu Pământul se situează față de Soare la distanță: 

a) minimă 

b) medie 

c) maximă 

 

34. La periheliu Pământul se află față de Soare la distanță: 

a) medie 

b) maximă 

c) minimă 

 

35. În fiecare fus ora există o singură oră corespunzătoare: 

a) meridianului Greenwich  

b) meridianului de 1800 

c) meridianului său central 

 

36. Timpul este considerat în avans pentru punctele situate: 

a) la est de meridianul Greenwich 

b) la vest de meridianul Greenwich 

c) la est de linia internațională de schimbare a datei 

 

37. Spre vest cu fiecare fus orar: 

a) se adaugă câte o oră 

b) se scade câte o oră 

c) se adugă sau se scade câte o oră în funcție de emisfera în care ne aflăm 

 

38. Teoria heliocentrică a fost propusă de către: 

a) I. Newton 

b) G. Galilei 

c) N. Copernicus 

 

39. Legile mecanicii cerești au fost formulate de către: 

a) J. Kepler  

b) G. Galilei 

c) E. Hubble 

 

40. Ecliptica reprezintă: 

a) planul Ecuatorului 

b) planul descris de axa de rotație a Pământului 

c) orbita Pământului în jurul Soarelui 

 

41. Planul Ecuatorului face cu planul eclipticii un unghi de: 
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a) 230 27’ 

b) 660 33’ 

c) 900 

 

42. Distanța medie Pământ - Soare este de circa: 

a) 150 milioane km  

b) 159 milioane km 

c) 186 milioane km 

 

43. Variația distanței Pământ - Soare se datorează: 

a) atracției exercitată de Lună și de Soare 

b) vitezei diferite pe orbită a Pământului 

c) elipticității orbitei terestre 

 

44. La solstițiu de vară razele Soarelui cad perpendicular pe: 

a) Ecuator 

b) Tropicul de Nord 

c) Tropicul de Sud 

 

45. La echinocțiu de toamnă razele Soarelui cad perpendicular pe: 

a) Tropicul Racului  

b) Ecuator 

c) Tropicul Capricornului 

 

46. Durata dintre două treceri succesive ale Pământului prin punctul vernal se numește: 

a) an tropic 

b) an sideral 

c) an civil 

 

47. Punctul vernal reprezintă poziția Pământului pe orbită la: 

a) solstițiul de vară 

b) echinocțiul de primăvară 

c) afeliu și periheliu 

 

48. Anul tropic față de anul sideral este: 

a) mai mic 

b) mai mare 

c) egal 

 

49. Diferența dintre revoluția siderală și revoluția sinodică a Pământului provine din: 

a) elipticitatea orbitei  

b) viteza diferită pe orbită 

c) fenomenul precesiei 

 

50. Pe întreg Globul este aceeași zi calendaristică numai în momentul în care: 

a) meridianul Greenwich coincide cu momentul amiezii 

b) pe meridianul de 00 este miezul nopții  

c) linia de schimbare a datei (1800) este traversată de Soare la amiază 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 

DISCIPLINA: METEOROLOGIE – CLIMATOLOGIE 

SPECIALIZARE - GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ: 

• Atmosfera: compoziție și structură. Fronturile atmosferice. Factorii genetici ai climei: 

radiativi; fizico-geografici; dinamici; antropici. Climatele Pământului. 

 

 

1. Ozonul reprezintă starea alotropică a: 

a) azotului         

b) oxigenului  

c) heliului 

 

2. Ozonul protejează atmosfera inferioară prin absorbția radiațiilor: 

a) vizibile    

b) ultraviolete       

c) infraroșii 

 

3. Din grupa gazelor rare sau nobile face parte: 

a) azotului         

b) oxigenului  

c) heliului 

 

4. Pe uscat, concentrația bioxidului de carbon este mai scăzută: 

a) iarna        

b) toamna   

c) vara 

 

5. Una din caracteristicile azotului este: 

a) nu întreține viața, dar temperează acțiunea oxidantă a oxigenului     

b) reprezintă starea alotropică a oxigenului  

c) este o componentă variabilă a atmosferei terestre 

 

6. Oxigenul reprezintă circa …. din volumul atmosferei.  

a) 21%          

b) 40%   

c) 50%  

 

7. O.M. M. a stabilit stratificarea atmosferei în funcție de variația …….. cu înălțimea. 

a) presiunii     

b) temperaturii     

c) compoziției chimice 

 

8. Vaporii de apă rezultă în urma procesului de ….: 

a) condensare     

b) sublimare     

c) evaporare 

 

9. Primul strat al atmosferei se numește …..  

a) termosferă   
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b) troposferă  

c) tropopauză       

 

10. Troposfera concentrează circa ......  din cantitatea de vapori de apă: 

a) 10%   

b) 50%   

c) 90% 

 

11. Temperatura la limita superioară a troposferei, deasupra regiunilor temperate și polare este de: 

a) -70 …-80°C     

b) -50…-60°C    

c) -80..-100°C 

 

12. Troposfera concentrează circa ......  din masa atmosferei: 

a) 80%           

b) 25%   

c) 50%   

 

13. Curenții cu viteze de 200 – 500 km/h, întâlniți în tropopauză, se numesc ….: 

a) curenți frontali    

b) curenți jet     

c) curenți descendenți 

 

14. Al doilea strat al atmosferei se numește …..  

a) termosferă   

b) stratosferă       

c) exosferă 

 

15. În stratosferă, apar nori ….. 

a) sidefii  

b) Cirrus  

c) Cumulonimbus 

 

16. În stratosferă, la înălțimea de 25-30 km, se produce o creștere de temperatură, ca urmare a prezenței:  

a) sulfului    

b) hidrogenului  

c) ozonului 

 

17. Temperatura la limita superioară a mezosferei este de: 

a) -70 …-80°C    

b) -80…-110°C    

c) -50…-60°C    

 

18. Temperatura atinge 3000°C în …… 

a) troposferă  

b) termosferă    

c) stratosferă 

 

19. Frontogeneza reprezintă procesul de formare a: 

a) fronturilor atmosferice     

b) ciclonilor   

c) maselor de aer 
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20. După modul în care circulă aerul, fronturile atmosferice sunt: 

a) calde și reci  

b) principale și secundare  

c) anafronturi și catafronturi 

 

21. În cazul frontului cald, lățimea sistemului noros poate ajunge la: 

a) 100 km         

b) 500 km       

c) 1000 km 

 

22. La frontul cald, precipitațiile cad pe lățimi de: 

a) 100-200 km  

b) 300-400 km   

c) 800-900 km 

 

23. În cazul frontului cald, precipitațiile generalizate cad din norii: 

a) Altocumulus   

b) Cirrus  

c) Nimbostratus 

 

24. Panta frontului cald este de: 

a) 1-10°  

b) 20-30°  

c) 30-40° 
 

25. La frontul rece de ordinul I, se pot forma nori Cumulonimbus din care cad: 

a) averse  

b) burnițe  

c) ploi generalizate 
 

26. Fenomenul virga este legat de norii: 

a) Cirrus  

b) Altostratus  

c) Cirrostratus 
 

27. În cazul frontului rece de ordinul II, cad: 

a) precipitații generalizate    

b) burnițe  

c) averse 
 

28. Norii caracteristici frontului rece de ordinul II sunt: 

a) Cirrus  

b) Nimbostratus  

c) Cumulonimbus 
 

29. În cazul oceanelor, valorile cele mai ridicate ale consumului de căldură în procesul 

evaporației se remarcă în regiunile ….. cu presiune ridicată.  

a) tropicale  

b) polare  

c) ecuatoriale 

 

30. Radiația difuză scade cu altitudinea datorită …………. numărului de particule difuzante.  

a) creșterii  
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b) reducerii  

c) constanței 

 

31. În emisfera nordică, versanții cu expoziție sudică primesc cantități …… de radiație solară 

decât cei cu expoziție nordică. 

a) mai mici  

b) mai mari   

c) egale 

 

32. Radiația solară ajunge la suprafața pădurilor ecuatoriale multietajate în proporție de … 

a) 50%  

b) 0,1%  

c) 10%  

 

33. Vara, la nivel diurn, temperatura aerului este cu …….mai scăzută în pădure decât în câmp 

deschis.  

a) 10-12°C  

b) 17-20°C  

c) 7-8°C 

 

34. Temperatura aerului scade cu …….. la fiecare 100 m conform gradientului termic vertical 

mediu din troposferă.  

a) 0,5-0,6ºC  

b) 0,8-0,9ºC  

c) 1,0-1,2ºC 

 

35. În zona temperată, valoarea gradientului pluviometric mediu este de ……….. 

a) 400 mm/100 m     

b) 100 mm/100 m     

c) 1000 mm/100 m 

 

36. Ca urmare a încălzirii puternice și a mișcărilor convective intense, în zona …………. 

presiunea atmosferică este coborâtă. 

a) polară   

b) ecuatorială       

c) tropicală 

 

37. Cu cât aerul este ………….. cu atât nivelul precipitațiilor maxime se găsește la o înălțime 

mai redusă. 

a) mai cald și mai uscat  

b) mai rece și mai uscat  

c) mai cald și mai umed  

 

38. Calmele se dezvoltă în zona … 

a) temperată  

b) tropicală  

c) ecuatorială  

 

39. În zonele tropicale și subtropicale, se dezvoltă … 

a) alizeele  

b) vânturile de vest  

c) vânturile de est   
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40. În zonele temperate bat: 

a) vânturile de vest  

b) alizeele  

c) calmele ecuatoriale 

 

41. În luna iulie, în Asia se dezvoltă: 

a) Anticiclonul Siberian      

b) Minima sud-asiatică      

c) Anticiclonul Azorelor  

 

42. În luna ianuarie, în Oceanul Indian acționează: 

a) Anticiclonul Mauritius  

b) Anticiclonul Azorelor  

c) Anticiclonul Hawaii 

 

43. Convergența dintre alizeele celor două emisfere se realizează în apropierea ecuatorului într-o 

zonă cunoscută drept: 

a) zonă de convergență temperată  

b) zonă de divergență intertropicală  

c) zonă de convergență intertropicală 

 

44. Curentul Golfului transportă o cantitate de căldură de …. kcal/cm2/an. 

a) 80-100   

b) 120-140  

c) 200-220  

 

45. Minima Aleutinelor se dezvoltă în nordul Oceanului ……….  

a)  Pacific    

b) Atlantic  

c) Indian  

 

46. Anticiclonul Azoric se dezvoltă în Oceanul …: 

a) Pacific      

b) Atlantic      

c) Indian  

 

47. În regiunile temperate, valorile medii anuale ale radiației globale oscilează între ….. 

a) 140 și 80 kcal/cm2  

b) 80 și 60 kcal/cm2  

c) 160 și 140 kcal/cm2 

 

48. Cele mai ridicate valori medii ale radiației globale din luna iunie, peste 22 kcal/cm2/lună, se 

înregistrează în zonele: 

a) polare   

b) deșertice tropicale și subtropicale   

c) ecuatoriale 

 

49. La aceeași latitudine, sumele medii anuale ale bilanțului radiativ sunt … pe uscat decât pe ocean.  

a) mai mari  

b) mai mici  

c) egale 
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50. În regiunile deșertice, valorile medii anuale ale bilanțului radiativ sunt de circa …..  

a) 60 kcal/cm2  

b) 100 kcal/cm2   

c) 120 kcal/cm2 

 

51. Cele mai mari valori ale radiație globale din luna decembrie, de 20-25 kcal/cm2, se 

înregistrează în: 

a) Groenlanda  

b) Alaska   

c) Antarctica 

 

52. Pe suprafețele oceanice, cele mai ridicate valori ale schimbului turbulent, de peste 30-40 

kcal/cm2/an, se înregistrează în: 

a) zonele străbătute de curenți reci  

b) zonele fără curenți oceanici 

c) zonele străbătute de curenți calzi 

 

53. Valori negative ale bilanțului radiativ la nivel anual se înregistrează în …: 

a) zona ecuatorială  

b) Groenlanda    

c) Sahara 

 

54. Unul dintre factorii genetici antropici ai climei este reprezentat de: 

a) radiația solară  

b) sistemele de irigații    

c) vânt 

 

55. De-a lungul țărmului vestic al Americii de Sud acționează curentul rece al: 

a) Labradorului   

b) Benguelei      

c) Perului 

 

56. Una din caracteristicile principale ale climatului intertropical permanent umed este: 

a) lipsa anotimpurilor      

b) ploile frontale      

c) amplitudini termice mari  

 

57. În climatul intertropical permanent umed temperatura diurnă nu depășește: 

a) 41-42°C   

b) 39-40°C      

c) 35-37°C 

 

58. În zona cu climat ecuatorial precipitațiile cad sub formă de: 

a) ploi generalizate   

b) burniță      

c) aversă 

 

59. Vegetația caracteristică regiunilor cu climat intertropical permanent umed este cea de …: 

a) stepă   

b) savană     

c) pădure ecuatorială 
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60. Climatul intertropical alternant se caracterizează prin: 

a) amplitudinea medie anuală este de peste 20°C   

b) precipitațiile medii anuale depășesc 5000 mm;  

c) temperatura medie anuală oscilează între 18 și 24-25°C 

 

61. În cazul climatului intertropical alternant, anotimpul uscat durează circa …: 

a) 2 luni       

b) 8 luni      

c) 4 luni 

 

62. În cazul climatului intertropical alternant, cantitățile de precipitații sunt de circa …: 

a) 500-600 mm   

b) 2000-3000 mm      

c) 1000-1500 mm  

 

63. Climat intertropical alternant se înregistrează în: 

a) vestul Madagascarului        

b) bazinul Congo       

c) Sahara 

 

64. Climat tropical arid se înregistrează în: 

a) Peninsula Arabia         

b) Madagascar           

c) bazinul fluviului Congo 

 

65. Climat tropical arid se caracterizează prin: 

a) temperaturi medii anuale de 2-3°C    

b) nebulozitate redusă  

c) ploi frontale 

 

66. În regiunile cu climat tropical arid, temperatura la sol în timpul zilei atinge chiar: 

a) 120°C    

b) 100°C  

c) 80°C 

 

67. Climat tropical semiarid se înregistrează în: 

a) Podișul Mexicului        

b) Amazonia       

c) partea centrală a Asiei 

 

68. În regiunile cu climat tropical arid și semiarid, amplitudinea termică anuală variază între: 

a) 22-25°C   

b) 25-27°C     

c) 27-29°C 

 

69. Cantitățile anuale de precipitații în zonele cu climat tropical arid sunt: 

a) <  200 mm   

b) > 400 mm     

c) > 600 mm 

 

70. Cea de a doua valoare termică maximă de pe Glob, de 56,7°C, s-a înregistrat la: 

a) New Mexico   
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b) Death Valley     

c) New Orleans 

 

71. Climatul subtropical cu veri uscate se înregistrează în: 

a) estul Africii   

b) partea de sud-vest a Africii     

c) centrul Africii 

 

72. În regiunile cu climatul subtropical cu veri uscate, vara, timpul este: 

a) senin și rece   

b) senin și răcoros     

c) senin și cald 

 

73. În regiunile cu climatul subtropical cu veri uscate, temperatura medie anuală este de: 

a) 19-21°C   

b) 13-17°C     

c) 17-19°C 

 

74. Climat subtropical umed se înregistrează la: 

a) nordul Africii          

b) sud-estul S.U.A.  

c) sudul Europei 

 

75. În regiunile cu climatul subtropical umed, temperatura medie anuală este de: 

a) 10-15°C   

b) 16-20°C     

c) 21-25°C 

 

76. Datorită faptului că în regiunile cu climat subtropical umed predomină masele de aer 

………..în semestrul cald, cantitatea de precipitații este relativ ridicată. 

a) tropical oceanic  

b) tropical continental            

c) polar oceanic 

 

77. Climatul temperat oceanic este caracteristic în: 

a) sudul Spaniei           

b) sud-vestul Alaskăi          

c) bazinul fluviului Congo  

 

78. Climatul temperat oceanic se caracterizează prin: 

a) precipitații cuprinse între 500 și 3000 mm          

b) amplitudine termică depășește 90°C 

c) temperaturi medii anuale între 15 și 20°C 

 

79. În regiunile cu climat temperat oceanic, temperatura medie anuală variază între…: 

a) 5 și 10°C  

b) 7 și 13°C    

c) 15 și 20°C 

 

80. Climatul temperat de tranziție este caracteristic în: 

a) nord-estul S.U.A.     

b) sud-vestul S.U.A.            
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c) vestul S.U.A. 

 

81. În cazul regiunilor cu climat temperat de tranziție, în sud, maximele absolute pot atinge …: 

a) 45°C      

b) 50°C    

c) 55°C 

 

82. În cazul regiunilor cu climat temperat de tranziție, în nord, mediile din lunilor de iarnă sunt de …: 

a) -20 … -25°C  

b) -25 … -30°C    

c) -15 … -20°C 

 

83. Climatul temperat continental se caracterizează prin: 

a) frecvență ridicată a cețurilor           

b) amplitudine termică redusă          

c) precipitații de peste 700 mm 

 

84. Climatul temperat continental se caracterizează prin precipitații anuale de …: 

a) 350 - 700 mm      

b) 150 - 350 mm    

c) 700 -1000 mm 

 

85. Climatul temperat musonic apare în: 

a) centrul Japoniei   

b) sudul Japoniei  

c) nordul Japoniei 

 

86. Climatul temperat musonic se caracterizează prin: 

a) temperaturile maxime absolute pot atinge 45-50°C        

b) ierni reci și senine        

c) verile sunt calde și uscate 

 

87. În cazul climatului temperat musonic, temperatura medie anuală oscilează între …: 

a) 10°C și 20°C   

b) 10°C și 0°C   

c) 10°C și 15°C 

 

88. În cazul climatului temperat arid și semiarid, predomină tot timpul anului mase de aer: 

a) polar continental   

b) polar oceanic   

c) tropical oceanic 

 

89. Climatul temperat arid și semiarid se caracterizează prin: 

a) temperaturi medii anuale de 5-8°C     

b) precipitații atmosferice mai mari de 1000 mm    

c) vara, cad mai ales ploi frontale 

 

90. În cazul climatului temperat arid și semiarid, temperaturile minime absolute coboară la: 

a) -60°C   

b) -40°C  

c) -50°C 
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91. În cazul climatului temperat arid și semiarid, vara ploile cad predominant sub formă de: 

a) aversă   

b) burniță   

c) ninsoare 

 

92. Climatul subpolar oceanic este caracteristic în: 

a) centrul Antarcticii        

b) centrul Groenlandei           

c) sudului Insulei Baffin 

 

93. Climatul subpolar oceanic este caracteristic în: 

a) nordul Islandei   

b) centrul Islandei  

c) sudului Islandei 

 

94. În cazul climatului subpolar oceanic, vara este în general: 

a) răcoroasă și cețoasă   

b) caldă și uscată   

c) caldă și umedă 

 

95. În cazul climatului subpolar oceanic, temperaturile sunt mai mici sau egale cu 0°C în: 

a) 8-9 luni   

b) 6-7 luni   

c) 5-6 luni 
 

96. În nordul Canadei, fâșia cu climat subpolar continental se dezvoltă: 

a) la sud de cercul polar   

b) la nord de cercul polar   

c) de o parte și de alta a cercului polar 
 

97. În Antarctica, temperatura medie anuală este de: 

a) -55°C   

b) -32°C   

c) -20°C 
 

98. Temperatura minimă absolută de pe Glob, înregistrată la stația Vostok II, este de: 

a) -89,2°C   

b) -69,4°C   

c) -71,3°C 
 

99. Climatului polar apare în: 

a) nordul Canadei   

b) centrul Groenlandei  

c) centrul Antarcticii 
 

100. Climatul polar excesiv, este caracteristic în: 

a) nordul Canadei   

b) centrul Groenlandei  

c) nordul Siberiei 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ  

DISCIPLINA: HIDROLOGIE – OCEANOGRAFIE 

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ: 

• Elementele caracteristice ale bazinului şi rețelei hidrografice. Scurgerea râurilor. Regimul 

hidrologic al râurilor. Marile sisteme fluviatile pe Terra. Mările adiacente Oceanului 

Planetar. Marea Neagră. 

 

 

1. Limnologia reprezintă: 

a) ramura hidrologiei care studiază mlaștinile 

b) ramura hidrologiei care studiază lacurile naturale şi antropice 

c) ramura hidrologiei care studiază apele curgătoare 

 

2. Potamologia reprezintă: 

a) ramura hidrologiei care studiază apele curgătoare 

b) ramura hidrologiei care studiază lacurile naturale şi antropice 

c) ramura hidrologiei care studiază apele subterane 

 

3. Apele cu scurgere permanentă: 

a) au o vale proprie şi un debit de apă temporar 

b) sunt definite de apele de şiroire şi de torenţi 

c) au o obârşie bine definită, un debit permanent şi un punct de vărsare  

 

4. Râurile care seacă în fiecare an având apa numai din ploi și topirea zăpezilor sunt râuri cu 

scurgere: 

a) accidentală 

b) episodică 

c) temporară  

 

5. Scurgerea maximă este generată de: 

a) alimentare preponderentă din subteran şi precipitații  

b) topirea zăpezilor şi aportul din subteran 

c) abundența ploilor ce se suprapune peste topirea zăpezilor 

 

6. Creşterile bruşte şi de scurtă durată ale nivelurilor şi debitelor peste valorile medii, într-o 

perioadă scurtă de timp, se numesc: 

a) viituri 

b) inundaţii 

c) catastrofe 

 

7. Viiturile si apele mari constituie faze hidrologice ce caracterizează: 

a) scurgerea minimă 

b) scurgerea maximă 

c) scurgerea medie 

 

8. Viiturile nivale sunt generate de apele provenit din: 

a) precipitaţii 

b) topirea zăpezilor 

c) inundaţii 
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9. Viiturile pluviale sunt generate de apele provenite din: 

a) precipitaţii 

b) topirea zăpezilor 

c) inundaţii 

 

10. Intervalul dintre începutul unei viituri şi atingerea debitului maxim se numeşte: 

a) timp de descreştere 

b) timp de creştere 

c) hidrograf de viitură 

 

11. Viiturile al căror hidrograf are mai multe vârfuri se numesc: 

a) viituri succesive 

b) viituri compuse 

c) viituri monoundice 

 

12. Etiajul şi secarea constituie faze hidrologice ce caracterizează: 

a) scurgerea minimă 

b) scurgerea maximă 

c) scurgerea medie 

 

13. Efecte negative directe ale inundaţiilor sunt: 

a) pericolul epidemiilor  

b) reducerea ritmului de dezvoltare al zonelor afectate 

c) inundarea terenurilor agricole şi a gospodăriilor 

 

14. În ce unitate de relief râurile transportă cele mai mici cantităţi de aluviuni în suspensie? 

a) Dobrogea 

b) Subcarpaţii Getici 

c) Carpaţii Meridionali 

 

15. În ce unitate de relief râurile transportă cele mai mari cantităţi de aluviuni? 

a) Subcarpaţii de Curbură 

b) Carpaţii Meridionali 

c) Câmpia Română 

 

16. Cantitatea de particule solide în suspensie existente la un moment dat într-un volum de apă 

(litru) se numeşte: 

a) impurificare 

b) turbiditate 

c) aluviuni 

 

17. Debitul aluviunilor în suspensie sau solid se exprimă în: 

a) m3/s 

b) l/s 

c) kg/s 

 

18. Debitul lichid, exprimat în m3/s, se notează cu: 

a) R 

b) q 

c) Q 
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19. Viteza unui curs de apă se exprimă prin: 

a) m3/s 

b) m/s 
c) l/s/km2 

 

20. Debitul lichid se exprimă în: 

a) m3/s 

b) m/s 
c) l/s/km2 

 

21. Nivelul apei unui râu în secţiune transversală se măsoară în: 

a) metri 

b) centimetri 

c) kilometri 

 

22. Scala din plăci de aluminiu de 0,5 m divizate din 2 în 2 cm se numeşte: 

a) scală hidrologică 

b) miră hidrografică 

c) miră hidrometrică 

 

23. Nivelul apei, măsurat într-o secţiune transversală a unui râu în cm, se notează cu: 

a) N    

b) H     

c) h 

 

24. Niveluri (cote) de apărare împotriva inundaţiilor sunt reprezentate de: 

a) CA, CI, CP 

b) H, V, Q 

c) H1, H2, H3  

 

25. Debitul de aluviuni în suspensie, exprimat în kg/s, se notează cu: 

a) R 

b) q     

c) Q 

 

26. Turbiditatea apei unui râu, măsurată în în g/l, se notează cu: 

a) T 

b) ρ 

c) r 

 

27. Cantitatea de apă transportată de râuri într-o secundă și raportată la o unitate de suprafaţă  

(l/s km2) se numeşte: 

a) scurgere medie specifică 

b) debit de apă 

c) scurgere medie 

 

28. Totalitatea organismelor acvatice de pe o anumită suprafaţă defineşte: 

a) un bazin hidrografic  

b) o reţea hidrografică  

c) cumpăna de apă  
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29. Prin termenul de bazin hidrografic se înţelege: 

a) suprafaţa de pe care o arteră hidrografică îşi adună apele  

b) suprafaţa formată din lacuri naturale şi antropice 

c) lungimea colectorului şi a afluenţilor săi 

 

30. Elemente morfometrice ale bazinului hidrografic sunt: 

a) cumpăna de ape, suprafaţa, forma, lăţimea şi lungimea 

b) ape de şiroire, torenţi şi reţea hidrografică 

c) coeficient de sinuozitate şi coeficient de ramificare  

 

31. Elemente morfometrice ale reţelei hidrografice sunt: 

a) coeficient de sinuozitate şi coeficient de ramificare  

b) ape de şiroire şi torenţi  

c) suprafeţe bazinale şi interbazinale 

 

32. Cursul de apă al unui râu a fost "divizat" în trei sectoare din amonte în aval: 

a) izvor, albie minoră și vărsare 

b) superior, mijlociu și inferior 

c) inferior, mijlociu și superior 

 

33. Cursul de apă al unui râu a fost "divizat" în trei sectoare din aval în amonte: 

a) izvor, albie minoră și vărsare 

b) superior, mijlociu şi inferior 

c) inferior, mijlociu și superior 

 

34. Albia minoră a unei văi reprezintă: 

a) partea joasă a unei văi ocupată permanent de curentul de apă 

b) sectorul de albie acoperit temporar cu apă, în condiţii de inundaţii 

c) veche albie majoră, formată prin acumulare 

 

35. Densitatea reţelei hidrografice se exprimă în: 

a) km/km2 

b) m/km 

c) m/km2 

 

36. Cumpăna de ape reprezintă: 

a) o linie convenţională care separă un bazin hidrografic de altul  

b) distanţa între cele două puncte extreme ale bazinului hidrografic 

c) raportul între suprafaţa şi lungimea bazinului hidrografic  

 

37. Coeficientul de ramificare a unui curs de apă se mai numeşte: 

a) coeficient de sinuozitate 

b) coeficient de despletire 

c) coeficient de meandrare 

 

38. Cursul superior al unui râu se caracterizează prin:  

a) pantă mare şi viteză mare de scurgere a apei 

b) valea lărgă cu albie majoră și cu versanţi larg deschişi 

c) pantă redusă şi viteză de curgere a apei mult diminuată  

 

39. Cursul inferior al unui râu se caracterizează prin:  

a) pantă mare şi viteză mare de scurgere a apei 
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b) alimentare mai ales nivală şi cu aport mai puţin din subteran 

c) pantă redusă şi viteză de curgere a apei mult diminuată  

 

40. Apa curgătoare cu o lungime mică, de până la 50 km şi un debit de sub 1 m3/s se numeşte: 

a) torent 

b) râu 

c) pârâu 

 

41. Gura de vărsare a râurilor care se varsă în mări închise cu maree joase se numeşte: 

a) estuar 

b) deltă 

c) fiord 

 

42. Gura de vărsare a râurilor care se varsă în mări deschise cu maree puternice se numeşte: 

a) estuar 

b) deltă 

c) fiord 

 

43. Variaţia anotimpuală a scurgerii este determinată de caracteristicile: 

a) reliefului 

b) vegetaţiei 

c) elementelor climatice 

 

44. Variația în timp și spațiu a parametrilor hidrologici (H și Q) se numeşte: 

a) regim fizico - geografic 

b) regim hidrologic  

c) regim climatic 

 

45. Xingu, Purus și Tapajos reprezintă afluenți de dreapta ai fluviului: 

a) Parana 

b) Amazon 

c) Iangtze 

 

46. Fenomenul de remuu, denumit pororoca se întâlnește pe fluviul: 

a) Gange 

b) Congo 

c) Amazon 

 

47. Cascadele Stanley și Livingstone se află pe fluviul 

a) Congo 

b) Zambezi 

c) Niger 

 

48. Formează o deltă instabilă la gura de vărsare, prin depunere sedimentelor în largul oceanului, fluviul: 

a) Nil 

b) Congo 

c) Zambezi 

 

49. Denumirea de Bahrel Jebel în cursul mijlociu o are fluviu: 

a) Indus 

b) Nil 

c) Brahmaputra 
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50. Lacul Assuan s-a construit pe fluviul: 

a) Obi 

b) Congo 

c) Nil 

 

51. Fluviul african, al cărui curs de apă prezintă izvorul și vărsarea aproximativ la aceeași latitudine este: 

a) Congo 

b) Zambezi 

c) Niger 

 

52. Formează renumitele ”Trei Defilee” pe o lungime de 200 km, fluviul: 

a) Huanghe 

b) Iangtze 

c) Mekong 

 

53. Al 3-lea fluviu de pe Terra, după lungime este: 

a) Iangtze 

b) Congo 

c) Obi 

 

54. Suprapunerea inundațiilor cu ploile musonice determină mari pagube în delta fluviilor: 

a) Huanghe și Iangtze 

b) Gange și Bahmaputra 

c) Indus și Mekong 

 

55. Cascada Victoria s-a format pe cursul fluviului: 

a) Congo 

b) Zambezi 

c) Niger 

 

56. Lacul Kariba s-a construit pe fluviul: 

a) Congo 

b) Zambezi 

c) Niger 

 

57. Se varsă în Strâmtoarea Mozambic din Oceanul Indian, fluviul: 

a) Zambezi 

b) Indus 

c) Gange 

 

58. Cascada Iguacu s-a format pe cursul fluviului: 

a) Parana 

b) Zambezi 

c) Sao Francisco 

 

59. Își desfășoară bazinul hidrografic (85%) în marea Câmpie a Siberiei de Vest, fluviul: 

a) Volga 

b) Obi 

c) Amur 

 

60. Regimul hidrologic al fluviului Obi este determinat în principal de: 

a) alimentare din zăpezi 
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b) alimentare din precipitații 

c) alimentare mixtă 

 

61. Este considerat al treilea fluviu al Asiei, fluviul: 

a) Obi 

b) Enisei 

c) Iangtze 

 

62. Al doilea fluviu din America de Nord, după lungime, este: 

a) Mackenzie 

b) Sf. Laurențiu 

c) Colorado 

 

63. Reprezintă 8% din suprafața Europei bazinul hidrografic al fluviului: 

a) Volga 

b) Dunăre 

c) Rin 

 

64. Reprezintă componente ale Oceanului Arctic, următoarele mări: 

a) M. Ciukotsk, M. Barents și M. Beaufort 

b) M. Ohotsk, M. Bering și M. Baffin 

c) M. Laptev, M. Labrador și M. Baltică 

 

65. Sunt considerate mări interioare următoarele: 

a) M. Marmara, M. Neagră şi M. Baltică 

b) M. Jawa, M. Banda şi  M. Solomon 

c) M. Nordului, M. Bering şi M. Arabiei 

 

66. Sunt considerate mări temperate următoarele: 

a) M. Beaufort, M. Laptev şi M. Siberiei de Est 

b) M. Barents, M. Ohotsk, şi M. Labrador 

c) M. Nordului, M. Tasmaniei şi M. Galbenă 

 

67. Sunt considerate mări interinsulare următoarele: 

a) M. Marmara, M. Neagră şi M. Baltică 

b) M. Jawa, M. Banda şi  M. Solomon 

c) M. Nordului, M. Bering şi M. Arabiei 

 

68. Sunt considerate mări polare următoarele: 

a) M. Beaufort, M. Laptev şi M. Siberiei de Est 

b) M. Barents, M. Ohotsk, şi M. Labrador 

c) M. Nordului, M. Tasmaniei şi M. Galbenă 

 

69. Sunt considerate mări marginale sau bordiere următoarele: 

a) M. Marmara, M. Neagră şi M. Baltică 

b) M. Jawa, M. Banda şi  M. Solomon 

c) M. Nordului, M. Bering şi M. Arabiei 

 

70. Sunt considerate mări subpolare următoarele: 

a) M. Beaufort, M. Laptev şi M. Siberiei de Est 

b) M. Barents, M. Ohotsk, şi M. Labrador 

c) M. Nordului, M. Tasmaniei şi M. Galbenă 
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71. Reprezintă componente ale Oceanului Atantic, următoarele golfuri: 

a) G. Californiei, G. Siam și G. Alaska 

b) G. Aden, G. Oman și G. Bengal 

c) G. Guineea, G. Biscaya și G. Mexic   

 

72. Reprezintă componente ale Oceanului Pacific, următoarele golfuri: 

a) G. Californiei, G. Siam și G. Alaska 

b) G. Aden, G. Oman și G. Bengal 

c) G. Guineea, G. Biscaya și G. Mexic   

 

73. Reprezintă componente ale Oceanului Indian, următoarele: 

a) M. Andaman, G. Anden și Marele Golf Australian  

b) M. Arafura, M. Mozambic și G. Bengal 

c) M. Roșie, M. Coralilor și G. Guineea    

 

74. La nivelul Oceanului Planetar, adâncimea maximă se întâlnește în: 

a) M. Jawa  

b) M. Filipinelor 

c) M. Fiji  

 

75. La nivelul Oceanului Atlantic, adâncimea maximă (8648 m) se întâlnește în: 

a) G. Mexic 

b) M. Caraibelor 

c) M . Mediterană  

 

76. La nivelul Oceanului Atlantic, deține cu cea mai mare suprafață (2745000 km2): 

a) M. Groenlandei  

b) G. Mexic 

c) M. Caraibelor  

 

77. La nivelul Oceanului Arctic, deține cu cea mai mare suprafață (1438000 km2): 

a) M. Groenlandei  

b) M. Norvegiei 

c) M. Barents   

 

78. Cea mai mică valoare a adâncimii medii (40 m) din Oc. Pacific se întâlnește în:  

a) M. Galbenă  

b) M. Chinei de Est  

c) M. Japoniei  

 

79. Cea mai mică valoare a adâncimii medii (40 m) din Oc. Indian se întâlnește în:  

a) G. Oman 

b) G. Persic  

c) G. Aden  

 

80. Temperaturi mai mari de 35°C la suprafaţa apei, se înregistrează în: 

a) Marea Roşie şi Golful Persic 

b) Marea Roşie şi Marea Caraibilor 

c) Marea Caraibilor şi Golful Persic 

 

81. Marea cu cea mai mică salinitate a Oceanului Planetar (6 ‰) este:  

a) Marea Baltică 
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b) Marea Azov 

c) Marea Albă 

 

82. Consecinţă a cantităţii mici de precipitaţii și a gradului ridicat de evaporare, apele de 

suprafață înregistrează valori de 41 - 42 ‰ în: 

a) Marea Roșie 

b) Marea Mediterană  

c) Marea Caspică  

 

83. Bazinul Mării Negre este dezvoltat pe: 

a) crustă continentală şi crustă oceanică 

b) crustă continentală 

c) crustă oceanică 

 

84. După criteriul geografic Marea Neagră este o mare: 

a) închisă 

b) semiînchisă 

c) continentală  

 

85. În nordul Mării Negre se află: 

a) Platforma Europei Orientale şi Platforma Scititcă 

b) Platforma Moesică şi Platforma Scitică 

c) Munţii Pontici  

 

86. Aşezarea geografică a Mării Negre, pe longitudine, este cuprinsă între: 

a) 27027` - 41042` 

b) 40055` - 46032` 

c) 21027` - 47042` 

 

87. Prin mijlocul bazinului Mării Negre trece paralela de: 

a) 450 

b) 430 

c) 480 

 

88. Suprafaţa bazinului hidrografic aferent Mării Negre este de: 

a) 1 874 904 kmp 

b) 200 466 kmp 

c) 466 200 kmp 
 

89. Suprafaţa Mării Negre este de: 

a) 1 874 904 kmp 

b) 200 466 kmp 

c) 466 200 kmp 
 

90. Adâncimea maximă a bazinului Mării Negre este de: 

a) 1197 m 

b) 2345 m 

c) 2212 m 
 

91. Marea Neagră comunică în nord cu Marea: 

a) Marmara 

b) Azov 

c) Kerci 
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92. Marea Azov este considerată ca fiind: 

a) o vale adâncită treptat, Stâmtoarea Azov 

b) un vechi golf, Golful Taman 

c) un liman salmastru, Limanul Donului 

 

93. Strâmtoarea Bosfor mai este denumită şi: 

a) Strâmtoarea Istanbul 

b) Strâmtoarea Canakkale 

c) Strâmtoarea Kocaeli 

 

94. Cele mai mari organisme hidrografice afluente direct Mării Negre sunt: 

a) Dunăre, Nistru, Nipru şi Bug 

b) Dunăre, Nistru, Prut şi Don 

c) Dunăre, Nistru, Nipru şi Don 

 

95. Provincia marginală a bazinului Mării Negre cuprinde: 

a) Creasta Andrusov 

b) Câmpia Abisală Euxinică 

c) Marginile Scitică, Caucaziană şi Pontică 

 

96. Provincia centrală a bazinului Mării Negre cuprinde: 

a) Creasta Andrusov 

b) Câmpia Abisală Euxinică 

c) Marginile Scitică, Caucaziană şi Pontică 

 

97. Fluxul mediu multianual la suprafață prin Str. Bosfor constă în circulaţia: 

a) apelor cu salinitatea medie de 35,5‰  

b) apelor cu salinitatea medie de 17,90‰  

c) apelor cu salinitatea medie de 10‰  

 

98. Fluxul mediu multianual la adâncime prin Str. Bosfor constă în circulaţia: 

a) apelor cu salinitatea medie de 35,5‰  

b) apelor cu salinitatea medie de 17,9‰  

c) apelor cu salinitatea medie de 10‰  

 

99. Fluxul mediu multianual la suprafață prin Str. Bosfor constă în circulaţia din: 

a) M. Neagră spre M. Egee  

b) M. Neagră spre M. Marmara  

c) M. Marmara spre M. Mediterană 

 

100. Fluxul mediu multianual la adâncime prin Str. Bosfor constă în circulaţia din: 

a) M. Marmara spre M. Neagră  

b) M. Marmara spre M. Egee  

c) M. Azov spre M. Neagră   
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ  

DISCIPLINA: BIOGEOGRAFIE 

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ: 

• Factorii ecologici (abiotici) și rolul lor în distribuția organismelor vii.  

• Tipuri de areale biogeografice. 

 

 

1. Arealele biogeografice endemice sunt: 

a) foarte reduse ca dimensiune 

b) foarte extinse, ocupând aproape tot Globul  

c) populate numai de relicte mezozoice 

 

2. Arealul biogeografic reprezintă spațiul ocupat de: 

a) totalitatea speciilor endemice 

b) totalitatea speciilor cosmopolite 

c) o anumită specie în mod natural 

 

3. Plantele saxicole se întâlnesc pe: 

a) soluri sărate 

b) stânci ori pe crăpăturile acestora 

c) soluri nisipoase 

 

4. Locul unde ia naștere o specie se numește: 

a) centru biogenetic 

b) centru de areal  

c) centru de densitate maximă 

 

5. Valența ecologică a speciei reprezintă: 

a) vechimea speciei într-un ecosistem dat 

b) capacitatea speciei de a se adapta la diversitatea mediului 

c) capacitatea speciei de a modifica condițiile ecologice 

 

6. Centru fitogenetic este specific: 

a) plantelor 

b) animalelor  

c) organismelor vii înrudite 

 

7. Plantele iubitoare de umbră sunt: 

a) sciafitele 

b) xerofitele  

c) psamofitele 

 

8. Arealul biogeografic al oricărei specii: 

a) se poate modifica în timp și spațiu 

b) rămâne constant ca dimensiune  

c) suportă modificări numai în lipsa barierelor 

 

9. În funcție de orientarea pe Glob arealele biogeografice pot fi: 

a) vicariante 
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b) disjuncte și/sau discrete 

c) circumterestre 

 

10. Higrofitele sunt: 

a) plante acvatice propriu-zise 

b) plante terestre de umezeală 

c) plante și animale atașate mediilor umede 

 

11. Arealul biogeografic al unei specii: 

a) este într-o continuă restrângere 

b) se poate extinde sau restrânge în timp 

c) se restrânge treptat până la dispariție 

 

12. Arealele biogeografice circumaustrale terestre se întind: 

a) la sud de Tropicul Capricornului 

b) la nord de Tropicul Capricornului  

c) la nord de Tropicul Racului 

 

13. Plantele polare și alpine adaptate la temperaturi foarte scăzute sunt: 

a) stenotermele 

b) hekistotermele 

c) mezotermele 

 

14. Epifitele trăiesc pe: 

a) soluri nisipoase 

b) trunchiul și ramurile arborilor 

c) stânci ori în crăpăturile acestora 

 

15. Centrul biogenetic poate fi determinat cu ajutorul: 

a) speciilor dominante 

b) fosilelor 

c) relictelor glaciare 

 

16. Relictele glaciare: 

a) au dispărut în timpul ultimelor glaciațiuni 

b) sunt reprezentate de fosile 

c) trăiesc și azi în unele enclave, în general din zonele muntoase 

 

17. Speciile cu origine îndepărtată față de arealul existent se numesc: 

a) endemite 

b) adventive 

c) allochore 

 

18. În interiorul arealului o specie are în general o repartizare: 

a) neuniformă 

b) uniformă  

c) uniformă doar în centrul acestuia 

 

19. Heliofitele sunt: 

a) plante iubitoare de lumină 

b) plante și animale iubitoare de lumină  

c) plante indiferente la durata luminii 
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20. Plantele psamofile sunt plantele care cresc pe: 

a) soluri bogate în azotați 

b) soluri nisipoase 

c) soluri bogate în carbonat de calciu 

 

21. Centrul de densitate maximă a indivizilor unei specii: 

a) corespunde cu centrul biogenetic 

b) corespunde sau nu cu centrul biogenetic 

c) este răspândit uniform în jurul centrului biogenetic 

 

22. Tendința de a-și extinde arealul este specifică: 

a) numai speciilor adventive 

b) numai speciilor cosmopolite 

c) oricărei specii 

 

23. Majoritatea plantelor din stepă sunt: 

a) sciafite 

b) hekistoterme 

c) heliofite 

 

24. Valență ecologică mare au speciile: 

a) ubicviste 

b) endemice  

c) stenobionte 

 

25. Modul de diseminare și barierele naturale reprezintă: 

a) factori ce modifică în timp centrul biogenetic 

b) factori de influență în evoluția arealelor biogeografice 

c) factori biotici ce limitează densitatea speciilor 

 

26. Centrul biogenetic se poate situa: 

a) numai în interiorul arealului biogeografic 

b) numai în exteriorul arealului biogeografic 

c) în interiorul sau exteriorul arealului biogeografic 

 

27. Speciile cu valență ecologică mică sunt: 

a) speciile cosmopolite 

b) speciile ubicviste 

c) speciile stenobionte 

 

28. Arealele biogeografice disjuncte sunt areale: 

a) de formă continuă 

b) de formă discontinuă 

c) punctiforme 

 

29. Arealele biogeografice ubicviste sunt: 

a) arealele foarte extinse 

b) arealele reduse ca dimensiune 

c) arealele reduse dar cu densitate maximă 

 

30. Cele mai restrânse areale biogeografice le au speciile: 
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a) marine 

b) terestre 

c) cavernicole 

 

31. Trestia și papura sunt specii: 

a) cu valență ecologică mare 

b) xerofite 

c) termofite 

 

32. O plantă insectivoră stenobiontă este: 

a) argințica 

b) roua cerului 

c) zâmbru 

 

33. Floarea de colț este o specie: 

a) stenobiontă 

b) euribiontă 

c) ubicvistă 

 

34. Salcâmul (Robinia pseudoacacia) este o specie: 

a) microtermă 

b) heliofită 

c) sciafită 

 

35. Capra neagră (Rupicapra rupicapra) populează: 

a) etajele nemoral și boreal din Carpați și Alpi  

b) pădurile caducifoliate și pajiștile din Europa 

c) munții înalți stâncoși din Europa 

 

36. Între speciile stenobionte se încadrează: 

a) floarea de colț și roua cerului 

b) trestia și papura 

c) frasinul și carpenul 

 

37. Roua cerului (Drosera rotundifolia) o putem întâlni în: 

a) zonele alpine sau calcaroase 

b) mlaștinile de turbă 

c) mlaștinile eutrofe 

 

38. Barierele care limitează expansiunea naturală a speciilor sunt: 

a) limitele unităților administrativ-teritoriale 

b) obstacole de natură fiziografică, climatică sau biologică 

c) limita dintre mediul biotic și cel abiotic 

 

39. Competiția pentru hrană reprezintă: 

a) o simbioză între organisme diferite  

b) o relație abiotică în cadrul ecosistemului 

c) o barieră în extinderea arealului biogeografic 

 

40. În funcție de continuitatea arealului biogeografic avem: 

a) areale continue, cosmopolite, neorientate 

b) areale continue, disjuncte, discrete 
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c) areale continue, orientate, neorientate 

 

41. Răspândirea pinului negru (Pinus nigra) în sudul Europei este: 

a) de tip disjunct 

b) de tip punctiform 

c) de tip continuu 

 

42. Genul Magnolia își are arealul biogeografic de tip: 

a) continuu  

b) discret 

c) disjunct 

 

43. Un areal biogeografic poate fi caracterizat de: 

a) dimensiune, densitate medie, relații biocenotice 

b) mărime, formă, orientare pe Glob 

c) densitate, lanț trofic, centru biogenetic 

 

44. Arealele cosmopolite sunt arealele biogeografice: 

a) euricore 

b) endemice 

c) stenobionte 

 

45. Arealele ubicviste sunt arealele biogeografice: 

a) cu extindere foarte restrânsă  

b) terestre punctiforme 

c) cosmopolite 

 

46. Arealele biogeografice cosmopolite sunt: 

a) areale foarte extinse 

b) areale ale speciilor independente de sol 

c) areale în care densitatea speciilor scade spre periferie 

 

47. Arealele biogeografice cosmopolite semnifică pentru specii: 

a) relații biocenotice de cooperare 

b) valență ecologică mare 

c) valență ecologică redusă 

 

48. Arealele biogeografice cosmopolite sunt: 

a) numai de tip continuu 

b) de obicei de tip continuu dar uneori de tip disjunct 

c) numai de tip disjunct 

 

49. În funcție de orientare arealele biogeografice regionale pot fi: 

a) disjuncte, orientate, neorientate  

b) punctiforme, zonale, continue 

c) circumterestre, meridiane, neorientate 

 

50. Cele mai multe specii ubicviste se întâlnesc: 

a) în mediul acvatic datorită omogenității sale 

b) în mediul cavernicol datorită întunericului 

c) în mediul terestru datorită barierelor 
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51. Specii cosmopolite sunt: 

a) capra neagră, ursul polar, marmota 

b) delfinul, balena comună, scrumbia de mare 

c) arborele de sequoia, molidul, pinul 

 

52. Arealele cosmopolite au speciile: 

a) păpădia, urzica, trestia de baltă 

b) condorul, șoimul călător, pasărea colibri 

c) pasărea colibri, pasărea-rinocer, tucanul 

 

53. Cel mai des întâlnite areale biogeografice regionale sunt: 

a) arealele circumterestre 

b) arealele endemice 

c) arealele vicariante 

 

54. Arealele biogeografice circumterestre se suprapun în general peste: 

a) etajele de vegetație 

b) zonele climatice 

c) coridoarele de migrație 

 

55. Arealele biogeografice circumterestre cuprind suprafețe: 

a) puternic fragmentate 

b) sub formă de benzi 

c) de formă circulară 

 

56. Areale biogeografice circumterestre se mai numesc: 

a) zonale 

b) transversale 

c) endemice 

 

57. Arealele biogeografice circumpolare boreale se întind: 

a) în jurul calotei antarctice 

b) în jurul Cercului Polar de Nord 

c) doar în perimetrul banchizei arctice 

 

58. Familia palmierilor o întâlnim îndeosebi în arealele: 

a) circumtropicale 

b) circumaustrale 

c) circumpolare 

 

59. Primatele sunt caracteristice arealelor biogeografice: 

a) circumtemperate boreale 

b) circumtropicale 

c) circumaustrale terestre 

 

60. Discontinuitatea este caracteristica principală la arealele biogeografice: 

a) circumtemperate 

b) circumaustrale terestre 

c) circumpolare 

 

61. Areale biogeografice meridiane întâlnim în: 

a) lanțurile muntoase de pe coasta americană de vest 
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b) sistemul alpino-carpato-himalayan 

c) stepa eurasiatică 

 

62. Arealele biogeografice neorientate sunt dispuse în funcție de: 

a) tranziția între etajele de vegetație  

b) zonele macroclimatice 

c) anumite bariere locale 

 

63. Zada (Larix decidua) este: 

a) heliofită 

b) hidrofită 

c) xerofită 

 

64. Specii vicariante sunt: 

a) stejarul și vâscul de stejar  

b) rinocerul și pasărea-rinocer 

c) molidul european și molidul siberian 

 

65. Specii noi apărute prin vicariere se găsesc în cadrul: 

a) aceleiași familii 

b) aceluiași gen 

c) unor genuri diferite 

 

66. Fagus sylvatica și Fagus orientalis sunt specii: 

a) echivalente  

b) endemice 

c) vicariante 

 

67. Un endemism este: 

a) șoimul călător 

b) lotusul caspic 

c) molidul european 

 

68. Numărul endemismelor este mai mare în zonele unde: 

a) intervenția antropică este semnificativă 

b) flora și fauna au o vechime considerabilă 

c) există numeroase specii cu valență ecologică mare 

 

69. Reducerea treptată a arealului biogeografic inițial a determinat: 

a) un endemism conservativ 

b) un endemism progresiv 

c) apariția speciilor vicariante 

 

70. Zâmbru (Pinus cembra) este: 

a) o specie euribiontă 

b) un relict glaciar 

c) o specie xerofilă 

 

71. Arborele pagodelor (Ginkgo biloba) reprezintă un: 

a) relict mezozoic 

b) relict glaciar 

c) relict terțiar 
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72. Majoritatea endemismelor sunt: 

a) unități taxonomice relicte 

b) specii cu valență ecologică mare 

c) fosile 

 

73. Un relict terțiar din flora României este: 

a) arborele de sequoia 

b) nufărul termal (drețe) 

c) salcâmul  

 

74. Un relict glaciar din România este: 

a) paltinul de munte  

b) carpenul 

c) argințica 

 

75. Saxaulul (Haloxylon sp.) este o specie: 

a) sciafită  

b) higrofită 

c) xerofită 

 

76. Heliofitele sunt plantele: 

a) fotofobe 

b) fotofile 

c) fotoaperiodice 

 

77. Higrofite sunt: 

a) nufărul, peștișoara, plutica  

b) trestia, papura, nufărul 

c) arinul, plopul, salcia 

 

78. Sciafitele sunt: 

a) plante și animale iubitoare de lumină  

b) plante și animale iubitoare de umbră 

c) plante iubitoare de umbră 

 

79. Plantele fotoaperiodice sunt: 

a) indiferente la durata luminii 

b) plantele de zi scurtă 

c) plantele de zi lungă 

 

80. Plantele tropicale sunt: 

a) microterme 

b) megaterme 

c) hekistoterme 

 

81. Molidul (Picea abies) este o plantă: 

a) megatermă  

b) mezotermă 

c) microtermă 

 

82. Plantele hekistoterme sunt specifice: 

a) deșerturilor 
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b) pădurilor tropicale 

c) ținuturilor polare și alpine 

 

83. Animalele psichrofile trăiesc în: 

a) pădurile ecuatoriale 

b) ținuturile reci 

c) savane 

 

84. Animalele euriterme au valență ecologică: 

a) redusă față de temperatură 

b) mare față de temperatură 

c) redusă față de temperatură și lumină 

 

85. În categoria animalelor poikiloterme intră: 

a) pești, amfibieni, reptile, nevertebrate 

b) primate, păsări 

c) mamifere, reptile, păsări 

 

86. Animalele stenoterme au valență ecologică: 

a) redusă față de temperatură 

b) mare față de temperatură și lumină 

c) mare în special față de temperatură 

 

87. Plantele suculente reprezintă un caz particular de: 

a) mezofite 

b) xerofite 

c) microtermofite 

 

88. Plante oxifile întâlnim în special în: 

a) mlaștinile acide 

b) deltele marilor fluvii 

c) stepe și pustiuri 

 

89. În stepe și semipustiuri întâlnim frecvent o floră: 

a) higrofilă 

b) halofilă 

c) oxifilă 

 

90. Specii de plante nitrofile sunt: 

a) iarba sărată, sărățica 

b) urzica, ștevia stânelor 

c) pinul negru, floarea de colț 

 

91. Pe solurile din jurul stânelor se instalează o floră: 

a) halofilă 

b) nitrofilă 

c) psamofilă 

 

92. În Carpații Meridionali limita superioară a pădurii este în general: 

a) mai coborâtă pe versanții nordici decât pe cei sudici 

b) mai coborâtă pe versanții sudici decât pe cei nordici 

c) la aceeași altitudine pe ambii versanți 
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93. Factori orografici ce influențează distribuția organismelor vii sunt: 

a) altitudinea, zăpada, vântul 

b) altitudinea, incendiile de pădure, vântul 

c) altitudinea, orientarea versanților, declivitatea 

 

94. Castanul comestibil se întâlnește îndeosebi în: 

a) depresiunile subcarpatice din Oltenia 

b) silvostepa din Oltenia, pe terenuri nisipoase 

c) versanții văilor transversale din Carpați 

 

95. Arborii cu coroana deformată de vânt se numesc: 

a) arbori-piramidă 

b) specii anemochore 

c) arbori-drapel 

 

96. Multe din speciile de ciuperci sunt: 

a) psamofite 

b) halofite 

c) saprofite 

 

97. Floarea de colț este o specie: 

a) calcifilă 

b) halofilă 

c) psamofilă 

 

98. Prin izolare geografică în cuaternar au apărut o serie de: 

a) paleoendemisme 

b) neoendemisme 

c) paleoendemisme și foarte rar neoendemisme 

 

99. Iarba sărată este o plantă: 

a) halofilă 

b) higrofilă 

c) sciafilă 

 

100. Hidrofitele sunt: 

a) plante terestre de umezeală 

b) plantele zonelor umede 

c) plante acvatice propriu-zise, submerse sau emerse 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ  

DISCIPLINA: GEOMORFOLOGIE CU ELEMENTE DE GEOLOGIE 

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ: 

• Relieful creat de apele curgătoare: albie, luncă, terase 

• Relieful petrografic: roci cristaline, carstul 

• Relieful climatic: relieful deșerturilor 

• Relieful litoral: tipuri de țărm 

 

 

1. Deșerturile hiperaride ocupă: 

a) 10% din Terra 

b) 5% din Terra 

c) 15% din Terra 

 

2. Formarea speleotemelor se datorează: 

a) eroziunii și deraziunii 

b) deflației și precipitării carbonaților 

c) precipitării carbonaților 

 

3. Dizolvarea calcarului se produce în prezența: 

a) dioxidului de carbon 

b) apei și dioxidului de carbon 

c) oxigenului și dioxidului de carbon 

 

4. Uedurile funcționează doar: 

a) în climat temperat 

b) în anotimpul cald 

c) în timpul averselor violente 

 

5. Carstificarea este influențată de: 

a) duritatea rocilor 

b) relief și climă 

c) puritatea și duritatea rocilor 

 

6. Mările de pietre, torenții de pietre și crestele zimțate: 

a) sunt forme de dezagregare 

b) sunt forme de carbonatare 

c) sunt forme de oxidare 

 

7. Humii pot să apară: 

a) pe versanții abrupți 

b) pe fundul poliilor 

c) în peșteri cu tavanul prăbușit 

 

8. Atolii reprezintă: 

a) acumulări de aluviuni 

b) țărmuri abrupte 

c) construcții coraligene 
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9. Lapiezurile se formează: 

a) în zona de saturație 

b) pe tavanul peșterilor  

c) pe suprafețe orizontale sau înclinate 

 

10. Planurile de șistuozitate favorizează: 

a) dezagregarea 

b) apariția mineralelor melanocrate 

c) apariția mineralelor leucocrate 

 

11. Dolinele se formează prin: 

a) tasări și prăbușiri 

b) degradarea avenurilor 

c) precipitarea carbonaților 

 

12. Dioxidul de carbon ajută la: 

a) dezagregare  

b) solubilizarea carbonaților 

c) formarea sericitului 

 

13. Eroziunea laterală duce la: 

a) mărirea înclinării versantului 

b) supraînălțarea albiei 

c) amplificarea forței necesare deplasării 

 

14. Pavajele de deflație în Sahara se numesc: 

a) reguri 

b) giberplains 

c) takâre 

 

15. Fundul albiei minore constituie: 

a) lunca 

b) talvegul 

c) meandrele 

 

16. Yardang-urile se formează: 

a) pe ghețarii de platou 

b) în bazinele fluviilor din zona ecuatorială 

c) în deșerturile argiloase 

 

17. Meandre părăsite reprezintă: 

a) grinduri longitudinale 

b) vechi albii minore 

c) popine sau grădiște 

 

18. Patina deșertului este alcătuită din: 

a) nisip fin 

b) oxizi de fier și mangan 

c) dune de nisip 

 

19. Eroziunea vântului se manifestă: 

a) prin deflație și coraziune 
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b) abraziune și deraziune 

c) alterare și deflație 

 

20. Deferlarea are loc: 

a) în largul oceanelor 

b) în apropierea țărmurilor 

c) pe abruptul continental 

 

21. Fiorduri s-a format prin: 

a) inundarea văilor glaciare 

b) inundarea segmentelor inferioare ale râurilor 

c) prin inundarea sectoarelor inferioare ale văilor 

 

22. Falezele se retrag sub acțiunea: 

a) curenților marini 

b) mareelor  

c) valurilor 

 

23. Terasele au fost cândva: 

a) interfluvii 

b) cumpene de apă 

c) lunci 

 

24. Cea mai rapidă dizolvare o întâlnim la: 

a) calcar 

b) sare 

c) gips 

 

25. Terasele monolaterale se dezvoltă: 

a) doar pe o parte a râului 

b) pe ambele părți ale râului 

c) pe ambii versanți 

 

26. Polițele și brânele se formează datorită: 

a) mișcărilor tectonice 

b) dezagregării diferențiate 

c) apei de cristalizare 

 

27. Ciupercile, babele și sfincșii se formează datorită: 

a) dezagregării și eroziunii eoliene 

b) dilatării și deshidratării 

c) gonflării și presiunii apei 

 

28. “Căpățânile de zahăr” apar pe: 

a) roci granitice 

b) roci sedimentare 

c) roci solubile 

 

29. Pălăriile de limonit rezultă din: 

a) hidroliza silicei 

b) hidratarea hematitului 

c) deshidratarea argilelor 
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30. În albia minoră se întâlnesc: 

a) renii și ostroave 

b) terase și torenți 

c) ostroave și terase 

 

31. Procesul de carstificare a atins nivelul de bază: 

a) în cazul poliilor 

b) în cazul dolinelor 

c) în cazul lapiezurilor 

 

32. Carstul de suprafață și cel de adâncime sunt unite de: 

a) peșteri 

b) avenuri 

c) polii 

 

33. Speleotemele se întâlnesc de obicei: 

a) în etajele superioare ale peșterilor 

b) în etajele inferioare ale peșterilor 

c) numai pe tavanul peșterilor 

 

34. Carstificarea în zona periglaciară are loc: 

a) numai în profunzime 

b) doar la partea superioară a rocilor 

c) în ambele 

 

35. Terasele marine se formează datorită: 

a) curenților marini 

b) mișcărilor tectonice 

c) deplasărilor în masă 

 

36. Hamadele sunt: 

a) riduri paralele cu direcția vântului 

b) suprafețe pietroase 

c) nișe de eroziune 

 

37. Formarea meandrelor se datorează: 

a) modului de deplasare a moleculelor de apă 

b) modului de deplasare a aluviunilor târâte 

c) rulării aluviunilor 

 

38. Meandrarea depinde de: 

a) profilul cumpenelor de apă 

b) debitul râului 

c) de terasele superioare ale râului 

 

39. Terasele în rocă: 

a) prezintă un strat gros de aluviuni 

b) în general sunt constituite numai din aluviuni 

c) în general nu au aluviuni 

 

40. Văile în chei au lățimi: 

a) mai mari decât văile în canion 
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b) mai mici decât văile în canion 

c) egale cu văile în canion 

 

41. Grusul granitic se formează prin: 

a) alterarea mineralelor 

b) acumularea blocurilor sferice 

c) exfolierea rocilor 

 

42. Stalactitele: 

a) se înalță din podeaua peșterilor 

b) atârnă din plafoanele peșterilor 

c) se pot forma pe podeaua sau plafonul peșterilor 

 

43. Pe pereții peșterilor se formează: 

a) coloane, stalactite, gururi 

b) stâlpi, coloane, stalagmite 

c) draperii parietale, candelabre 

 

44. Toate peșterile prezintă speleoteme: 

a) da  

b) nu 

c) numai cele active 

 

45. În deșerturi se pot forma: 

a) hidrolacoliți 

b) soluri poligonale 

c) bad-lands 

 

46. Pietrele șlefuite pe 3 fațete se numesc: 

a) dreikanter 

b) reg 

c) giberplains 

 

47. Țărmurile cu mangrove se formează:  

a) în regiunile litorale polare 

b) în regiunile litorale tropicale și subtropicale 

c) în regiunile cu maree foarte mica 

 

48. Depresiunilor de deflație se formează prin: 

a) acumularea nisipului 

b) prăbușirea tavanului peșterilor 

c) spulberarea nisipului 

 

49. Barkanele sunt: 

a) dune mobile 

b) dune fixate 

c) forme de eroziune în zona temperate 

 

50. Ergu-rile sunt: 

a) pavaje de deflație 

b) câmpuri de dune 

c) câmpii de eroziune 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA MEDIULUI 

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ: 

• Componente abiotice – atmosfera și rolul acesteia în structura și funcționalitatea mediului geografic 

• Circuitul materiei în ecosistemele terestre (lanțul trofic) 

• Analiza sistemică a circuitului biogeochimic al carbonului 

• Ecosistemele majore - rolul și funcțiile sistemelor ecologice de pădure în mediu 

 

 

1. În rândul componentelor biotice ale mediului înconjurător intră: 

a) biotopul 

b) biocenoza 

c) atmosfera 

 

2. Sistemele izolate se caracterizează prin: 

a) prezența schimburilor de materie 

b) lipsa schimburilor de informație 

c) absența parțială a schimburilor cu sistemele învecinate 

 

3. Energia solară pătrunde în mezogeosistem sub forma: 

a) radiației de undă lungă 

b) radiației infraroșii  

c) radiației de undă scurtă 

 

4. Când raportul producție-consum este supraunitar (P/C>1), ecosistemul este considerat: 

a) fragil 

b) tânăr 

c) senescent 

 

5. Plantele superioare aparțin nivelului trofic al:  

a) autotrofelor 

b) consumatorilor secundari 

c) reducătorilor  

 

6. În cadrul piramidei trofice, cea mai mare cantitate de biomasa se integrează: 

a) nivelului producătorilor   

b) nivelului consumatorilor primari 

c) nivelului descompunătorilor  

 

7. Elementele chimice care intră în categoria macronutrienților sunt: 

a) K 

b) Na 

c) Cl 

 

8. Eliberarea carbonului în atmosferă se realizează prin: 

a) procesul de calcinare a calcarului 

b) creșterea solubilității carbonului (C) cu scăderea temperaturii apei 

c) înmagazinarea energiei sub formă de biomasă 
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9. Procesul natural de extracție a carbonului din atmosferă presupune trecerea lui sub forma de 

sediment în: 

a) H2CO3 

b) CaCO3 

c) CaO 

 

10.Topoclima pădurii condiționează calitatea mediului prin: 

a) creșterea temperaturii  

b) scăderea temperaturii 

c) scăderea umidității relative  

 

11. Fenomenul urban de insulă de căldură se materializează prin: 

a) creșterea temperaturii centrului 

b) creșterea umidității centrului  

c) scăderea temperaturii centrului 

 

12. În rândul componentelor abiotice primare ale mediului înconjurător intră: 

a) biocenoza 

b) vegetația 

c) atmosfera 

 

13. Sistemele închise se caracterizează prin: 

a) schimburi de energie numai cu sistemul echivalent 

b) lipsa schimburilor de energie numai cu sistemele superioare 

c) schimburi de energie numai cu sistemul superior 

 

14. În cadrul bilanțului radiativ al Terrei, radiația de undă scurtă (Qs) cuprinde:  

a) radiația reflectată 

b) radiația efectivă 

c) radiația directă 

 

15. Ecosistemele cu cel mai ridicat necesar energetic sunt: 

a) pădurile ecuatoriale umede 

b) ecosistemele urbane 

c) ecosistemele agricole 

 

16. Consumatorii primari sunt reprezentați de: 

a) organismele autotrofe 

b) plantele superioare 

c) ierbivore 

 

17. Relațiile trofice se bazează pe: 

a) frecvență trofică 

b) succesiune ecologică 

c) catena alimentara 

 

18. Procese generatoare de oxigen în mediu: 

a) fotoliza moleculei de apă 

b) respirația 

c) oxidarea metanului 
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19. Preluarea dioxidului de carbon din atmosferă se realizează prin următoarele procese chimice: 

a) C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + căldură 

b) 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2  

c) CaCO3 → calcinare 825ºC CaO + CO2 

 

20. Fixarea azotului (N2) se realizează prin: 

a) amoniacare 

b) fotoliza moleculelor de oxigen  

c) formarea NO în prezența luminii  

 

21. Printre funcțiile ecologice ale pădurii se numără: 

a) formarea rezervelor de apa  

b) formarea stratului de ozon 

c) intensificarea fenomenului de insula de căldura 

 

22. Topoclima specifică ecosistemelor urbane se manifestă prin: 

a) dispersie rapidă a poluanților 

b) ecart termic ridicat 

c) schimb de aer ridicat cu exteriorul 

 

23. În compoziția chimică a atmosferei, azotul deține o pondere de circa: 

a) 87% 

b) 0,03% 

c) 78% 

 

24. Ecosistemele din natura  fac parte din categoria: 

a) Sistemelor închise 

b) Sistemelor izolate 

c) Sistemelor deschise 

 

25. Bilanțului radiativ al Terrei reprezintă:  

a) cantitatea de energie intrată 

b) constanta solară pe cm2 la limita inferioara a atmosferei 

c) diferența dintre Qi si Qs 

 

26. Procesul de eutrofizare este generat de : 

a) deficitul de oxigen 

b) deficitul de azot 

c) excesul de oxigen 

 

27. Organismele autotrofe realizează:  

a) conversia carbonului C in carbohidrati C6H12O6 

b) conversia carbohidratilor C6H12O6 în carbon C 

c) descompunerea materiei organice 

 

28. Organisme animale care se dezvoltă în apropierea corpurilor acvatice: 

a) mezofite 

b) higrofile 

c) hidrofite 

 

29. În cadrul piramidei trofice, cel mai redus număr de indivizi aparține: 

a) nivelului consumatorilor secundari 
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b) nivelului consumatorilor terțiari  

c) nivelului producătorilor  

 

30. În rândul organismelor heterotrofe intră:  

a) algele 

b) plantele cu clorofilă 

c) consumatorii secundari 

 

31. Nivelul consumatorilor secundari cuprinde: 

a) carnivore primare 

b) ierbivore 

c) organisme autotrofe 

 

32. Eliberarea carbonului în atmosferă se realizează prin: 

a) procesul de calcinare a calcarului 

b) creșterea solubilității carbonului (C) cu scăderea temperaturii apei 

c) dizolvarea CO2 la nivelul suprafeței oceanelor 

 

33. În cadrul ecosistemelor majore intră: 

a) ecosistemele de pajiște 

b) ecosistemele agricole 

c) ecosistemele umane 

 

34. Biomul terestru cu cea mai ridicată rată de înlocuire a biomasei (ani): 

a) pădurea ecuatorială umedă 

b) pădurea tropicală musonică 

c) savana tropicală 

 

35. Ozonul (O3) este rezultatul proceselor de: 

a) fotodisociere 

b) fotoliză 

c) evaporarea 

 

36. Sistemele închise se caracterizează prin: 

a) schimburi de energie numai cu sistemul superior 

b) lipsa oricărui schimb de energie cu sistemele superioare 

c) schimburi de informație numai cu sistemul echivalent 

 

37. Când raportul producție-consum este subunitar (P/C<1), ecosistemul este considerat: 

a) tânăr 

b) senescent 

c) matur 

 

38. În cadrul bilanțului radiativ al Terrei, radiația de undă scurtă (Qs) cuprinde:  

a) radiația în spectru infraroșu 

b) radiația efectivă 

c) radiația directă 

 

39.Nivelul consumatorilor secundari cuprinde:  

a) plantele superioare 

b) carnivore primare 

c) fitofage 
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40. Cel mai important rol in realizarea circuitului biogeochimic al fosforului îl joacă: 

a) convecția atmosferică 

b) lanțul trofic 

c) circuitul hidrologic 

 

41. Procese consumatoare de oxigen în mediu: 

a) fotosinteza 

b) fotodisocierea moleculelor de oxigen 

c) meteorizarea rocilor 

 

42.Topoclima pădurii condiționează calitatea mediului prin: 

a) scăderea umidității relative  

b) regresia fondului genetic 

c) creșterea umidității relative 

 

43. Procesul de difuzie al carbonului in apa marilor si oceanelor este favorizat de: 

a) formarea H2CO3 ca urmare a scăderii temperaturii apei 

b) scăderea solubilității CO2 ca urmare a scăderii temperaturii apei  

c) scăderea pH-ului apei 

 

44. Ecosistemul de pădure contribuie la reglarea bilanțului termic prin: 

a) evapotranspirație 

b) creșterea ecartului termic 

c) emanarea fitoncidelor volatile  

 

45. Printre efectele degradării stratului de ozon se numără: 

a) scăderea temperaturii în straturile superioare 

b) creșterea intensității radiației UV 

c) creșterea producției de amoniac 

 

46. Atmosfera terestră contribuie la reechilibrarea termică a mediului prin: 

a) compoziția chimică 

b) dinamica maselor de aer 

c) filtrarea radiației ultraviolete 

 

47. Procese care contribuie la diminuarea indicelui de retenție termică în atmosferă: 

a) evaporarea la nivelul oceanelor 

b) fotoliza moleculelor de O2 

c) arderea metanului in atmosfera înaltă 

 

48. Stratul atmosferic care găzduiește cea mai mare parte a proceselor din mediul terestru: 

a) stratosferă 

b) troposferă 

c) mezosfera 

 

49. Mediul de concentrare a celei mai mari cantități de ozon: 

a) ionosfera 

b) termosferă 

c) stratosferă 

 

50. Cel mai rapid mod de transfer al substanțelor poluante in atmosfera 

a) curenții jet 
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b) calmele ecuatoriale 

c) convergenta polară 

 

51. Mediul de variabilitate termică mai mare de 1000º C în atmosfera: 

a) stratosferă 

b) mezosfera 

c) termosfera 

 

52. Mediul de dispersie al gazelor sub formă atomică 

a) homeosfera 

b) heterosfera 

c) magnetosfera 

 

53. Cele mai intense fluxuri de carbon între atmosferă și ocean se produc la nivelul: 

a) zonei polare 

b) latitudinilor medii 

c) zonei subpolare 

 

54. Un hectar de pădure poate reține la nivelul primilor 50 cm de sol o cantitate de apă de cca.: 

a) 3500 m3 

b) 1450 m3 

c) 4550 m3 

 

55. Elementele alogene ale biotpului urban cuprind: 

a) elementele biotpului inițial 

b) topoclima specifică  

c) artificializări 

 

56. Fenomenul urban de insulă de căldură se materializează prin: 

a) creșterea temperaturii periferice 

b) diferență termică între centru și periferie 

c) creșterea umidității centrului  

 

57. Relațiile trofice se bazează pe: 

a) frecvență 

b) succesiune ecologică 

c) nutriție 

 

58. Preluarea dioxidului de carbon din atmosferă se realizează prin următoarele procese chimice: 

a) 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2  

b) C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + căldură 

c) CaCO3 → calcinare 825ºC CaO + CO2 

 

59. Un hectar de pădure poate reține la nivelul învelișului foliar o cantitate de praf de cca: 

a) 10-15 tone/an 

b) 90-120 tone/an 

c) 60-70 tone/an 

 

60. Ecosistemul de pădure contribuie la reglarea bilanțului termic prin: 

a) evapotranspirație 

b) creșterea ecartului termic 

c) emanarea fitoncidelor volatile  
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61. Topoclima specifică ecosistemelor urbane se manifestă prin: 

a) dispersie rapidă a poluanților 

b) umiditate relativă ridicată 

c) prezența insulei de căldură 

 

62. Sistemele deschise  se caracterizează prin: 

a) absența schimburilor cu sistemele vecine 

b) prezența schimburilor de materie 

c) absența schimburilor cu sistemele superioare 

 

63. Ecosisteme bazate exclusiv pe sursa de energie solară sunt: 

a) ecosisteme industriale 

b) ecosistemele majore 

c) ecosistemele umane  

 

64.Organisme animale care se dezvoltă exclusiv în mediul acvatic: 

a) hidrofite 

b) hidrofile 

c) higrofite 

 

65. Descompunătorii saprofiti își bazează nutriția pe: 

a) materie organică vie 

b) materie organică nevie 

c) materie anorganică 

 

66. Nivelul consumatorilor secundari cuprinde: 

a) ierbivore 

b) carnivore 

c) necrofage 

 

67. Mediul în care componentele naturale inițiale au fost înlocuite parțial: 

a) mediul natural 

b) mediul antropic 

c) mediul antropizat 

 

68. Procesul de ardere completa a metanului la limita superioară a stratosferei: 

a) CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + ENERGIE 

b) CH4 + O2 = C + 2H2O 

c) CH4 + O2 = CH2 + 2H2O 

 

69. Oxigenul reprezintă elementul chimic care face posibile procesele de: 

a) descompunere 

b) percolatie 

c) sedimentare 

 

70. În hidrosferă carbonul dizolvat se găsește sub formă de: 

a) H2O  

b) H2CO3 

c) CaCO3 

 

71. Principalul mecanism de tamponare al pH-ului in mediul acvatic este reprezentat de: 

a) trecerile reversibile carbonat-bicarbonat 



 

48 

 

b) procesul de dizolcare a carbonatului de calciu 

c) încălzirea maselor de apă 

 

72. Cel mai mare rezervor natural al carbonului îl reprezintă: 

a) atmosfera 

b) hidrosfera 

c) litosfera 

 

73. Creșterea solubilității carbonului în mediul acvatic este favorizată de: 

a) scăderea temperaturii apei 

b) creșterea temperaturii apei 

c) ionizarea apei 

 

74. Cele mai mari cantități de azot se găsesc stocate în: 

a) atmosferă 

b) humusul din sol 

c) organismele vii 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 

DISCIPLINA: GEOMORFOSITURI 

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ: 

• Geosit, geomorfosit, geoparc, geomoștenire (geoheritage): definire, caracteristici 

• Criterii de clasificare a geomorfositurilor 

• Evaluarea geomorfositurilor, a tipurilor de valori atribuite acestora 

• Surse utilizate pentru descrierea geomorfositurilor 

• Istoricul cercetării geomorfositurilor 

 

1. Valoarea centrală a unui geomorfosit este cea: 

a) istorică 

b) culturală 

c) științifică 

 

2. Morenele pot fi considerate: 

a) glaciosituri 

b) eolisituri 

c) vulcanosituri 

 

3. Un element geomorfologic nu poate fi considerat geomorfosit fără: 

a) valori culturale  

b) valori științifice 

c) valori istorice 

 

4. Harta geologică, topografică sau geologică cu localizarea geomorfositurilor se numește: 

a) interpretativă 

b) topoturistică 

c) index 

 

5. Geomorfositurile active sunt separate folosind criteriul: 

a) temporal 

b) dinamic 

c) genetic 

 

6. Elementul geomitologic este partea geodiversității considerată ca valoare: 

a) intrinsecă 

b) culturală 

c) educațională 

 

7. Siturile geologico-geomorfologice sunt separate folosind criteriul: 

a) dimensiunii 

b) temporal 

c) genetic 

 

8. Valoarea ecologică a geomorfositurilor este inclusă de unii autori la: 

a) valoarea științifică 

b) valoarea culturală 

c) valoarea istorică 
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9. Folosind criteriul importanței turistice sunt separate geomorfosituri: 

a) areale 

b) de interes local 

c) pasive 

 

10. Toponimul unui geomorfosit se referă la: 

a) altitudine maximă 

b) mărimea 

c) denumirea și localizarea lui 

 

11. Criteriul integrității se referă la: 

a) grad de conservare 

b) unicitate 

c) masivitate 

 

12. Ca indexuri pentru geomorfosituri sunt folosite hărțile: 

a) cu scară mai mare de 1:200 000 

b)  cu scară mai mică de1:200 000 

c)  cu scară mai mică de 1:20 000 

 

13. Hărțile geomorfositurilor la scară mare sunt: 

a) mai mici de 1:2 000 

b) mai mici de 1:20 000 

c) mai mici de 1:200000 

 

14. Punctul de belvedere este un criteriu pentru stabilirea: 

a) valorii estetice 

b) valorii culturale 

c) valorii ecologice 

 

15. Prezentarea pe hărți a valorilor obținute în urma evaluării geomorfositurilor, poate constitui o 

primă etapă: 

a) în amplasarea autostrăzilor 

b) în crearea de trasee turistice 

c) în realizarea unei hărți a unui geomorfosit 

 

16. După metoda spaniolă de evaluare a geositurilor, valoare intrinsecă este: 

a) prezența riscurilor naturale 

b) proximitatea infrastructurii 

c) vârsta 

 

17. Valoarea ecologică a geomorfositurilor este inclusă la: 

a) valoarea științifică 

b) valoarea culturală 

c) valoarea istorică 

 

18. Acea formă de turism, care valorifică geositurile și geomorfositurile, și permite turistului să 

descopere și să înțeleagă geodiversitatea planetei, contribuind la conservarea acesteia, se numește: 

a) geomorfoturism 

b) geoturism 

c) turism științific 

 



51 
 

19. La baza evaluării geomorfodiversității stă: 

a) harta topografică 

b) harta geologică 

c) harta geomorfologică generală 

 

20. Baza cartografică a unei hărți geoturistice, este formată din: 

a) hărți topografice  

b) hărți geologice 

c) hărți topografice, hărți geologice, ortofotoplanuri și aerofotograme 

 

21. Hărțile geoturistice, cu un echilibru între informațiile științifice și turistice sunt hărți: 

a) interpretative 

b) index 

c) topografice 

 

22. Pe o hartă geoturistică, punctele de belvedere, panourile de informare, locurile de picnic, 

reprezintă: 

a) informații de natură geologică 

b) informații turistice 

c) informații economice 

 

23. Prezentarea pe hărți a valorilor obținute în urma evaluării geomorfositurilor, constituie o primă etapă: 

a) în amplasarea autostrăzilor 

b) în crearea de trasee turistice 

c) în realizarea unei hărți a unui geomorfosit 

 

24.Valorile (științifice, culturale, estetice, economice) formelor sau proceselor geomorfologice, 

se datorează procesului de adâncire  a percepției umane odată cu dezvoltarea societății omenești, 

proces numit: 

a) optimizare 

b) geoconștientizare 

c) culturalizare 

 

25. Poate fi considerat geomorfosit activ: 

a) vulcanii noroioși Pâclele Mari 

b) circul glaciar Leaota 

c) ”Sfinxul” din munții Bucegi 

 

26. Poate fi considerat geomorfosit pasiv: 

a) albia minoră a unui fluviu 

b) ghețarii de vale actuali 

c) blocurile eratice 

 

27. Macromorfositurile sunt create predominant de: 

a) procese atmosferice 

b) procese tectonice 

c) procese cosmice 

 

28. Micromorfositurile sunt creae predominant de: 

a) eroziune diferențială 

b) subsidență 

c) obducție 
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29. Geositul Uluru din Australia este constituit din: 

a) riolit 

b) gresie 

c) calcar roșu 

 

30. Geositurile de tip “căpățâni de zahăr” din Rio de Janeiro sunt din: 

a) gresie 

b) granit 

c) guano 

 

31. Drumul pietruit al Uriașului (Giant’s Causeway) din Irlanda este format în: 

a) roci sedimentare 

b) roci metamorfice 

c) roci magmatice 

 

32. Diversitatea naturală a caracterelor geologice, geomorfologice, pedologice și ansamblul 

relațiilor dintre ele este cunoscută și ca: 

a) geodiversitate 

b) biodiveristate 

c) diversitate geografică 

 

33.Geomorfositurile Babele și Sfinxul din munții Bucegi s-au format în urma: 

a) exaratiei 

b) crioturbației 

c) dezagregării diferențiate 

 

34. Megamorfositul munților Leaota este alcătuit în cea mai mare parte din: 

a) calcare 

b) roci metamorfice 

c) marne 

 

35. Râpa Roșie din județul Alba este un geosit format din: 

a) calcar 

b) granit 

c) gresie 

 

36. Abruptul Râpa Roșie din județul Alba prezintă pe suprafața verticală: 

a) lapiezuri 

b) rigole 

c) pâlnii de sufoziune 

 

37.Geositul Creasta Cocoșului din județul Maramureș  este format din roci: 

a) sedimentare 

b) metamorfice 

c) magmatice 

 

38.Evoluția geomorfositului Grădina Zmeilor din județul Sălaj a început printr-un proces de: 

a) acreție laterală 

b) alunecare 

c) coraziune 
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39. Un geomorfosit poate fi considerat linear după criteriul: 

a) genetic 

b) importanței 

c) mărimii 

 

40. Importanța unui geomorfosit în stabilirea evoluției Terrei contribuie la: 

a) valoarea culturală 

b) valoarea ecologică 

c) valoarea economică 

 

41. Valoarea economică a geomorfositurilor este considerată: 

a) o valoare adițională 

b) o valoare primară 

c) o valoare fundamentală 

 

42. Ansamblul moștenirilor materiale și imateriale transmis din generație în generație reprezintă: 

a) patrimoniul natural 

b) patrimoniul total 

c) patrimoniul cultural 

 

43. Propunerea pentru primul Parc Național în Bucegi a fost făcută: 

a) anul 1920 

b) anul 1900 

c) anul 1990 
 

44. Prevenirea degradării naturii și minimizarea efectelor degradării acesteia sunt scopuri ale: 

a) conservării patrimoniului cultural 

b) geoconservării 

c) geomorfologiei 
 

45. Inițiativa creării goparcurilor prima dată a fost introdusă la Congresul Internațional de 

Geologie din Beijing din anul: 

a) 1995 

b) 1996 

c) 1999 
 

46.O porțiune a suprafeței terestre cu o importanță deosebită în înțelegerea evoluției Pământului, 

a climatului și a vieții poate fi considerată: 

a) geomorfosit 

b) sit arheologic 

c) sit istoric 
 

47. Modificările geomorfositurilor care au loc în timp, procesele de modelare actuală care le pot 

afecta sau autodistrugerea care conduce la excluderea din categoria geomorfositurilor, reprezintă: 

a) caracterul dinamic 

b) caracterul recursiv 

c) caracterul antropic  
 

48. Totalitate elementelor legate de interiorul Terrei (forme și procese endogene), și de la 

suprafața scoarței terestre (inclusiv de reliefosferă), care prezintă o anumită valoare pentru om și 

activitățile sale sunt cunoscute ca: 

a) geosituri  

b) geomorfosituri  
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c) macromorfosituri  
 

49. O arie protejată cu recunoașterea oficială a țării respective, având limite bine definite, 

administrație proprie şi fiind cuprinse în spațiul său geosituri numeroase şi valoroase, o mare 

diversitate de geomorfosituri precum şi situri cultural- istorice, este cunoscută ca:  

a) geoparc  

b) peisaj  

c) patrimoniu total 
 

50. Patrimoniul geologic și geomorfologic dintr-un anumit spațiu și transmiterea informațiilor 

din geoștiințe pentru un public cât mai larg sunt promovate de:  

a) harta geoturistică  

b) harta topografică  

b) planul topografic 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA POPULAŢIEI  

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ: 

• Evoluția numerică a populației. Mișcarea naturală a populației. Mobilitatea teritorială a 

populației: cauze, tipuri, consecințe. Structuri demografice. Răspândirea populației pe Glob 

 

 

1. Religii universale sunt: 

a) creștinismul și hinduismul 

b) buddhismul și hinduismul 

c) islamismul și creștinismul 

 

2. Cea mai mulți reprezentanți ai rasei mongoloide trăiesc în: 

a) Asia și America Latină 

b) Asia și Africa 

c) Asia și Europa 

 

3. Printre țările cu cea mai mare vârstă medie a populației, se numără:  

a) Germania, SUA, India 

b) Japonia, Italia, Germania 

c) Italia, SUA, Rusia 

 

4. Țările cu cea mai mare rată generală de dependență demografică se regăsesc preponderent pe 

continentul: 

a) african 

b) asiatic 

c) european 

 

5. În cazul piramidei răsturnate: 

a) tinerii și vârstnicii au proporții aproximativ egale 

b) vârstnicii sunt cei mai numeroși 

c) tinerii sunt cei mai numeroși  

 

6. Dintre factorii generatori de migrație de-a lungul întregii istorii umane, cea mai mare importanță 

au avut-o:  

a) factorii economici și politici 

b) factorii politici și psiho-sociali 

c) factorii sociali și factorii demografici 

 

7. Față de densitatea medie a populației mondiale, Bangladesh se înscrie cu valori: 

a) superioare 

b) inferioare  

c) similare  

 

8. Exodul rural întâlnit în statele vest-europene în secolul al XIX-lea și prima parte a secolului XX s-

a datorat în principal:  

a) industrializării 

b) lipsei terenului agricol 

c) factorilor politici 
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9. Șomerii reprezintă: 

a) populație inactivă 

b) populație neocupată  

c) populație ocupată 

 

10. Ocuparea masivelor montane este dependentă de: 

a) latitudine și vechimea populării  

b) latitudine și resursele naturale 

c) latitudine și numărul populației  

 

11. În sec. XX, cea mai mică rată totală de creștere a populației a înregistrat-o:  

a) Australia și Oceania 

b) Europa 

c) Asia 

 

12. În prezent, exodul rural în statele în curs de dezvoltare duce la: 

a) hipertrofie urbană 

b) suburbanizare  

c) navetism 

 

13. Limba engleză este limbă oficială în:  

a) Botswana, Mozambic 

b) Rep. Africa de Sud, Mozambic 

c ) Botswana, Jamaica  

 

14. Printre statele în care activitățile primare au o contribuție majoră la formarea PIB-ului se numără: 

a) Pakistan, Rep. Africa de Sud, Mexic 

b) Ciad, Etiopia, Pakistan  

c) Ciad, Mexic, Bulgaria 

 

15. Față de densitatea medie a populației mondiale, Coreea de Sud se înscrie cu valori:  

a) inferioare 

b) superioare 

c) similare 

 

16. După modul de desfășurare, deplasările sunt:  

a) definitive, alternante, ocazionale 

b) spontane, organizate, forțate 

c) definitive, organizate, forțate 

 

17. Continentele cu cea mai mare densitate medie a populației sunt: 

a) Africa și Asia 

b) America de Sud și Europa  

c) Asia și Europa 

 

18. Cele mai frecvente discontinuități în repartiția geografică a populației sunt legate de: 

a) limitele culturilor agricole 

b) lipsa resurselor hidrografice 

c) absența învelișului edafic 

           

19. Altitudinile mari sunt restrictive pentru populație datorită efectelor negative ale scăderii: 

a) presiunii 
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b) temperaturii  

c) resurselor naturale  

 

20. Valorile foarte mici ale mortalității populației în Emiratele Arabe Unite se datorează în principal: 

a) ponderii mici a populației vârstnice 

b) ponderii mici a populației vârstnice și nivelului de educație ridicat 

c) stilului de viață și ponderii mari a populației tinere 

 

21. Discontinuitate de populare introduce regiunea montană reprezentată de: 

a) Altai 

b) Atlas 

c) Anzii Nordici 

 

22. Cel mai mare stat african, din punct de vedere demografic, este: 

a) Nigeria 

b) Egipt 

c) Etiopia 

 

23. Limitele cele mai stricte în popularea unui teritoriu sunt impuse de:  

a) climă 

b) relief 

c) hidrografie 

 

24. Populația are o distribuție geografică, în general, periferică în:  

a) Africa  

b) America Latină 

c ) Asia  

 

25. Cea mai mare densitate medie a populației se întâlnește în climatul: 

a) temperat oceanic ploios 

b) subtropical umed  

c) mediteranean 

 

26. Continentele cu cea mai mică densitate medie a populației sunt: 

a) Africa și Oceania 

b) America de Sud și Oceania  

c) Africa și America de Sud 

 

27. Aproximativ 80% din populația mondială trăiește la altitudini de sub: 

a) 300 m  

b) 450m  

c) 500 m 

 

28. Hottentoții și boshimanii aparțin rasei umane: 

a) koisanoide  

b) melonoderme  

c) australoide 

 

29. Cea mai mare altitudine de locuire se înregistrează în: 

a) Asia 

b) Africa 

c) America de Sud 
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30. Raportul de 7/10 locuitori care trăiesc la peste 3000 m altitudine se întâlnește în:  

a) Ecuador 

b) Bolivia 

c) Peru 

 

31. Cea mai mică rată de creștere a populației în secolul XX a fost înregistrată de: 

a) America de Nord 

b) Africa 

c) Europa 

 

32. Rasa australoidă se întâlnește în: 

a) Oceania 

b) Africa 

c) Tasmania și Madagascar 

 

33. În categoria deplasărilor forțate se includ:  

a) navetismul, refugiații și azilanții  

b) comerțul cu sclavi, deportările  

c) navetismul și epurările etnice 

 

34. În formarea densităților demografice, migrațiile au avut un rol deosebit de important în secolele:  

a) XIV-XVI 

b) XVII-XVIII 

c) XIX –XX 

 

35. Emigrația rusă spre Siberia şi Asia Centrală a implicat circa: 

a) 10 mil. pers. 

b) 12 mil pers.  

c) 14 mil. pers. 

 

36. Între resursele energetice cu rol deosebit în  distribuția spațială a populației, se remarcă: 

a) petrolul 

b) cărbunele 

c) hidroenergia 

 

37. Creștinismul este religia majoritară în:  

a) Europa și Africa 

b) Europa și Asia 

c) America Latină și Asia 

 

38. Speranța de viață la naștere a depășit 80 de ani în:  

a) Japonia, Suedia, Singapore 

b) Japonia, S.U.A, Cehia 

c) Brazilia, SUA, Japonia 

 

39. Cele mai mici speranțe de viață se înregistrează în:  

a) Egipt, Sierra Leone, Malawi 

b) R.D. Congo, Niger, Mauritania 

c) Algeria, Niger, Sudan 

 

40. Rasa mongoloidă cuprinde subrasele:  

a) asiatică și amerindiană 
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b) asiatică și australoidă 

c) asiatică și alpină 

 

41. Cele mai mici rate ale mortalității infantile se înregistrează în:  

a) Israel, Japonia, Hong Kong 

b) Japonia, SUA, China 

c) Israel, Hong Kong, Italia 

 

42. Cele mai mari rate ale mortalității înregistrează statele din: 

a) Europa de Est 

b) Africa de Nord 

c) America Latină 

 

43. Înlocuirea generațiilor se poate realiza la o rată de circa: 

a) 1,2 copii/femeie 

b) 2 copii/femeie 

c) 2,1 copii/femeie 

 

44. La nivel mondial, cele mai mici rate ale mortalității se înregistrează în:  

a) EAU, Qatar, Kuwait 

b) Japonia, Germania, Norvegia 

c) Bulgaria, Norvegia, Arabia Saudită 

 

45. Față de media mondială, rata mortalității în Europa este: 

a) egală  

b) inferioară 

c) superioară 

 

46. Rate medii ale mortalității de peste 10‰ se înregistrează în:  

a) statele cel mai puțin dezvoltate  

b) statele în curs de dezvoltare 

c) statele dezvoltate 

 

47. India se află în:  

a) regim demografic modern 

b) tranziție demografică tardivă 

c) creștere explozivă 

 

48. În anul 1960, populația Terrei a înregistrat:  

a) 3 mld. loc. 

b) 4 mld. loc. 

c) 5 mld. loc. 

 

49. Persoanele care își părăsesc țara de origine datorită unor constrângeri politice sau religioase se numesc: 

a) persoane transmutate sau dislocate 

b) refugiați sau azilanți 

c) migranţi independenți 

 

50. Munții sunt intens populați până la altitudini de peste 3000 m la latitudini: 

a) tropicale și temperate 

b) temperate și subtropicale 

c) tropicale și subtropicale 
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51. Pentru majoritatea localităților din Alaska, piramida vârstelor are formă: 

a) de clopot, deformată mult pentru populația feminină 

b) de amforă, deformată mult pentru populația masculină 

c) răsturnată, deformată mult pentru populația masculină 

 

52. Dintre factorii istorici cu rol major în formarea concentrațiilor umane, un rol deosebit l-au avut:  

a) vechimea populării și condițiile naturale favorabile  

b) migrațiile și disponibilitatea resurselor de apă 

c) migrațiile și vechimea populării 

 

53. Peste 60% din populația Globului trăiește în:  

a) Asia 

b) Africa  

c) America de Nord și de Sud 

 

54. State africane cu peste 100 mil locuitori sunt:  

a) Egipt, Etiopia, Nigeria 

b) Nigeria, R.D. Congo, Rep. Africa de Sud 

c) Etiopia, R.D. Congo, Rep. Africa de Sud  

 

55. State asiatice cu o populație între 100 și 400 milioane de locuitori sunt: 

a) Indonezia, Japonia, China 

b) Pakistan, Bangladesh, Turcia 

c) Japonia, Pakistan, Bangladesh 

 

56. Se apreciază că populația este îmbătrânită când vârstnicii reprezintă peste: 

a) 8% 

b) 10% 

c) 12% 

 

57. State cu peste 100 mil de locuitori sunt:  

a) Brazilia, Nigeria, Bangladesh 

b) Canada, Egipt, Rusia 

c) SUA, Brazilia, Argentina 

 

58. Pe continentul american, state cu peste 100 mil de locuitori sunt:  

a) Mexic, Argentina, Brazilia 

b) Brazilia, Mexic, Canada 

c) SUA, Mexic, Brazilia 

 

59. În cadrul Indiei, cele mai mari concentrări de populație se găsesc în: 

a) Podișul Dekkan 

b) Câmpia Indo-Gangetică 

c) zona litorală vestică 

 

60. Față de densitatea medie a populației la nivel mondial, valori superioare înregistrează: 

a) Asia și Europa 

b) Asia și Africa 

c) Europa și America de Nord 

 

61. La nivel național, cele mai mari densități înregistrează:  

a) Bangladesh, Malta, Bahrain 
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b) Bangladesh, India, Maldive 

c) Monaco, Singapore, Bahrain 

 

62. În Europa, cele mai mari densități se înregistrează în:  

a) Olanda, Belgia, Franța 

b) Olanda, Marea Britanie, Spania 

c) Malta, Olanda, Belgia 

 

63. În ultimele decenii, numărul statelor cu politică pronatalistă:  

a) a crescut de peste 3 ori 

b) a rămas relativ constant 

c) s-a redus de aproape 2 ori 

 

64. Conform estimărilor ONU – Population Division, până în anul 2100:  

a) ponderea populației Asiei în totalul populației mondiale va crește 

b) ponderea populației Africii în totalul populației mondiale va crește 

c) ponderea populației Africii în totalul populației mondiale va rămâne constantă 

 

65. Kurzii, turkestanii și bascii reprezintă:  

a) minorități localizate în zona transfrontalieră  

b) minorități localizate în proximitatea țării de origine, despărțite de alte etnii 

c) minorități fără identitate statală 

 

66. State cu o rată a natalității de peste 30‰ sunt: 

a) Niger, R.D. Congo, Madagascar 

b) Egipt, Afganistan, Mauritania 

c) Algeria, Pakistan, R.D. Congo 

 

67. Rate ale fertilității de peste 5 copii/femeie se înregistrează în:  

a) Afghanistan, Pakistan, India 

b) Afghanistan, Sudan, Zambia 

c) Niger, Ciad, R.D. Congo 

 

68. Primul miliard de locuitori a fost înregistrat în anul: 

a) 1804 

b) 1850 

c) 1900 

 

69. În ultimele 4 decenii, amploarea exploziei demografice a început să se reducă datorită: 

a) politicilor antinataliste și modernizării comportamentului demografic; 

b) lipsei hranei și informării populației 

c) factorilor economici și sociali 

 

70. Rasa australiană este răspândită în: 

a) Australia şi Tasmania 

b) Australia şi Noua Zeelandă 

c) Australia şi Noua Caledonie 

 

71. Din totalul populației mondiale, populația rurală din țările dezvoltate reprezintă sub: 

a) 10% 

b) 12% 

c) 14% 
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72. Amerindienii predomină numeric în:  

a) Mexic 

b) Argentina 

c) Uruguay 

 

73. Buddismul este o religie: 

a) universală 

b) etnică 

c ) tradițională 

 

74. Un rol fundamental în declanșarea mobilității populației pe tot parcursul istoriei omenirii l-au avut:  

a) factorii demografici 

b) factorii economici 

c) factorii psiho-sociali 

 

75. Iudaismul este o religie:  

a) creștină 

b) universală 

c) etnică 

 

76. Majoritatea islamiștilor o  formează: 

a) sunniţii 

b) şiiţii 

c) kharijiţii 

 

77. Şintoismul are cei mai mulți aderenți în:  

a) Asia de Est 

b) Asia de Sud- Est 

c) Asia de Sud 

 

78. Catolicismul are cea mai largă arie de răspândire în:  

a) Europa 

b) America Latină 

c ) Asia 

 

79. Hinduismul este religia predominantă în:  

a) Bangladesh 

b) Indonezia 

c) Japonia 

 

80. În cadrul familiei lingvistice indo-europene, se includ limbile:  

a) indo-iraniene, germanice, slave 

b) indo-iraniene, finice și romanice 

c) romanice, fino-ugrice și germanice 

 

81. Varietatea lingvistică reflectă: 

a) eterogenitatea culturală 

b) izolarea grupurilor umane 

c) evoluția populației 

 

82. Pe plan mondial, primele 3 limbi, după numărul de vorbitori nativi, sunt: 

a) engleza, chineza, spaniola 
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b) chineza, spaniola, engleza  

c) chineza, engleza, spaniola  

 

83. Cel mai mare număr de vorbitori este deținut de familia lingvistică: 

a) indo-europeană 

b) sino-tibetană  

c) malayezo – polineziană 

 

84. După modul de desfășurare, deplasările sunt: 

a) spontane, organizate sau forțate 

b) definitive, alternante, ocazionale 

c) interne, internaționale și organizate 

 

85. Cea mai mare răspândire geografică o are familia lingvistică: 

a) indo-europeană 

b) sino-tibetană 

c) uralo-altaică 

 

86. Marile migrații de cucerire sunt:  

a) deplasări alternante 

b) deplasări definitive 

c) deplasări ocazionale 

 

87. Pe plan mondial, primele 3 limbi, după numărul de vorbitori, sunt: 

a) engleza, chineza, hindi, spaniola 

b) chineza, hindi, spaniola, engleza  

c) chineza, engleza, spaniola, hindi  

 

88. Nomadismul reprezintă: 

a) deplasări ocazionale, organizate 

b) deplasări ocazionale, spontane 

c) deplasări alternante, spontane 

 

89. Deplasările definitive, forțate, includ:  

a) exodul rural 

b) comerțul cu sclavi 

c) colonizările 

 

90. Multilingvismul este specific: 

a) Elveției 

b) Olandei 

c) Franței 

 

91. În cadrul migrației internaționale, cele mai mari regrupări etnice și confesionale din istoria omenii au avut loc: 

a) în Evul Mediu 

b) înainte de primul război mondial 

c) după al doilea război mondial 

 

92. Cea mai ridicată vârstă mediană a populației se înregistrează în: 

a) Japonia, Germania, Italia 

b) Japonia, SUA, Franța  

c) SUA, Franța, Italia 
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93. Persoanele dislocuite sunt persoanele: 

a) persoane persecutate în țara de origine datorită rasei, religiei sau naționalității 

b) aflate în așteptarea unui răspuns la demersul lor de a primi statutul de refugiat 

c) forțate să plece din locul de origine, dar care nu părăsesc țara 

 

94. Expresia arm drain se referă la: 

a) imigrația forței de muncă hispanofone din America Latină și Asia spre SUA și Canada 

b) imigrația forței de muncă înalt calificate în SUA din statele în curs de dezvoltare  

c) imigrația forței de muncă înalt calificate către SUA și Europa 

 

95. În cadrul migrațiilor interne din statele dezvoltate, cea mai mare importanță revine:  

a) exodului rural 

b) deplasărilor ocazionale 

c) navetismului 

 

96. Minoritatea etnică a tătarilor din Rusia este încadrată la categoria: 

a) persoanelor refugiate 

b) invadatorilor  

c) coloniștilor  

 

97. Germanii din România reprezintă:  

a) minorități localizate în proximitatea țării de origine, despărțite de alte etnii 

b) minorități cu identitate statală, localizate la distanță de aria de etnogeneză 

c) minorități transnaționale 

 

98. Norvegia, Japonia, Islanda sunt state:  

a) cu o corespondență aproape perfectă între aria etnică și stat  

b) ce își împart teritoriul cu etnii foarte apropiate ca origine și limbă 

c) omogene, cu o importantă pondere a etniei de bază pe teritoriul altor state 

 

99. Din punct de vedere etnic, Australia și Brazilia sunt: 

a) state imperiale  

b) state multietnice 

c) state binaționale 

 

100. În cadrul migrațiilor interne din statele în curs de dezvoltare, cea mai mare importanță revine:  

a) exodului rural 

b) deplasărilor ocazionale 

c) navetismului 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 

DISCIPLINA: GEOGRAFIE URBANĂ ȘI RURALĂ 

SPECIALIZARE: GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ: 

• Componentele habitatului uman. Factorii favorizanți ai apariției așezărilor umane. Zonele 

funcționale ale așezărilor umane. Fizionomia, structura și tipologia așezărilor rurale. 

Factorii genetici și evoluția orașelor. Tipuri morfostructurale și fizionomice de orașe. 

Forme teritoriale urbane. Funcțiile așezărilor urbane. 

 

 

1. Din punct de vedere morfo-structural, există sate: 

a) adunate, răsfirate, risipite 

b) rectangulare, circulare, neregulate 

c) adunate, circulare, neregulate 

 

2. Cea mai mare aglomerație urbană a lumii este reprezentată de: 

a) Tokyo 

b) New York 

c) New Delhi 

 

3. În categoria orașelor radiar- concentrice se înscrie: 

a) Moscova 

b) New York 

c) Timișoara 

 

4. Ca tipuri morfostructurale de orașe, există: 

a) orașe radiar-concentrice, rectangulare, răsfirate 

b) orașe radiar-concentrice, rectangulare, polinucleare 

c) răsfirate, risipite, adunate 

 

5. Străzi sub forma unor raze de cerc ce pornesc din nucleul urban sunt caracteristice orașului: 

a) rectangular 

b) radiar-concentric 

c) dezordonat 

 

6. Boswash este o regiune urbanizată localizată în: 

a) Japonia 

b) SUA 

c) China  

 

7. Din totalul demografic, ponderea populației rurale din regiunea semnificativ rurală este de: 

a) peste 50% 

b) între 15-50% 

c) sub 15% 

 

8. Lungirea cu circa 40% a distanțelor de parcurs (circulația se face pe linii frânte) se înregistrează 

în cazul orașelor: 

a) rectangulare 

b) circulare 

c) dezordonate  
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9. Orașul rectangular este specific: 

a) SUA 

b) României 

c) Franței 

 

10. Satele  împrăștiate se mai numesc și sate: 

a) răsfirate 

b) risipite 

c) adunate 

 

11. Zonele rurale, conform ONU, au o densitate a populației de: 

a) 300-700 loc/ kmp 

b) peste 1000 loc/kmp 

c) sub 300 loc/ kmp 

 

12. Creșterea aglutinantă a orașelor favorizează: 

a) dezvoltarea ordonata a orașului 

b) apariția cartierelor sărăciei 

c) dezvoltarea durabilă 

 

13. Fenomenul de suburbanizare este cel mai pregnant în: 

a) SUA 

b) România 

c) Rusia 

 

14. Elementele esențiale ale oricărei așezări rurale sunt: 

a) vatra, intravilanul, populația 

b) vatra, moșia, populația 

c) moșia, extravilanul, populația 

 

15. În definirea orașului, ONU a standardizat pragul minim de locuitori la valoarea de: 

a) 200  

b) 2000 

c) 5000 

 

16. Conform Cartei europene a spațiilor rurale, spațiul rural: 

a) este spațiul în care populația practică prin excelență agricultura 

b) conține satele și micile orașe în care marea parte a terenurilor sunt utilizate pentru activități din 

sectorul primar 

c) cuprinde totalitatea satelor, indiferent de mărimea demografică și profilul funcțional 

 

17. Ca forme spontane de creștere urbană, se remarcă: 

a) aglutinarea și creșterea absorbantă 

b) creșterea polinucleară și cea dirijată 

c) creșterea tentaculară și cea dirijată 

 

18. Statele cu cea mai mare pondere a populației care trăiește în cartiere ale sărăciei/slums sunt 

situate preponderent în: 

a) Africa 

b) America Latină 

c) Asia 
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19. Suburbanizarea reprezintă o creștere urbană: 

a) aglutinantă 

b) spontană polinucleară 

c) planificată 

 

20. Printre factorii care generează structurarea internă a orașului, se numără: 

a) factorii economici, legislativi, financiari 

b) factorii naturali, istorici, culturali 

c) factorii fizico-geografici, factorii naturali, factorii economici 

 

21. Conform tipologiei stabilite de ONU, orașele mari/cities  se caracterizează prin: 

a) minim 50.000 loc, densitate minim 300 loc/kmp, minim 30% spațiu construit 

b) minim 100.000 loc, densitate minim 1500 loc/kmp, minim 50% spațiu construit 

c) minim 50.000 loc, densitate minim 1500 loc/kmp, minim 50% spațiu construit 

 

22. Statul unde pondera populației urbane este de aproape 100% este: 

a) SUA 

b) Norvegia  

c) Singapore 

 

23. Din punct de vedere funcțional, zonele de circulație și transport sunt: 

a) zone fundamentale 

b) zone polifuncționale 

c) zone complementare 

 

24. Conform normelor stabilite de către UE, din suprafața intravilanului unui oraș, spațiile verzi 

ar trebui să acopere aproximativ: 

a) 30% 

b) 50% 

c) 10% 

 

25. Translația funcției urbane: 

a) se realizează prin adăugarea de noi funcții urbane la cele inițiale 

b) constituie o frână în dezvoltarea comunităților umane 

c) este rezultatul înlocuirii succesive a funcției anterioare cu o alta 

 

26. În cadrul condițiilor naturale oferite de sit, importanță majoră în geneza și evoluția așezărilor 

umane au avut: 

a) apărarea împotriva inundațiilor, apropierea de pădure și asigurarea apei potabile 

b) apărarea împotriva inundațiilor, factorii istorici și asigurarea apei potabile 

c) factorii istorici, apropierea de pădure și asigurarea apei potabile 

 

27. Dezindustrializarea se manifestă prin: 

a) dispariția unor întreprinderi, relocalizare și apariția de noi entități 

b) dispariția industriei grele, descentralizare 

c) descentralizare, relocalizare și diversificarea funcțiilor interne 

 

28. Pragul demografic de 50.000 de locuitori pentru definirea orașelor este caracteristic: 

a) Franța 

b) SUA 

c) Japonia 
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29. În statele din Europa de Nord, numărul minim de locuitori pentru declararea orașelor este: 

a) 200  

b) 500 

c) 2000 

 

30. Pe lângă criteriul demografic, în definirea orașelor importanță majoră au: 

a) funcțiile, dotările și criteriul administrativ 

b) funcțiile administrative și localizarea geografică 

c) dotările, funcțiile administrative și rolul istoric 

 

31. Continuum-ul urban-rural cuprinde următoarea succesiune: 

a) centrul urban, zona adiacentă cu densitate mare a construcțiilor, spațiul suburban, spațiul urban 

umbrit, spațiul prin excelență agricol și ruralul izolat; 

b) centrul urban, spațiul suburban, zona adiacentă cu densitate mare a construcțiilor, spațiul urban 

umbrit, ruralul izolat 

c) spațiul urban, spațiul suburban, ruralul izolat, spațiul prin excelență agricol 

 

32. Primele nuclee urbane au apărut în: 

a) Mesopotamia și cursul inferior al Nilului, în mileniul III îHR 

b) Mesopotamia, mileniul I îHr 

c) Egipt, mileniul II îHr 

 

33. Continentele cu cea mai mică pondere a populației urbane sunt: 

a) Africa și Asia 

b) Africa și America Latină 

c) Africa și Oceania 

 

34. Continentele cu cea mai mare pondere a populației urbane sunt: 

a) America de Nord și Europa 

b) America de Nord și America de Sud 

c) Europa și America Latină 

 

35. Conform clasificării ONU, orășele și zonele semi-dense/towns and semi-dense areas: 

a) au o populație de min. 5000 loc, minim 3% spațiu construit și densitate peste 300 loc/kmp 

b) au o populație de min. 50.000 loc, minim 50% spațiu construit și densitate peste 1500 loc/kmp 

c) au o populație de min. 5000 loc și densitate sub 300 loc/kmp 

 

36. Grad de urbanizare de aproape 100% caracterizează următoarele state: 

a) Japonia, Olanda, Belgia 

b) Belgia, Olanda, SUA 

c) Singapore, Kuwait, Qatar 

 

37. Conform clasificării ONU, orașele mari/cities: 

a) au o populație de min. 5000 loc, minim 3% spațiu construit și densitate peste 300 loc/kmp 

b) au o populație de min. 50.000 loc, minim 50% spațiu construit și densitate peste 1500 loc/kmp 

c) au o populație de min. 50,000 loc, minim 25% spațiu construit și densitate între 1000-1500 loc/kmp 

 

38. Statele europene cu cel mai mare grad de urbanizare sunt: 

a) Belgia, Olanda, Norvegia 

b) Monaco, Belgia, Malta 

c) Olanda, Belgia, Marea Britanie 
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39. Printre statele cu cel mai mic grad de urbanizare, se numără: 

a) Niger, Bhutan, Mozambic 

b) Niger, Sudan, Algeria 

c) Etiopia, Peru, Mali 

 

40. Creșterea urbană spontană include: 

a) aglutinarea, creșterea tentaculară, creșterea absorbantă 

b) aglutinarea, creșterea tentaculară, creșterea polinucleară 

c) creșterea tentaculară, polinucleară și dirijată 

 

41. Creșterea urbană polinucleară este: 

a) dirijată 

b) spontană 

c) aglutinantă 

 

42. Aglutinarea este specifică orașelor din perioada: 

a) Antică și medievală 

b) Modernă și contemporană 

c) Contemporană   

 

43. Cele mai mari cartiere ale sărăciei sunt: 

a) Orangi Town (Karachi) și Neza (New Mexico) 

b) Neza (New Mexico) și Dharavi (Mumbai) 

c) Dharavi (Mumbai) și Kibera (Nairobi) 

 

44. Creșterea urbană tentaculară are loc în lungul: 

a) autostrăzilor și râurilor 

b) căilor de ferate suburbane și autostrăzilor 

c) căilor ferate și râurilor 

 

45. În SUA, suburbanizarea a început: 

a) înainte de primul război mondial 

b) după al doilea război mondial 

c) în primele decenii ale secolului XX 

 

46. Termenul white flight denumește: 

a) practica de delimitare a cartierelor sigure, ce adus la creșterea costurilor anumitor servicii în suburbii 

b) migrație masivă a populației albe de origine europeană, din regiunile urbane mixte dpdv rasial, 

către zone suburbane omogene dpdv etnic 

c) segregarea etnică a suburbiilor americane din perioada actuală  

 

47. În prezent, în cadrul SUA, ponderea populației ce locuiește în zonele metropolitane și 

suburbane este de aproximativ: 

a) 30% 

b) 55% 

c) 80% 

 

48. Funcția urbană influențează direct: 

a) mărimea, importanța și rolul orașului în teritoriu 

b) localizarea, mărimea și rolul orașului în teritoriu 

c) mărimea, importanța și localizarea orașului  
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49. Inițial, în anii 1930-40, suburbiile din orașele nord-americane: 

a) au fost destinate doar populației de origine europeană 

b) au fost destinate doar populației de origine africană sau asiatică 

c) nu au presupus segregare etnică 

 

50. Funcția urbană este influențată de: 

a) poziția geografică, resurse, configurația reliefului, deciziile politice 

b) evoluția istorică, resurse, deciziile politice, rolul orașului în teritoriu 

c) mărimea demografică, localizare, condițiile socio-economice 

 

51.  Funcțiile urbane interne: 

a) se referă la impactul în exterior al specializării de bază a orașului 

b) sunt orientate către satisfacerea necesităților populației orașului respectiv 

c) dau specificul funcțional al orașului 

 

52. Complicarea funcțională se realizează prin: 

a) înlocuirea succesivă a funcției anterioare cu alta 

b) adăugarea de noi funcții urbane la cea inițială 

c) reconversia unei funcții urbane 

 

53. Determinarea funcției urbane se face ținând cont în principal de: 

a) structura socio-economică a populației  

b) structura valorică a producției  

c) activitățile economice orientate către satisfacerea necesităților populației orașului 

 

54. Orașe care s-au dezvoltat ca escale pentru transportul maritim la mare distanță sunt: 

a) Dakar și Cape Town 

b) Cardiff și Paris 

c) Strasbourg și Cape Town  

 

55. Santos s-a dezvolta ca centru de export pentru: 

a) lemn 

b) cafea 

c) cărbune 

 

56. Orașe cu funcție culturală specializată sunt: 

a) Bologna, Oxford, Upsala 

b) Upsala, Oxford, Londra 

c) Oslo, Bologna, Upsala 

 

57. Descentralizarea este legată de procesul de: 

a) urbanizare 

b) dezindustrializare 

c) suburbanizare 

 

58. Dezindustrializarea se manifestă prin: 

a) dispariția unor întreprinderi, relocalizare și apariția de noi entități 

b) terțializare, relocalizare și dispariția întreprinderilor 

c) dispariția întreprinderilor, relocalizare și valorificarea spațiului urban 

 

59. Terțializarea funcțiilor urbane se desfășoară: 

a) în paralel cu dezindustrializarea 
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b) post dezindustrializării 

c) independent de procesul de dezindustrializare 

 

60. Creșterea urbană tentaculară are loc în lungul: 

a) autostrăzilor și râurilor 

b) căilor de ferate suburbane și autostrăzilor 

c) căilor ferate și râurilor 

 

61. Conform clasificării OECD și UE, FUA metropolitană are o populație: 

a) între 250.000 și 1,5 milioane locuitori: 

b) între 100.000 și 250.000 locuitori 

c) peste 1,5 milioane de locuitori 

 

62. Conform clasificării OECD și UE, FUA (Zona urbană funcțională) medie are o populație: 

a) între 250.000 și 1,5 milioane locuitori 

b) între 100.000 și 250.000 locuitori 

c) peste 1,5 milioane de locuitori 

 

63. La nivel mondial, cea mai mare zonă metropolitană aparține orașului: 

a) New York 

b) Tokyo  

c) Mumbay 

 

64. Peste jumătate din zonele metropolitane cu peste 15 mil. loc sunt situate în: 

a) Asia de Est și de Sud 

b) Asia de Vest și de Sud  

c) America de Nord  

 

65. În China, cele mai mari zone metropolitane aparțin orașelor: 

a) Shanghai și Beijing 

b) Shanghai și Guanghzou  

c) Beijing și Guanghzou 

 

66. Pe continentul american, cele mai mari zone metropolitane sunt: 

a) Sao Paolo, Mexico City, New-York 

b) New York, Mexico City, Sao Paolo 

c) New York, Los Angeles, Mexico City 

 

67. Cele mai mari zone metropolitane din America Latina sunt: 

a) Sao Paolo, Mexico City, New York 

b) Sao Paolo, Mexico City, Buenos Aires 

c) Mexico City, Sao Paolo, Rio de Janeiro 

 

68. Cea mai mare zonă metropolitană din Africa aparține orașului: 

a) Cairo 

b) Abuja 

c) Abidjan 

 

69. Organizarea administrativă de tip sectorial este specifică: 

a) orașului radiar-concentric 

b) orașului rectangular 

c) orașului dezordonat 
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70. Avantajele orașului radiar-concentric se leagă de: 

a) buna accesibilitate spre zona centrală a orașului 

b) centralizarea excesivă a traficului stradal 

c) repetitivitatea peisajului creat 

 

71. Dezavantajele orașului radiar-concentric se leagă de: 

a) buna accesibilitate spre zona centrală a orașului 

b) centralizarea excesivă a traficului stradal 

c) posibilitatea construirii unor artere de rocadă/ centuri ale orașului 

 

72. Philadelphia și Belo Horizonte sunt orașe: 

a) rectangulare 

b) radiar-concentrice 

c) de tip câmpulung 

 

73. Un sit fragmentat, cu multe înălțimi, favorizează orașele: 

a) radiar-concentrice 

b) dezordonate 

c) rectangulare 

 

74. Planul urban dezordonat este specific: 

a) Nordului Africii și Asiei de Sud-Vest 

b) Sudului Africii și Asiei de Est 

c) Asiei de Est și nordului Africii 

 

75. Din punct de vedere funcțional, teritoriul urban este organizat în zone: 

a) fundamentale, complementare, monofuncționale și polifuncționale; 

b) rezidențiale, de producție, complementare și polifuncționale 

c) monofuncționale și polifuncționale 

 

76. Zonele urbane funcționale fundamentale includ: 

a) zonele de locuit și cele de producție 

b) zonele de circulație și transport, dotările și serviciile 

c) zonele de locuit, de circulație și de recreere 

 

77. Zonele urbane funcționale complementare includ: 

a) zonele de locuit și cele de producție 

b) zonele de circulație și transport, dotările și zonele pentru recreere 

c) zonele de locuit, de circulație și de recreere 

 

78. În cazul orașelor mari, zona rezidențială ocupă: 

a) 30-40 % din suprafața orașului 

b) peste 60% din suprafața orașului 

c) peste 80% din suprafața orașului 

 

79. Localizarea platformelor industriale este dependentă de: 

a) marile cursuri de apă 

b) forța de muncă existentă 

c) influența orașului în teritoriu 

 

80. În cadrul tehnopolilor, predomină: 

a) industria chimică și cercetarea științifică 
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b) industria electronică și bionică și cercetarea științifică 

c) cercetarea științifică și industria auto 

 

81. Conform normelor UE, în cadrul unui oraș, spațiile verzi trebuie repartizate astfel încât: 

a) să revină fiecărui locuitor în medie 50 mp 

b) să permită locuitorilor să ajungă la ele în maxim 15 min de mers pe jos 

c) să aibă o distribuție uniformă în cadrul orașului  

 

82. Zonelor funcționale portuare le sunt asociate funcții: 

a) industriale și comerciale 

b) comerciale și rezidențiale 

c) industriale și rezidențiale 

 

83. În cadrul satelor de câmpie, terenurile agricole arabile au o pondere de peste: 

a) 80% 

b) 50% 

c) 30% 

 

84. În cazul satelor de deal-munte, cea mai mare parte a terenurilor agricole revine: 

a) terenurilor arabile 

b) pășunilor și fânețelor 

c) fondului forestier 

 

85. Tipul morfostructural de sat lipsit în general de vegetație interioară este satul: 

a) răsfirat 

b) risipit 

c) adunat 

 

86. În cadrul satelor adunate, ocupația de bază a locuitorilor o reprezintă în principal: 

a) cultura plantelor 

b) creșterea animalelor 

c) exploatarea pădurii 

 

87. În cadrul satelor risipite, ocupația de bază a locuitorilor o reprezintă în principal: 

a) cultura plantelor 

b) creșterea animalelor 

c) exploatarea pădurii 

 

88. Așezări rurale cu funcții predominant viticole se întâlnesc în: 

a) Languedoc, Sicilia, Peloponez 

b) Sicilia, Orientul Mijlociu, Pod. Boemiei 

c) Languedoc, Peloponez, Pod. Boemiei 

 

89. Așezările rurale cele mai simple sunt satele: 

a) răsfirate 

b) risipite 

c) adunate 

 

90. Gospodării puternic dispersate pe versanți se întâlnesc în cadrul satelor: 

a)  adunate 

b) răsfirate 

c) risipite 
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91. Satele răsfirate pot fi: 

a) liniare, areolare și polinucleare 

b) areolare, polinucleare și pluricelulare 

c) liniare, polinucleare și pluricelulare 

 

92. Satele răsfirate polinucleare pot prezenta: 

a) mai multe nuclee de răsfirare 

b) forme rotunde  

c) nuclee de concentrare pe versanți 

 

93. În zona deluroasă a Olteniei, predomină sate: 

a) răsfirate areolare 

b) răsfirate liniare 

c) risipite  

 

94. Satele care pot ajunge până la 10 km lungime sunt sate: 

a) răsfirate liniare 

b) răsfirate areolare 

c) răsfirate polinucleare 

 

95. Tipul morfosructural de sat ce caracterizează zonele cu o cultură intensivă a cerealelor este: 

a) adunat 

b) risipit 

c) răsfirat 

 

96. În cazul satelor adunate, gradul de îndesire a gospodăriilor este direct proporțional cu: 

a) vechimea satului 

b) productivitatea terenurilor agricole 

c) numărul de locuitori 

 

97. Așezări rurale cu funcții cerealiere (grâu și porumb) sunt specifice: 

a) Câmpiei Ruse, C. Române, Messetei Spaniole 

b) Câmpiei Ruse, Deltei Gangelui, Marii Câmpii Chineze 

c) Câmpiei Române, Deltei Gangelui, Marii Câmpii Chineze 

 

98. Așezări rurale cu funcții cerealiere specializate în cultura orezului se întâlnesc în: 

a) Câmpia Rusă, C. Română 

b) Delta Gangelui, Marea Câmpie Chineză 

c) Câmpia Rusă, Marea Câmpie Chineză 

 

99. Așezări rurale cu funcții agro-silvice se întâlnesc preponderent în: 

a) Europa Centrală, America de Nord și Asia de Nord 

b) Europa de Sud, America de Sud, Africa de Sud 

c) Europa Centrală, America de Nord și Asia Centrală 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ  

DISCIPLINA: GEOGRAFIE ECONOMICĂ MONDIALĂ 

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ: 

• Teorii fundamentale de geografie economică și dezvoltare regională. 

• Sectoarele economice și principalele activități din cadrul acestora. 

• Considerații economico-geografice asupra agriculturii (cultura și valorificarea cerealelor și a 

plantelor tehnice; vița de vie; plantele pentru băuturi tonifiante; tipuri structurale în economia 

agrară și tipuri de peisaje agricole) și industriei (evoluție, structură, forme de localizare).  

• Căile de comunicație și fluxurile de transport (transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene).  

• Caracteristici ale schimburilor comerciale internaționale, ale integrării și cooperării economice; 

dimensiunile și actorii globalizării. 

 
 

1. Teoria ce considera că fenomenele economice se desfășoară potrivit unor legi naturale, 

independent de voința oamenilor și a statului, poartă numele de: 

a) mercantilism dezvoltat 

b) fiziocrație 

c) liberalism economic clasic 
 

2. Sistemul teoretic care considera că statul trebuie să regleze viața economică, să favorizeze un 

excedent comercial ce permite intrarea în țară a metalelor prețioase se numește:  

a) mercantilism 

b) fiziocrație 

c) liberalism economic 
 

3. În structura sectorială, ramurile economice sunt grupate astfel:  

a) sectorul primar, sectorul secundar, sectorul terțiar  

b) sectorul industriei grele, sectorul bunurilor de consum, sectorul alimentar 

c) sectorul microeconomiei, sectorul mezoeconomiei, sectorul macroeconomiei 
 

4. Printre activitățile subscrise sectorului terțiar al economiei sunt și cele referitoare la: 

a) învățământ, sănătate, agricultură 

b) schimburi comerciale, transport, turism 

c) activități științifice, piscicultură, silvicultură 
 

5. Printre activitățile subscrise sectorului secundar al economiei sunt și cele referitoare la:  

a) sistemul medical, asistență socială 

b) administrație publică, asigurări 

c) industrializarea resurselor naturale 
 

6. Printre activitățile incluse în sectorul primar al economiei sunt și cele referitoare la:  

a) rizicultură, viticultură  

b) silvicultură, siderurgie  

c) piscicultură, industria alimentară 
 

7. Peisaj agrar mediteraneean tipic se întâlnește în: 

a) Grecia 

b) Sry Lanka 

c) Australia 



76 

 

8. Peisaj agrar musonic se întâlnește în: 

a) Peninsula Iberică 

b) Peninsula Indochina 

c) Peninsula Crimeea 

 

9. În Franța, sunt frecvente structurile și peisajele agrare de tip: 

a) itinerant 

b) musonic 

c) openfield 

 

10. Dintre arealele menționate, peisaje agricole de tip enclos/bocage se întâlnesc mai cu seamă în: 

a) China, Indochina, Peninsula India 

b) Normandia, Marea Britanie, Scandinavia 

c) Corn Belt, Diary Belt, Wheat Belt 

 

11. Peisajele agrare tradiționale constituie o caracteristică a ținuturilor:  

a) intertropicale  

b) temperate  

c) reci 

 

12. Dintre arealele menționate, peisajele de tip openfield/champagne sunt caracteristice:  

a) Europei de Vest și Centrale  

b) Europei de Nord și Africii  

c) Africii și Asiei de Sud 

 

13. În cadrul peisajului de tip champagne/openfield elementul dominant al peisajului îl reprezintă:  

a) perdelele forestiere  

b) câmpul cultivat deschis  

c) pajiștile naturale 

 

14. Printre principalele caracteristici ale agriculturii socialiste se numără: 

a) talia mare a exploatațiilor agricole, mecanizarea lucrărilor, specializarea fermelor 

b) talia foarte mică a exploatațiilor agricole, policultura, fertilizarea redusă a culturilor 

c) culturi agricole discontinue în timp și spațiu, mai ales în zonele cu agricultură itinerantă 

 

15. Investițiile semnificative pentru mecanizare și chimizare sunt o caracteristică a agriculturii: 

a) intensive 

b) extensive 

c) ecologice 

 

16. Randamentul agricol ridicat și orientarea frecventă a producției către export sunt 

caracteristici ale: 

a) agriculturii extensive 

b) agriculturii intensive 

c) agriculturii itinerante 

 

17. Practicile agricole de tip “hobby farming” sunt realizate: 

a) în marile exploatații specializate din cadrul arealului denumit Corn Belt 

b) ca activitate secundară, de către persoanele care au și alte resurse financiare 

c) de către companiile agricole care intenționează să exporte o parte din producție 
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18. Printre cerealele secundare se numără:  

a) sorgul, ovăzul, hrișca 

b) orezul, sorgul, ricinul 

c) porumbul, hrișca, inul 

 

19. Suprafața cultivată cu cereale reprezintă circa………… din terenurile arabile:  

a) 15%  

b) 25%  

c) 55% 

 

20. Stocurile de cereale pot asigura consumul pentru o perioadă de:  

a) 6-10 de zile  

b) 60-100 de zile 

c) 600-1000 de zile  

 

21. Lunile decembrie și ianuarie constituie interval de recoltare a cerealelor: 

a) în Statele Unite ale Americii și Canada 

b) în Australia, Africa de Sud, Argentina 

c) în Scandinavia și Rusia 

 

22. În statele dezvoltate, consumul uman reprezintă aproximativ ...... din producția de cereale.  

a) 20% 

b) 60% 

c) 90% 

 

23. În consumul de cereale din statele în curs de dezvoltare domină: 

a) utilizarea alimentară 

b) utilizarea ca furaj 

c) alte utilizări și deșeuri 

 

24. Cele mai mari areale de producție a cerealelor sunt localizate în:  

a) Europa  

b) Asia  

c) Africa 

 

25. Cereală panificabilă este:  

a) meiul  

b) secara  

c) porumbul 

 

26. Regiunea supranumită Corn belt se află în:  

a) Australia 

b) America de Nord 

c) Europa Occidentală 

 

27. Regiunea supranumită Wheat belt se află în:  

a) Australia 

b) SUA  

c) Europa 
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28. Printre cei mai mari exportatori de grâu la nivel mondial, se numără:  

a) Egipt, Algeria, Maroc  

b) China, Japonia, Coreea de Sud 

c) SUA, Canada, Australia 

 

29. În afara Americii, producții importante de porumb se obțin în:  

a) SUA și China 

b) China și Ucraina  

c) Brazilia și Argentina 

 

30. Principalele regiuni de cultură a orezului sunt concentrate în:  

a) nordul și vestul Asiei 

b) sudul și estul Asiei 

c) sudul și estul Europei  

 

31. În afara Asiei, producții importante de orez se obțin în:  

a) Franța și Nepal 

b) China și India  

c) SUA și Brazilia 

 

32. Cei mai mari producători de orez sunt:  

a) China și India  

b) Vietnam și Indonezia 

c) SUA și Brazilia 

 

33. Principalele regiuni rizicole corespund unor:  

a) areale cu densități demografice foarte mici 

b) areale cu densități demografice foarte mari 

c) areale care nu sunt locuite permanent 

 

34. Cele mai complexe peisaje, având canale, diguri, suprafețe submerse au fost generate de cultura:  

a) porumbului  

b) grâului  

c) orezului 

 

35. Printre principalii exportatori de porumb se numără:  

a) Egipt și Arabia Saudită 

b) SUA și Argentina  

c) China și Japonia 

 

36. Sorgul constituie un aliment important pentru:  

a) africani, indieni și chinezi  

b) europeni, australieni, amerindieni  

c) americani, neozeelandezi, europeni 

 

37. Meiul prezintă importanță alimentară pentru populația din:  

a) Asia și Africa  

b) Europa și Australia 

c) America de Nord și Australia 
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38. Dintre plantele oleaginoase fac parte: 

a) trestia și sfecla de zahăr, meiul 

b) rapița, ricinul, cocotierul 

c) floarea soarelui, hrișca, sorgul 

 

39. Plante cultivate pentru fibre și fire textile sunt:  

a) iuta, cânepa, sisalul 

b) bumbacul, soia, meiul 

c) inul, cocotierul, sorgul 

 

40. Cele mai importante areale de cultură pentru floarea soarelui sunt în:  

a) Brazilia și Coasta de Fildeș 

b) Rusia și Ucraina 

c) Germania și Japonia 

 

41. Principalul spațiu de cultură a măslinului este reprezentat de:  

a) aria mediteraneeană, din Gibraltar până în Levant 

b) Gibraltar și statele din Peninsula Scandinavă 

c) aria pacifică, din Gibraltar până în Levant 

 

42. În Asia, bumbac se cultivă în:  

a) Câmpia Turanului 

b) Câmpia La Plata 

c) Câmpia Murray-Darling 

 

43. În zona tropicală, pentru obținerea uleiului, se cultivă cu precădere:  

a) măslinul, hrișca  

b) floarea soarelui, sorgul 

c) palmierul de ulei, cocotierul 

 

44. Plantele tehnice includ: 

a) plante oleaginoase, plante pentru zahăr 

b) plante aromatice, plantele stimulative  

c) vița de vie, pomii fructiferi 

 

45. În zona temperată, pentru obținerea uleiului, se cultivă cu precădere:  

a) măslinul, palmierul de ulei  

b) floarea soarelui și rapița  

c) arahidele, cocotierul 

 

46. Măslinul este un arbore specific: 

a) Bazinului Mării Mediterane 

b) Bazinului Mării Negre 

c) Bazinului Mării Barents 

 

47. Printre principalele areale de cultură a trestiei de zahăr sunt:  

a) Orientul Mijlociu, Africa de Nord 

b) Europa Occidentală, Australia 

c) Regiunea caraibiană, Asia musonică 
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48. Sfecla de zahăr se cultivă cu precădere în arealele caracterizate prin climat:  

a) temperat 

b) tropical 

c) ecuatorial 

 

49. Dintre plantele stimulative fac parte: 

a) arbustul de ceai și arborele de cacao 

b) arborele de cafea și soia 

c) arbustul de ceai și ricinul 

 

50. Printre cele mai importante teorii economice de dezvoltare regională se numără cele ale:  

a) produsului intern brut, unicității, omogenității, funcționalității 

b) produsului național brut, dezvoltării inegale, unicității, omogenității 

c) bazei economice, polilor de creștere, dezvoltării inegale, dezvoltării endogene 

 

51. Unele dintre cele mai importante amenajări viticole din Franța se află în: 

a) Bordeaux, Malaga, Champagne 

b) Bordeaux, Umbria, Galicia 

c) Alsacia, Bordeaux, Burgundia 

 

52. Producția actuală de cacao este concentrată cu precădere în: 

a) Africa de Nord 

b) Africa de Vest 

c) Africa de Sud 

 

53. Cei mai mari producători mondiali de ceai sunt situați în: 

a) Africa  

b) Asia  

c) America 

 

54. Cei mai mari producători mondiali de ceai sunt: 

a) China și India 

b) Turcia și Kenya 

c) Indonezia și Vietnam 

 

55. Cea mai mare producție de cafea se obține în statele din: 

a) America 

b) Africa 

c) Oceania 

 

56. Cea mai mare parte a plantațiilor de arbore de cacao sunt localizate în: 

a) America de Nord 

b) Africa 

c) Asia 

 

57. În America Latină, cei mai mari producători de cafea sunt: 

a) Brazilia și Columbia 

b) Brazilia și Paraguay 

c) Venezuela și Chile 
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58. În Africa, producții semnificative de cafea se obțin în: 

a) Etiopia, Guyana, Republica Centrafricană 

b) Kenya, Africa de Sud, Honduras 

c) Etiopia, Uganda, Kenya 

 

59. În Asia, principala regiune pentru cultura arborelui de cafea o reprezintă:  

a) Asia de Vest  

b) Asia de Nord 

c) Asia de Sud-Est 

 

60. Printre principalii producători de cafea din Asia se numără:   

a) Brazilia, Vietnam, Indonezia 

b) Vietnam, Indonezia, Laos 

c) China, Indonezia, Uganda 

 

61. Dintre statele menționate, printre principalii importatori de vin se numără:  

a) SUA, Marea Britanie, Germania 

b) Franța, Egipt, Spania 

c) Italia, Turcia, Iran 

 

62. Unele dintre cele mai importante amenajări viticole din Italia se află în: 

a) Burgundia, Campania, Sicilia 

b) Malaga, Piemont, Galicia 

c) Piemont, Campania, Umbria 

 

63. La baza politicilor de dezvoltare regională ce au dus la apariția metropolelor regionale și a 

centrelor de echilibru franceze a stat:  

a) teoria dezvoltării inegale 

b) teoria polilor de creștere 

c) teoria dezvoltării exogene 

 

64. Cele mai mari cantități de struguri de masă provin din: 

a) America de Sud 

b) Asia 

c) Africa 

 

65. Unele dintre cele mai importante amenajări viticole din Spania se află în: 

a) Alicante-Valencia, Malaga-Andalusia 

b) Porto-Duero, Alicante-Valencia, Piemont 

c) Alicante-Valencia, Burgundia, Campania 

 

66. Podgoriile din regiunea Tokay aparțin:  

a) Turciei 

b) Chinei 

c) Ungariei 

 

67. Unele dintre viile renumite ale Portugaliei sunt localizate în:  

a) regiunea Porto-Duero și ins. Sardinia  

b) regiunea Castilia-La Mancha și ins. Canare 

c) regiunea Porto-Duero și ins. Madeira 
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68. Cea mai mare parte a suprafeței cultivate cu viţă de vie se află în:  

a) Europa  

b) Asia  

c) America 

 

69. Ceaiul paraguayan este un arbust frecvent în plantațiile din:  

a) Paraguay, Guineea, Canada 

b) Argentina, Brazilia, Uruguay 

c) Paraguay, Papua Noua Guinee, Rusia 

 

70. La nivelul Asiei, cei mai importanți producători de cafea sunt:  

a) China și Etiopia 

b) Vietnam și Indonezia 

c) India și Uganda 

 

71. Condiții favorabile pentru cultura viței de vie se întâlnesc preponderent:  

a) între paralelele de 30º și 50º din ambele emisfere (nord și sud) 

b) între paralelele de 30º din ambele emisfere (nord și sud) 

c) la latitudini mai mari de 50º din ambele emisfere (nord și sud) 

 

72. Revoluția industrială își are originile în:  

a) secolul al XIII-lea, în Belgia 

b) secolul al XVIII-lea, în Marea Britanie 

c) secolul XX, în Statele Unite ale Americii 

 

73. Printre principalele caracteristici ale industriei grele se numără:  

a) gradul ridicat de integrare tehnologică 

b) amplasarea în apropierea ariilor naturale protejate  

c) dependența de materii prime de origine agricolă 

 

74. Factorii importanți care favorizează dezvoltarea sectorului industriei grele includ:  

a) nivelul de poluare indusă de utilizarea combustibililor fosili 

b) prezența infrastructurii de transport și a forței de muncă 

c) prezența și valorificarea ariilor naturale protejate 

 

75. Un important parc industrial axat pe electronică este: 

a) Shinkansen, Japonia 

b) Sillicon Valley, SUA 

c) Cotton Belt, SUA 

 

76. În cadrul schimburilor economice internaționale, comerțul invizibil se poate referi și la:  

a) comerțul cu produse manufacturate 

b) activitățile financiar-bancare 

c) deplasarea forței de muncă 

 

77. Printre statele ce acordă pavilion de complezență, având astfel o flotă navală semnificativă, se numără:  

a) România, Ungaria, Austria 

b) China, Coreea de Nord, Nepal 

c) Panama, Liberia, Malta 
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78. In domeniul economic, zona liberă reprezintă:  

a) un spațiu cu foarte bună accesibilitate, ce beneficiază de facilități vamale și fiscale  

b) o grupare de state care folosesc aceeași monedă 

c) o zonă în care nu au fost făcute încă investiții străine directe  

 

79. Pentru transporturile feroviare de mare viteză din Japonia, un element important este:  

a) TGV  

b) Shinkansen 

c) Transsiberianul 

 

80. Cele mai vechi și mai extinse rețele de transport sunt cele:  

a) rutiere  

b) feroviare  

c) aeriene 

 

81. Cea mai mare parte a rețelei rutiere australiene este concentrată în:  

a) sud-estul țării 

b) centrul țării 

c) nord-vestul țării 

 

82. După mediul în care sunt amplasate căile de comunicație, transporturile se diferențiază în:  

a) feroviare, rutiere, pietonale, speciale 

b) terestre, navale, aeriene, speciale 

c) fluviale, maritime, oceanice, speciale 

 

83. Unele dintre cele mai mari aeroporturi din SUA (călători/an) sunt situate în apropiere de:  

a) Atlanta, Chicago, Los Angeles 

b) Los Angeles, Chicago, Londra 

c) Atlanta, Beijing, Dubai 

 

84. Continentul cu cea mai omogenă rețea rutieră este:  

a) Australia 

b) Asia 

c) Europa 

 

85. Transsiberianul străbate Eurasia, legând:  

a) St. Petersburg de Vladivostock  

b) Beijing de Paris 

c) St. Petersburg de Tokyo 

 

86. Șoseaua Panamericană, cu o lungime de peste 15.000 km, străbate:   

a) latura vestică a Americilor, din Alaska până în Chile 

b) latura estică a Americilor, din Alaska până în Brazilia 

c) latura vestică a Americilor, din Alaska până în Venezuela 

 

87. Printre arterele hidrografice utilizate pentru navigație în America de Nord se numără:   

a) Columbia, Mackenzie, Colorado 

b) Orange, Colorado, Darling 

c) Colorado, Parana, Mekong 
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88. Tunelul rutier Saint Gothard este localizat în:  

a) Franța  

b) Elveția 

c) Spania 

 

89. Canalul Suez asigură legătura între:  

a) Marea Caraibilor și Oceanul Pacific 

b) Marea Mediterană și Marea Marmara 

c) Marea Mediterană și Marea Roșie 

 

90. Importante rute maritime sunt concentrate în strâmtori de interes strategic precum: 

a) Bosfor, Dardanele, Tokkaido 

b) Gibraltar, Bosfor, St. Gothard 

c) Gibraltar, Bab el Mandeb, Bosfor 

 

91. Tunelul feroviar Simplon leagă:  

a) Italia de Elveția 

b) Franța de Marea Britanie 

c) Japonia de China 

 

92. Pentru Europa, importanță economică fundamentală au strâmtorile ponto-egeene:  

a) Calais, Gibraltar, Messina 

b) Bosfor, Dardanele, Kerci 

c) Beltul Mic, Beltul Mare, Oresund 

 

93. Începuturile tranzacțiilor bursiere și apariția primei burse sunt legate de:  

a) negocierea prețului unor mărfuri, în Belgia 

b) punerea în funcțiune a TGV, în Franța 

c) valorificarea rezervelor de petrol din Orientul Mijlociu  

 

94. Printre organismele internaționale specializate care apar după al Doilea Război Mondial 

pentru reglementarea și impulsionarea comerțului se numără: 

a) FMI și GATT 

b) FMI și PNB 

c) GATT și PIB 

 

95. Expresia comerț vizibil se referă la:  

a) comerțul cu bunuri, materii prime și derivate 

b) comerțul cu servicii, activitățile financiar-bancare 

c) schimburile de capital, cele de forță de muncă 

 

96. În cadrul globalizării comerciale, un rol important joacă: 

a) aderarea la Spațiul Schengen 

b) utilizarea monedei euro 

c) investițiile străine directe 

 

97. Printre statele care sunt acum membre ale Uniunii Europene și ale Zonei Euro se numără:  

a) Germania, Polonia, Ungaria 

b) Austria, Franța, Irlanda  

c) Danemarca, Suedia, Finlanda 
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98. Printre membrii Uniunii Europene care nu au adoptat moneda euro până în 2022 se numără: 

a) Estonia, Letonia, Lituania 

b) Țările de Jos, Malta, Luxemburg 

c) Cehia, Polonia, Suedia 

 

99. Dintre dimensiunile globalizării, cele mai importante sunt considerate:  

a) dimensiunea națională, dimensiunea regională, dimensiunea continentală 

b) dimensiunea primară, dimensiunea secundară, dimensiunea terțiară 

c) dimensiunea economică, dimensiunea politică, dimensiunea socială 

 

100. În cadrul globalizării, printre factorii ce impulsionează firmele multinaționale și ISD se numără:  

a) desfășurarea activităților economice specifice sectorului secundar în arii naturale protejate  

b) forța de muncă ieftină, apropierea de piețele de desfacere 

c) încercarea de a ajuta statele din emisfera sudică 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 

DISCIPLINA: GEOGRAFIE POLITICĂ 

SPECIALIZARE: GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ: 

• Concepte geopolitice majore (teoria Heartland-ului și teoria Rimland-ului). Factorii 

determinanți în geopolitică. Centru și periferie în geopolitică. Globalizarea. Riscuri și 

amenințări pentru securitatea cetățeanului. Terorismul (definire, forme). Tipuri de conflict. 

Indicatori de clasificare a statelor privind riscul de eșuare. Geopolitica mărilor și oceanelor. 

Geopolitica Mării Negre. Marile provocări geopolitice ale secolului al XXI-lea. 

 
 

1. Geografia politică este: 

a) o ramură a geografiei 

b) o știință care analizează rolul politicii în contextul geografiei 

c) relația dintre evenimente istorice și gândirea politică 

 

2. Termenul de „Heartland” din teoria geopolitică a lui Halford J. Makinder face referire la: 

a) o masă continentală compactă ce aparține Eurasiei 

b) continentul Africa 

c) cele două Americi 

 

3. Teoria Rimland-ului a fost enunțată de: 

a) Halford J. Makinder 

b) Rudolf Kjellen 

c) Spykman 

 

4. Teritoriului Rimland-ului i se acordă o mai mare importanță în comparație cu Heartland 

deoarece se consideră că: 

a) Europa reprezintă Insula Lumii 

b) această zonă oferă o mai bună posibilitate de a obține puterea, atât pe mare cât și pe uscat 

c) uscatul oferă cele mai bune legături între state 

  

5. Factorii determinanți în geopolitică sunt reprezentați de: 

a) factorii stabili și fluctuanți 

b) fenomenele geografice constante 

c) evenimentele politice și istorice 

 

6. Factorii stabili sunt reprezentați de: 

a) poziția geografică a statelor 

b) poziția geografică a statelor și ieșirea la mare 

c) fenomenele naturale și geografice 

 

7. Factorii geopolitici fluctuanți sunt: 

a) resursele alimentare și minerale 

b) situația socio-economică 

c) populația, resursele naturale și structurile politice și sociale 

 

8. După amploarea geografică a activității grupărilor teroriste, terorismul se împarte în: 

a) internațional și intern 

b) global și regional 

c) separatist și religios 
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9. Termenul de Război Rece a fost folosit pentru prima dată: 

a) în Evul Mediu pentru desemnarea conflictului dintre Peninsula Iberică și „peninsula” arabă din 

sud, fiind un conflict armat ce se deosebea de cele obișnuite, deoarece începuse fără o declarație 

de război prealabilă și se încheiase fără un tratat de pace 

b) în timpul primului război mondial 

c) ca nume de cod pentru lansarea bombelor atomice din timpul celui de-al doilea Război Mondial 

 

10. Planul Marshall se referă la: 

a) ajutorul financiar oferit de SUA statelor europene pentru reconstrucția economică după cel de-

al doilea război mondial 

b) ajutorul financiar primit exclusiv de Marea Britanie și Franța după cel de-al doilea război mondial 

c) ajutorul primit de statele care au semnat Pactul de la Varșovia 

 

11. În sens geopolitic și geostrategic, regiunea extinsă a Mării Negre cuprinde: 

a) Europa Centrală, Balcanii, Rusia și spațiul ex-sovietic, Caucaz, Marea Caspică și Asia Centrală 

b) exclusiv spațiul aparținând statelor riverane 

c) bazinul Mării Negre și mările adiacente, exclusiv strâmtorile 

 

12. Termenul de „periferie” din geopolitică se referă strict la: 

a) poziția geografică a statelor în raport cu Europa 

b) nivelul de dezvoltare socio-economică 

c) poziția geografică a unui stat pe un continent 

 

 

13. Între amenințările intenționale se disting: 

a) nerecunoașterea diplomatică a statului respectiv, intervențiile politice specifice din partea unui 

stat în afacerile interne ale altuia și crearea de grupări interne, ostile statului național; 

b) dizolvarea statului respectiv și loviturile interne de stat 

c) subminarea economică ce duce implicit la falimentarea statului în cauză 

 

14. Terorismul reprezintă: 

a) orice act de violență 

b) doar acțiunile violente ale unor grupări care se folosesc aleatoriu de detonările unor bombe 

c) utilizarea deliberată a violenței împotriva civililor pentru obținerea de avantaje politice sau de 

natură religioasă 

 

15. Gradul de stabilitate al statelor a fost stabilită la nivel internațional de organizația 

independentă The Fund for Peace și publicația Foreign Policy pe baza: 

a) performanțelor socio-economice ale acestora 

b) acordurilor internaționale încheiate cu cât mai mulți parteneri în domeniul economic 

c) a 12 indicatori de coeziune și performanță a statelor 

 

16. După ideologie, grupările teroriste se clasifică după următoarele tipologii:  

a) emergente, fundamentaliste, autoritare 

b) solidare, naționaliste, revoluționare și fundamentaliste 

c) naționalist-separatiste, fundamentaliste, religioase și social-revoluționare 

 

17. În prezent, principala vulnerabilitate a regiunii extinse a Mării Negre este: 

a) dată de prezența Rusiei și preluarea Pen. Crimeea de către aceasta 

b) constituită de diferențele culturale, politice și economice dintre țările componente 

c) generată de insecuritatea alimentară a statelor riverane 
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18. Statele eșuate sunt cele: 

a) al căror aparat politic și economic nu mai pot asigura securitatea și siguranța cetățenilor 

b) în care nu mai există libertate de exprimare, dar există principii democratice respectate în detaliu 

c) în care nu există proprietate privată, ci doar de stat 

 

19. Marile provocări ale secolului al XXI-lea sunt reprezentate de: 

a) topirea accelerată a regiunilor circumpolare, deșertificarea unor importante regiuni și țări, 

ridicarea nivelului apelor Oceanului Planetar, dinamica populației și crizele globale, generate de 

modificările climatice 

b) deschiderea pasajului nord-atlantic, eșuarea socio-economică a statelor din emisferă nordică, 

inundarea zonelor de coastă, crizele economice globale majore 

c) eșuarea unui număr cât mai mare de state, amplificarea fenomenului terorist în Europa, migrații 

masive care vor aglomera orașele europene 

 

20. Cele mai multe state eșuate se regăsesc pe continentele: 

a) Africa și Europa; 

b) Africa și Australia 

c) Africa și Asia. 

 

21. Conflictul asimetric reprezintă: 

a) un mijloc prin care o forță combatantă inferioară caută să obțină avantaje față de un adversar mai puternic 

sau acela prin care o armată superioară caută să obțină rapid victoria cu pierderi cât mai mici 

b) metoda la care au recurs armatele aliate în timpul războiului mondial pentru eliminarea forțelor 

inamice de pe teritoriul Europei 

c) o metoda de negociere între forțele combatante pentru evitarea pierderilor de vieți omenești 

care se încheie prin capitularea părții cu armata cea mai slab dotată 

 

22. Conflictele asimetrice non-militare sunt: 

a) negocierea, embargoul militar, îndiguirea 

b) îndiguirea, embargoul, boicotul 

c) conflictul politic, îndiguirea, boicotul politic 

 

23. Termenul de „mare libertum” se referă la: 

a) mare continentală 

b) mare cu regim special 

c) mare deschisă 

 

24. Apele teritoriale aparțin: 

a) tuturor statelor care au drept de navigare în apele respective 

b) zonei economice exclusive mondiale 

c) statului riveran, aceasta extinzându-se până la 12 mile marine 

 

25. Marea Neagră a reprezentat un „lac înghețat” în perioada: 

a) Cuaternarului 

b) diviziunii de 50 de ani a războiului rece 

c) celor două războaie mondiale 

 

26. România este membră: 

a) a Uniunii Europene și Organizației Tratatului Atlanticului de Nord 

b) doar a Uniunii Europene 

c) doar a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord 
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27. Din punct de vedere geopolitic periferia este: 

a) definită negativ, raportată la centru 

b) formată doar din statele africane 

c) definită de poziția geografică față de ieșirea la mare 

 

28. Termenii de "mondializare" și "globalizare" sunt: 

a) similari 

b) distincți în spațiu francofon 

c) definesc aceeași noțiune din punct de vedere politic 

 

29. Globalizarea cunoaște manifestări în următoarele domenii ale activității umane: 

a) socio-politic, demografic, economic, alimentar și ecologic 

b) economic, politic, social, cultural, științific, tehnologic și ecologic 

c) social, demografic, alimentar și politico-cultural 

 

30. Printre trăsăturile globalizării politice se regăsesc și: 

a) mondializarea tuturor relațiilor politice, sociale și economice, introducerea sistemului politic de 

stat comunist 

b) capitalizarea fondurilor de investiții, extinderea procesului de democratizare și redistribuirea 

drepturilor egale în statele eșuate 

c) extinderea procesului de democratizare, mutații în comportamentul politic și apariția unor noi 

tipuri de amenințări și riscuri extinse la scară globală 

 

31. Semiluna exterioară sau insulară (Inelul exterior) include: 

a) insulele britanice, Japonia și Australia 

b) Africa și Europa 

c) toate statele cu ieșire la Oceanul Pacific 

 

32. Semiluna interioară (Inelul Interior) cuprinde: 

a) statele fără ieșire la mare 

b) teritoriile aflate dincolo de Eurasia, în zona de țărm, care sunt accesibile puterilor maritime 

(dispuse în zonele costiere) 

c) statele de pe cele două continente americane  

 

33. În geografia politică, situația topografică a statelor include analiza: 

a) granițelor, rețelei hidrografice și a reliefului 

b) exclusivă a formelor de relief 

c) formei statului. 

 

34. Resursele naturale importante pentru un stat se împart în: 

a) resurse inepuizabile și subterane 

b) resurse demografice, geografice și epuizabile  

c) resurse alimentare și minerale 

 

35. În domeniul cultural, globalizarea se manifestă prin: 

a) apariția unui culturi globale 

b) tendința de dispariție de granițelor politice 

c) uniformizarea consumului cultural, impunerea câtorva limbi de circulație internațională, 

dezvoltarea mass-media ca mijloc de informație 

 

36. Cele mai multe amenințări politice sunt îndreptate împotriva: 

a) minorităților etnice 
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b) ordinii de drept dintr-un stat sau a statutului unui organism internațional 

c) victimelor Holocaustului 

 

37. Cea mai veche formă de terorism s-a manifestat încă din: 

a) timpul Războiului Rece 

b) evul mediu 

c) antichitate 

 

38. Bioterorismul este considerat de specialiști: 

a) cea mai letală formă de terorism  

b) o formă a terorismului secolului al XXI-lea 

c) cea mai utilizată metodă de atac în timpul celor două războaie mondiale 

 

39. Terorismul de tip vigilante este definit de specialiști ca fiind: 

a) acțiunile de răzbunare ale claselor sociale împotriva decidenților politici 

b) acțiunile de hărțuire întreprinse de trupele de gherilă din Africa împotriva coloniștilor europeni 

c) acțiunile teroriste întreprinse de un grup de teroriști sau de simpatizanți ai acestora pentru a-i 

apăra pe alți teroriști, ca un paravan protector. 

 

40. Conflictul este un proces dinamic între: 

a) neînțelegere, manifestări violente și confruntare politică 

b) două forțe care se confruntă pe câmpul de luptă 

c) contradicție, atitudine și comportament 

 

41. Conflictele asimetrice urmăresc: 

a) încheierea confruntării militare cu cea mai mică desfășurare de forțe maritime 

b) doar atacul aerian asupra inamicului 

c) un impact psihologic major, șoc sau confuzie, menite să afecteze inițiativa, libertatea de acțiune 

și voința adversarului 

 

42. Importanța platoului continental pentru state este dată de: 

a) posibilitatea de navigare în apele internaționale 

b) perspectiva resurselor și a exploatărilor „off shore” 

c) posibilitatea de realizare a comerțului cu state puternice din punct de vedere geografic 

 

43. Din punct de vedere al relațiilor internaționale, pentru a beneficia de avantaje economice, 

statele riverane Mării Negre trebuie să țină seama de: 

a) controlul țărmului maritim, al rutelor maritim și al locurilor de trecere maritimă 

b) tendințele politicii de expansiune ale statelor rusofone 

c) încheierea unor acorduri economice cu statele care fac parte din grupul G20 

 

44. Implicațiile geopolitice ale deschiderii pasajului Nord-Atlantic cauzate de topirea accelerată a gheții sunt: 

a) accentuarea fenomenelor climatice extreme 

b) declanșarea unor expediții de colonizare a noilor teritorii 

c) scurtarea distanței între America de Nord, Europa și Asia și valorificarea resurselor de 

hidrocarburi 

 

45. Accentuarea fenomenului de deșertificare poate genera în plan politic internațional: 

a) extinderea proiectelor de reîmpădurire la nivel mondial 

b) colaborarea între statele din emisfera nordică și cea sudică 

c) amplificarea unor conflicte determinate de reducerea suprafețelor agricole, a resurselor de apă 

și a migrațiilor masive ale populației 
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46. Dintre problemele generate de schimbările globale cu efect asupra populației mondiale sunt: 

a) instabilitatea climatică și capacitatea redusă a populației de adaptare la temperaturi mari 

b) reducerea economiei de producție și a exportului 

c) instabilitatea geopolitică mondială, creșterea numerică și presiunea umană asupra mediului 

înconjurător 

 

47. Globalizarea fenomenului terorist are impact major asupra: 

a) industriei turismului și călătoriilor 

b) agriculturii 

c) comerțului 

 

48. Activitățile teroriste desfășurate de grupările din categoria terorismului ecologic presupun: 

a) incendierea pădurilor 

b) atacuri armate asupra civililor 

c) distrugerea sediilor companiilor industriale, astfel încât să nu producă victime omenești 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA REGIONALĂ A ROMÂNIEI. Semestrul I  

SPECIALIZARE: GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ: 

• Caracterizarea complexă a unităților şi subunităților geografice: Carpații  

 

 

1. Originalitatea Carpaților Românești este exprimată prin: 

a) structura peisajului 

b) trăsături fizice şi economico-geografice  

c) valorificarea economică accesibilă a resurselor, structura peisajului şi trăsăturile fizice şi 

economico-geografice 

 

2. Între valea Sebeșului și Depresiunea Hațeg se desfășoară Munții: 

a) Șureanu 

b) Țarcului 

c) Cândrel 

 

3. La confluența Lotrului cu Oltul se află Depresiunea: 

a) Petroșani 

b) Loviștei 

c) Ciucului 

 

4. Cele trei ramuri principale ale Carpaților Românești sunt: 

a) Carpații Orientali, Carpații Meridionali și Munții Apuseni 

b) Carpații Orientali, Carpații Meridionali, Carpații Occidentali 

c) Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și Munții Apuseni 

 

5. În ce ramură a Carpaților Românești sunt frecvente înălțimile de peste 2000 m? 

a) în Carpații Orientali datorită munților vulcanici 

b) în Carpații Meridionali datorită rocilor dominante de șisturi cristaline 

c) în Carpații de la Curbură datorită flișului dominant 

 

6. Din ce cauză Carpații Românești au forma unui lanț sinuos? 

a) datorită prezenței platformelor rigide din fața lor în timpul ridicării în faze orogenetice 

succesive 

b) din cauza erupțiilor vulcanice neogene 

c) datorită formațiunilor de roci ale flișului 

 

7. Defileul Toplița-Deda separă Munții Călimani de Munții:  

a) Giurgeului 

b) Gurghiului 

c) Bârgăului 

 

8. Istoria geologică a Carpaților începe cu: 

a) orogeneza caledoniană din Silurian 

b) orogeneza alpină din Cretacic 

c) orogeneza hercinică din Carbonifer 
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9. Erupțiile vulcanice care au generat munții vulcanici din Carpații Orientali și Munții Apuseni 

aparțin următoarelor faze orogenetice principale: 

a) caledonică 

b) hercinică 

c) alpină 

 

10. Între văile Bistra, Timiș și Mureș, alcătuiți predominant din șisturi cristaline, sunt Munții: 

a) Poiana Ruscă 

b) Semenicului 

c) Țarcului 

 

11. Râurile care străbat Depresiunea Maramureșului sunt: 

a) Vișeul, Bistrița Aurie, Someșul Mare 

b) Vișeul, Iza cu afluentul Mara și Tisa 

c) Iza, Someșul Mare și Bistrița Aurie 

 

12. Relieful dezvoltat pe șisturi cristaline și pe roci granitoide se manifestă în peisaj prin: 

a) noduri orografice, culmi rotunjite, etajate, văi înguste și adânci, nivele de eroziune, forme 

glaciare și periglaciare 

b) câmpuri de lapiezuri și doline 

c) cute diapire și domuri gazeifere 

 

13. Relieful dezvoltat pe roci calcaroase se manifestă în peisaj prin: 

a) aparate vulcanice cu cratere și caldere 

b) culmi rotunjite și masive 

c) platouri carstice, câmpuri de lapiezuri, doline, peșteri și chei 

 

14. Relieful dezvoltat pe roci vulcanice de vârstă neogenă se caracterizează prin: 

a) sistemul cutelor diapire și monoclinul marginal 

b) aparate vulcanice cu cratere și caldere, cu conuri adventive și planeze 

c) relieful sub formă de cute-solzi care generează hogback-uri și depresiuni înguste 

 

15. Unitățile de relief din Carpați cu cea mai bogată rețea de drumuri și așezări omenești sunt: 

a) versanții domoli și de mică altitudine 

b) platourile montane cu grad mare de accesibilitate 

c) văile și depresiunile intracarpatice 

 

16. Individualizarea etajelor biopedoclimatice în Carpații Românești se datorează: 

a) diversificării reliefului 

b) variației pe verticală a altitudinii reliefului 

c) presiunii umane în aria carpatică 

 

17. Carpații Orientali se întind de la nord la sud între: 

a) granița cu Ucraina și valea Dâmboviței 

b) granița cu Ucraina și valea Prahovei 

c) valea Tisei și valea Prahovei 

 

18. Peștera Ialomiței s-a format în calcarele din Munții: 

a) Piatra Craiului 

b) Pădurea Craiului  

c) Bucegi 
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19. Cea mai mare extensiune a flișului (ca pondere) în Carpații Orientali o găsim în: 

a) grupa de nord 

b) grupa centrală 

c) grupa sudică 

 

19. Cele două componente polarizatoare ale  Carpaților Orientali sunt: 

a) prezența reliefului glaciar și carstic 

b) orientarea transversală și structura geologică 

c) orientarea longitudinală și structura geologică 

 

20. Cele mai mari  altitudini din Carpații Orientali sunt în: 

a) grupa de nord 

b) grupa centrală 

c) grupa sudică 

 

21. Munții Rodnei aparțin următoarei formațiuni petrografice: 

a) zonei flișului din partea estică a grupei 

b) zonei cristaline înalte din partea centrală 

c) zonei vestice a lanțului vulcanic 

 

22. Grupa nordică sau Carpații Maramureșului și ai Bucovinei se caracterizează prin: 

a) prezența pasurilor joase de vale 

b) prezența pasurilor de culme înalte 

c) nu apar trecători și pasuri în această grupă 

 

23. Precizați elementele de originalitate și atracție turistică ce caracterizează unitatea Carpaților 

Maramureșului și ai Bucovinei: 

a) specificul munților vulcanici cu minereuri complexe 

b) funcția agro-forestieră a depresiunilor intramontane 

c) elementele de arhitectură, folclor și etnografie, monumentele istorice și rezervațiile naturale 

 

24. Relieful glaciar reprezentat prin văi și circuri glaciare, lacuri, morene etc. este specific în: 

a) Munții Maramureșului 

b) Munții Gutâi 

c) Munții Rodnei 

 

25. În Depresiunea Maramureșului, are funcție balneară localitatea: 

a) Sighetu Marmației 

b) Ocna Șugatag 

c) Câmpulung la Tisa 

 

26. Precizați cele mai importante resurse ale solului din Munții Maramureșului: 

a) fructele de pădure ca aducătoare de venituri 

b) apele curgătoare cu fauna piscicolă 

c) pădurile și pajiștile naturale care dețin 97% din suprafața totală a munților 

 

27. Creasta Cocoșului reprezintă o lamă de eruptiv modelată zimțat de fenomene periglaciare în: 

a) Munții Gutâi 

b) Obcina Mestecănișului 

c) Munții Giumalău 
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28. În vestul Munților Apuseni, depresiunea de pe valea Crișului Alb se numește: 

a) Vad-Borod 

b) Beiușului 

c) Zarand 

 

29. În Depresiunea Maramureșului sunt trei orașe: 

a) Borșa, Sângeorz Băi, Câmpulung Moldovenesc 

b) Borșa, Vișeu de Sus, Cavnic 

c) Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Borșa 

 

30. Din Carpații Moldo-Transilvani fac parte munții: 

a) Perşani şi Suhard 

b) Ciuc şi Țibleş  

c) Giurgeu şi Gurghiu 

 

31. Grupa centrală a Carpaților Orientali se caracterizează din punct de vedere geologic și morfologic prin: 

a) dominanța altitudinilor mari impuse de rocile dure 

b) ampla dezvoltare a lanțului vulcanic și apariția marelui uluc depresionar de baraj vulcanic, 

orientat nord-sud, Bilbor-Borsec-Giurgeu-Ciuc 

c) predominanța circulației vestice a maselor de aer 

 

32. Zona estică a flișului din Grupa centrală a Carpaților Orientali cuprinde: 

a) Munții Călimani și Stânișoara 

b) Munții Ceahlău și Munții Bistriței 

c) Munții Stânișoarei și Munții Trotușului 

 

33. Precizați două defilee importante formate în munții vulcanici ai Carpaților Moldo-Transilvani: 

a) Defileul Oltului de la Racoș și defileul Bistriței 

b) Defileul Mureșului Toplița-Deda și defileul Someșului 

c) Defileul Oltului de la Tușnad și defileul Mureșului de la Toplița-Deda 

 

34. Ce particularități climatice dau nota specifică a culoarului depresionar Drăgoiasa-Bilbor-

Borsec-Giurgeu-Ciuc? 

a) influența maselor de aer vestice cu precipitații bogate 

b) inversiuni termice, în special în anotimpul rece 

c) influența aerului continental dinspre est favorizat de altitudinea mai joasă a munților 

 

35. Grupa Sudică sau Carpații de Curbură cuprind următoarele subdiviziuni: 

a) Munții Curburii externe, Depresiunea Brașovului, Munții Curburii interne 

b) Munții Curburii interne, Munții Vrancei, Depresiunea Brașovului 

c) Depresiunea Brașovului, Munții Ciucaș, Munții Curburii interne 

 

36. Din punct de vedere al structurii geologice, trăsătura esențială a Carpaților Curburii este: 

a) zonalitatea petrografică evidentă prin roci cristaline, fliș și eruptiv 

b) larga desfășurare a formațiunilor de fliș, cristalinul căzut în adânc, iar eruptivul redus la câteva 

petice 

c) o dispunere proporțională dar sub formă de mozaic a rocilor de fliș, cristalin și roci eruptive 

 

37. Așezările urbane din Depresiunea Brașovului sunt: 

a) Brașov, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Zărnești, Băile Tușnad, Covasna, Gheorgheni 

b) Brașov, Gheorgheni, Târgu Secuiesc, Săcele, Codlea 

c) Brașov, Sfântu Gheorghe, Codlea, Săcele, Zărnești, Râșnov, Târgu Secuiesc, Covasna 



96 
 

 

38. Carpații Meridionali reprezintă cea mai impunătoare ramură din Carpații Românești datorită: 

a) numeroase înălțimi de peste 2500 m, masivitate pronunțată și un relief glaciar extins 

b) mase impunătoare de roci vulcanice și ale flișului care dau abrupturi ale versanților 

c) gradul mare de fragmentare datorită văilor transversale 

 

39. În Carpații Meridionali suprafețele de eroziune poartă denumirea de: 

a) Suprafața Borăscu, suprafața Râu-Șes, suprafața Gornovița 

b) Suprafața Borăscu, suprafața Nedeilor, suprafața Râu-Șes 

c) Suprafața Borăscu, suprafața Semenicului, suprafața Fărcaș-Cârligatele 

 

40. În ce masive din Carpații Meridionali sunt localizate 88% din totalul lacurilor glaciare din 

România? 

a) Retezat, Făgăraș, Parâng, Godeanu, Țarcu 

b) Făgăraș, Parâng, Piatra Craiului, Bucegi 

c) Retezat, Parâng, Făgăraș, Leaota 

 

41. Cel mai înalt vârf din Carpații Românești este: 

a) Vf. Omu 

b) Vf. Negoiu 

c) Vf. Moldoveanu 

 

42. Suprafața Borăscu se situează în Carpații Meridionali la altitudini de: 

a) 1900-2300 m 

b) 1800-2000 m 

c) 1500-1700 m 

 

43. Suprafața Râu-Șes  se situează în Carpații Meridionali la altitudini de: 

a) 1800-2000 m 

b) 1200-1800 m 

c) 1500-1700 m 

 

44. Cabana turistică situată la cea mai înaltă altitudine din România este: 

a) Bâlea Lac 

b) Rânca 

c) Podragu 

 

45.  Cele patru subunități ale Carpaților Meridionali sunt: 

a) Munții Bucegi-Piatra Craiului, Munții Făgăraș-Iezer, Munții Parâng-Cândrel, Munții 

Godeanu-Retezat 

b) Munții Bucegi, Munții Făgăraș, Munții Parâng, Munții Godeanu 

c) Munții Făgăraș, Munții Parâng, Munții Retezat, Munții Semenic 

 

46. Masivul Bucegi prezintă sub aspect morfologic următoarele tipuri de relief specifice: 

a) relief de cuestă, relief vulcanic, relief glaciar 

b) relief de cuestă, relief carstic și relief pe conglomerate 

c) relief carstic, relief de masive rotunjit pe roci cristaline, relief vulcanic 

 

47. Cele două artere hidrografice principale ale Masivului Bucegi sunt: 

a) Dâmbovița și Prahova 

b) Ialomița și Prahova 

c) Ialomița și Dâmbovița 
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48. Originalitatea Carpaților Meridionali este dată de: 

a) masivitatea pronunțată, extensiunea reliefului glaciar și a turismului alpin 

b) platformele de eroziune care dau munților aspect de trepte și mozaicul petrografic 

c) altitudinile de peste 2500 m, orientarea longitudinală și prezența văilor transversale 

 

49. Masivul Iezer se află situat în grupa: 

a) Bucegi 

b) Făgăraș 

c) Parâng 

 

50. Masivul Cozia este format predominant din: 

a) gnaise 

b) granite 

c) conglomerate 

 

51. Masivele din Grupa Făgăraș au ca trăsătură comună: 

a) desfășurarea simetrică a versanților, atât spre sud, cât și spre nord 

b) desfășurarea asimetrică a versanților, cei nordici abrupți, cei sudici în trepte 

c) desfășurarea asimetrică a versanților, cei nordici în trepte, cei sudici abrupți 

 

52. Stațiunea turistică Voineasa este situată în Munții: 

a) Șureanu 

b) Lotrului 

c) Cândrel 

 

53. Regiunea pastorală Mărginimea Sibiului este situată în: 

a) Munții Cândrel și Lotrului 

b) Munții Șureanu 

c) Munții Căpățânii 

 

54. Menționați orașele care au evoluat în Depresiunea Petroșani, mai ales datorită exploatării 

cărbunelui: 

a) Petroșani, Petrila, Vulcan, Lupeni, Uricani 

b) Petroșani, Vulcan, Lupeni, Uricani, Hațeg 

c) Petroșani, Hunedoara, Vulcan, Lupeni, Câmpul lui Neag 

 

55. Amenajarea hidroenergetică Râul Mare se află situată în: 

a) Munții Godeanu 

b) Munții Făgăraș 

c) Munții Retezat 

 

56. Stațiunea turistică Straja este situată în: 

a) Munții Godeanu 

b) Munții Parâng 

c) Munții Vâlcan 

 

57. Cea mai lungă vale transversală de pe râurile interioare ale României este: 

a) Culoarul Mureșului 

b) Culoarul Timiș-Cerna 

c) Culoarul Rucăr-Bran 
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58. Ce resurse minerale au fost generate de erupțiile vulcanice și fenomenele magmatice neogene 

în Carpații Occidentali? 

a) materiale de construcție 

b) zăcăminte de sare și de cărbuni 

c) minereuri feroase, neferoase, zăcăminte auro-argentifere, roci de construcție 

 

59. Carpații Occidentali posedă o alcătuire petrografică dispusă astfel: 

a) domină rocile magmatice la care se adaugă și roci sedimentare cimentate 

b) domină șisturile cristaline la care se adaugă și roci magmatice 

c) sunt alcătuiți dintr-un mozaic petrografic 

 

60. Munții Banatului prezintă o cădere în trepte a reliefului: 

a) de la vest la est 

b) de la est la vest 

c) de la nord la sud 

 

61. Cea mai mare și mai compactă masă calcaroasă (807 000 km²) se află situată în: 

a) Munții Banatului 

b) Munții Apuseni 

c) Podișul Mehedinți 

 

62. Se înscriu sinclinoriului Reșița-Moldova Nouă: 

a) Cheile Carașului și Cheile Grădiștei 

b) Cheile Minișului și Cheile Nerei 

c) Cheile Oltețului și Cheile Turzii 

 

63. Izvorăște din Munții Semenicului: 

a) Bega 

b) Berzasca 

c) Timișul 

 

64. Peștera situată în arealul Munților Banatului se numește: 

a) Topolnița 

b) Comarnic 

c) Cioclovina 

 

65. Identificați culmile muntoase care alcătuiesc Munții Banatului: 

a) Munții Semenicului, Munții Țarcului, Munții Aninei, Munții Almăjului 

b) Munții Semenicului, Munții Aninei, Munții Dognecei, Munții Almăjului, Munții Locvei 

c) Munții Semenicului, Munții Cernei, Munții Almăjului, Munții Locvei 

 

66. Identificați depresiunile din Munții Banatului: 

a) Depresiunea Reșiței (Caraș-Ezeriș) și Depresiunea Almăjului (Bozovici) 

b) Depresiunea Almăjului și Depresiunea Hațeg 

c) Depresiunea Almăjului și  Depresiunea Orăștie 

 

67. Cea mai lungă peșteră din România se află în: 

a) Munții Buzăului 

b) Munții Apuseni 

c) Podișul Mehedinți 
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68. Depresiunile-golf pe latura vestică a Munților Apuseni sunt: 

a) Depresiunea Vad-Borod, Depresiunea Beiuș și Depresiunea Zarand 

b) Depresiunea Brad, Depresiunea Huedin și Depresiunea Albac 

c) Depresiunea Abrudului, Depresiunea Huedin și Depresiunea Câmpeni 

 

69. Singurele peșteri cu gheață din România se află în: 

a) Munții Rodnei 

b) Munții Apuseni 

c) Munții Făgăraș 

 

70. Termenul de Țara Moților este atribuit: 

a) Depresiunii Brad 

b) Munților Bihorului 

c) Munților Arieșului 

 

71. Floarea de colț apare la cea mai joasă altitudine din România (sub 600 m) în: 

a) Munții Trascăului 

b) Defileul Dunării 

c) Culoarul Rucăr-Bran 

 

72. Depresiunea Loviştei este încadrată la nord şi respectiv, la sud, de Munții: 

a) Lotrului şi Cândrelului 

b) Iezer şi Cozia 

c) Făgăraş şi Cozia 

 

73. Peștera Muierii este situată în: 

a) centrul Munților Apuseni 

b) sudul Grupei Parâng 

c) sudul Munților Gutâi 

 

74. Turismul balneo-climateric s-a dezvoltat în Munții Harghitei la: 

a) Slănic Moldova 

b) Băile Tușnad 

c) Covasna 

 

75. Lacul Vulturilor este un lac: 

a) hidroenergetic 

b) în depresiune carstică 

c) în depresiune de nivație 

 

76. Principala resursă naturală din Munții Pădurea Craiului este reprezentată de: 

a) minereurile neferoase complexe 

b) bauxită 

c) minereurile de fier 

 

77. Între valea Sebeșului şi Depresiunea Hațegului se desfășoară Munții: 

a) Cândrel 

b) Şureanu 

c) Lotrului 

 

78. În vestul Munților Apuseni, între Crişul Alb şi Crişul Negru, se întinde culmea numită: 

a) Codru-Moma 
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b) Zarandului 

c) Pădurea Craiului 

 

79. Depresiunea Almăjului din Munții Banatului este străbătută de râul: 

a) Bârzava 

b) Nera 

c) Timiș 

 

80. Nivelul mediu al altitudinilor în Carpații Orientali este de: 

a) 950 m 

b) 1136 m 

c) 654 m 

 

81. Rezervația speologică Izvorul Tăuşoarelor este situată în: 

a) Munții Maramureșului 

b) Munții Rodnei 

c) Munții Rarău 

 

82. Mănăstirile Agapia şi Văratec sunt situate în: 

a) sud-estul Munților Stânişoarei 

b) sud-estul Obcinei Mari 

c) estul Culmii Pietricica 

 

83. Lățimea maximă a Munților Carpați se înregistrează în: 

a) regiunea celor mai mari înălțimi, în Munții Făgăraş 

b) sectorul dintre Oravița şi Drobeta Turnu-Severin 

c) regiunea Munților Apuseni, între localitățile Miniş şi Alba-Iulia 

 

84. Între 1300-1650 m altitudine, în nordul țării noastre chiar la 1000-1500 m, se desfășoară etajul vegetal: 

a) boreal 

b) alpin 

c) subalpin 

 

85. Grupa Munților Banatului este despărțită de Grupa Retezat-Godeanu prin:  

a) Culoarul tectonic Timiş-Cerna 

b) Depresiunea Hațegului 

c) Valea Jiului 

 

86. Lacul Roşu se încadrează în următoarea categorie genetică: 

a) lac vulcanic 

b) lac glaciar 

c) lac de baraj natural 

 

87. Singurele dune de nisip din interiorul Carpaților se află în: 

a) Depresiunea Brașovului 

b) Depresiunea Hațegului 

c) Depresiunea Maramureșului 

 

88. Aparțin Grupei Parâng, Munții: 

a) Cândrel, Lotrului, Vâlcan 

b) Şureanu, Căpățânii, Cozia 

c) Lotrului, Căpățânii, Şureanu 



101 
 

 

89. În sudul Munților Banatului, reprezintă sectoare de îngustare în lungul Defileului Dunării: 

a) Cazanele Mici şi Cazanele Mari 

b) bazinetul Dubova 

c) bazinetul Moldova Nouă 

 

90. „Babele“ şi „Sfinxul“ reprezintă forme ale modelării agenților externi pe: 

a) şisturi cristaline 

b) roci vulcanice 

c) conglomerate 

 

91. Unul dintre cele mai importante lacuri de acumulare de pe valea Someșului Cald este: 

a) Fântânele 

b) Leșu 

c) Drăgan 

 

92. Atât Mureșul cât și Oltul izvorăsc din: 

a) Munții Ceahlău 

b) Munții Bistriței 

c) Masivul Hășmașu Mare 

 

93. Lacul Bucura este un lac: 

a) hidroenergetic 

b) de baraj natural 

c) glaciar 

 

94. În Carpații Orientali, râul Bistrița traversează Depresiunea: 

a) Borsec 

b) Ciucului 

c) Dornelor 

 

95. În Carpații Orientali, sectorul de defileu pitoresc de pe valea Bistriței se numește: 

a) Racoș 

b) Bicaz 

c) Zugreni 

 

96. Artera rutieră care leagă Ploiești de Brașov, prin Pasul Bratocea, reprezintă principala cale de 

acces spre stațiunea: 

a) Poiana Brașov 

b) Cheia 

c) Sinaia 

 

97. Grupa Centrală a Carpaților Orientali este despărțită de Grupa Sudică prin Depresiunea: 

a) Giurgeului 

b) Plăieși 

c) Vărșag 

 

98. În estul Carpaților Maramureşului şi ai Bucovinei, între Moldova şi Moldovița, se întinde 

culmea numită: 

a) Obcina Feredeului 

b) Obcina Mestecănișului 

c) Obcina Mare 
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99. Populație ............... apare în a doua jumătate a secolului al XIV-lea în bazinul Ruscovei din 

Carpații Maramureșului și ai Bucovinei: 

a) ucraineană 

b) maghiară 

c) germanică 

 

100. Temperaturi medii anuale negative se înregistrează pe vârfurile cele mai înalte din Munții: 

a) Semenicului 

b) Godeanu 

c) Ciucașului 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA REGIONALĂ A ROMÂNIEI (DEALURILE ȘI CÂMPIILE). Sem. II 

SPECIALIZARE – GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ: 

• Podișul Moldovei, Podișul Dobrogei, Câmpia Română. 

 

1. Limita estică a Podișului Moldovei este reprezentată de: 

a) Râul Siret 

b) Râul Prut            

c) Râul Moldova 

 

2. Cea mai mare altitudine din Podișul Moldovei (688 m) se înregistrează în: 

a) Dealul Ciungi  

b) Culmea Pietricica            

c) Dealul Ibănești 

 

3. Dintre regiunile biogeografice, în Podișul Moldovei regiunea pontică apare în: 

a) Dealul Mare Hârlău           

b) Colinele Tutovei       

c) Podișul Sucevei 

 

4. În Podișul Moldovei, învelișul de soluri este dominat de solurile din clasa:  

a) protisoluri          

b) luvisoluri           

c) cernisoluri 

 

5. Podișul Fălticeni face parte din următoarea subunitate a Podișului Moldovei:  

a) Podișul Sucevei           

b) Câmpia Moldovei           

c) Podișul Bârladului 

 

6. Cel mai redus spor natural (-9,3‰) din Podișul Moldovei, se înregistrează în județul:  

a) Neamț     

b) Iași      

c) Suceava 

 

7. După numărul de locuitori, în Podișul Moldovei, sunt următoarele orașe mari:  

a) Iași, Vaslui           

b) Iași, Botoșani 

c) Iași, Suceava 

 

8. După numărul de locuitori, cele mai multe orașe din Podișul Moldovei, sunt:  

a) orașe mijlocii         

b) orașe foarte mici 

c) orașe mici 

 

9. În Podișul Moldovei, au fost construite hidrocentrale pe râul:  

a) Moldova         

b) Bahlui 

c) Siret 



104 
 

10. Una dintre cele mai cunoscute podgorii din Podișul Moldovei este:  

a) Sâmburești           

b) Cotnari 

c) Cricova 

 

11. Cele mai mari suprafețe cultivate cu viță-de-vie din Podișul Moldovei sunt în județul:  

a) Iași      

b) Vaslui 

c) Bacău 

 

12. În cadrul Podișului Moldovei funcționează trei aeroporturi în următoarele orașe:  

a) Iași, Vaslui, Suceava          

b) Iași, Suceava, Bacău 

c) Iași, Piatra Neamț, Bacău 

 

13. Podișul Central Moldovenesc face parte din: 

a) Câmpia Jijiei           

b) Podișul Sucevei            

c) Podișul Bârladului 

 

14. Denumirea de Câmpia Moldovei este legată de: 

a) utilizarea agricolă, altitudine, soluri           

b) utilizarea agricolă, localizarea geografică, pantele accentuate             

c) utilizarea agricolă, gradul mare de împădurire, ravenare intensă 

 

15. În cadrul Podișului Bârladului sunt următoarele subunități: 

a) Dealul Mare-Hârlău, Podișul Central Moldovenesc, Colinele Tutovei          

b) Dealurile Fălciului, Podișul Central Moldovenesc, Colinele Tutovei    

c) Dealurile Fălciului, Podișul Central Moldovenesc, Podișul Dragomirnei 

 

16. În Podișului Dobrogei, Orogeneza Caledoniană a creat un sistem montan situat în zona: 

a) Podișului Casimcei        

b) Dealurilor Tulcei 

c) Podișului Oltinei 

 

17. Munții Măcinului au rezultat în urma Orogenezei: 

a) Alpine        

b) Caledonice  

c) Hercinice 

 

18. Șisturi verzi se regăsesc în: 

a) Podișul Oltinei          

b) Podișul Casimcei    

c) Munții Măcin 

 

19. Subsectorul Dobrogei continentale se evidențiază prin temperaturi medii anuale de: 

a) cca. 11°C       

b) cca. 8°C  

c) cca. 14°C 

 

20. Între cele mai importante râuri interioare din Podișul Dobrogei sunt: 

a) Casimcea și Neajlov          
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b) Slava și Teuz 

c) Telița și Taița 

 

21. Siutghiol este un: 

a) iaz      

b) lac de acumulare     

c) liman fluviatil 

 

22. Vegetația caracteristică Podișului Dobrogei este cea de: 

a) stepă          

b) pădure de stejar     

c) pădure de fag 

 

23. Orașul Tomis (Constanța) a fost înființat de coloniștii: 

a) greci         

b) romani     

c) traci 

 

24. Canalul Dunăre-Marea Neagră a fost construit de-a lungul văii: 

a) Babadag           

b) Carasu     

c) Casimcea 

 

25. Subunitățile care aparțin Dobrogei de Nord sunt: 

a) Munții Măcin, Podișul Casimcei, Dealurile Tulcei, Podișul Babadag              

b) Munții Măcin, Podișul Niculițel, Dealurile Tulcei, Podișul Babadag     

c) Munții Măcin, Podișul Niculițel, Podișul Negru Vodă, Podișul Babadag 

 

26. Cea mai bine împădurită unitate din Podișul Dobrogei este: 

a) Dobrogea de Nord               

b) Dobrogea Centrală     

c) Dobrogea de Sud 

 

27. Culmea Pricopanului se află în: 

a) Dobrogea Centrală               

b) Dobrogea de Nord    

c) Dobrogea de Sud 

 

28. Podișul Istriei aparține de: 

a) Dobrogea Centrală               

b) Dobrogea de Nord    

c) Dobrogea de Sud 

 

29. Podișul Medgidiei aparține de: 

a) Dobrogea Centrală            

b) Dobrogea de Nord   

c) Dobrogea de Sud 

 

30. În nord, Câmpia Română se învecinează cu: 

a) Podișul Getic, Subcarpații Moldovei, Podișul Moldovei               

b) Podișul Getic, Subcarpații de Curbură, Podișul Moldovei    

c) Podișul Mehedinți, Podișul Getic, Podișul Moldovei 
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31. În Pleistocen, teritoriul actual al Câmpiei Române era ocupat de: 

a) Lacul Sarmatic / Getic            

b) Marea Panonică  

c) Lacul Kuban 

 

32. Relieful de dune care parazitează interfluviile și terasele văilor din Câmpia Română s-a format 

în: 

a) Triasic               

b) Pleistocen    

c) Holocen 

 

33. Care dintre subunitățile Câmpiei Olteniei au origine piemontană veche, getică: 

a) Câmpia Blahniței 

b) Câmpia Desnățuiului 

c) Câmpia Leu-Rotunda 

 

34. Principala notă caracteristică sub raport litologic din Câmpia Olteniei este: 

a) loessul și depozitele loessoide 

b) argilele și marnele 

c) nisipul și solurile nisipoase 

 

35. Subdiviziunile Câmpiei Olteniei sunt: 

a) Câmpia Blahniței, Câmpia Băileștiului, Câmpia Romanaților 

b) Câmpia Blahniței, Câmpia Segarcei, Câmpia Caracalului 

c) Câmpia Desnățuiului, Câmpia Romanaților, Câmpia Dăbuleniului 

 

36. Câmpia dintre Olt și Argeș este numită: 

a) Câmpia Teleormanului 

b) Câmpia Burnasului 

c) Câmpia Boianului 

 

37. Câmpia Burnasului este din punct de vedere genetic: 

a) câmpie piemontană cu „strate de Frătești“ 

b) câmpie piemontană veche, „getică“ 

c) câmpie piemontană subcarpatică 

 

38. Câmpia Târgoviștei este din punct de vedere genetic: 

a) câmpie piemontană cu „strate de Frătești“ 

b) câmpie piemontană veche, „getică“ 

c) câmpie piemontană subcarpatică 

 

39. Câmpia Gherghiței este din punct de vedere genetic: 

a) câmpie de subsidență 

b) câmpie piemontană veche, „getică“ 

c) câmpie piemontană subcarpatică 

 

40. Din categoria câmpiilor de glacis subcarpatic fac parte; 

a) Câmpia Tecuciului, Câmpia Râmnicului, Câmpia Putnei 

b) Câmpia Bărăganului, Câmpia Tecuciului, Câmpia Covurlui 

c) Câmpia Râmnicului, Câmpia Mostiștei, Câmpia Siretului Inferior 
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41. Relieful de crovuri, găvane și padine din Câmpia Română se dezvoltă pe: 

a) nisipuri și depozite nisipoase 

b) argilă și depozite argiloase 

c) loess și depozite loessoide 

 

42. Precipitațiile medii anuale scad în Câmpia Română: 

a) de la est către vest 

b) de la sud către nord 

c) de la vest către est 

 

43. Râurile cu izvoare în Câmpia Română sunt: 

a) Colentina, Neajlovul și Mostiștea 

b) Amaradia, Colentina și Mostiștea 

c) Tesluiul, Colentina și Mostiștea 

 

44. Bazinul hidrografic cu cele mai multe amenajări de iazuri în Câmpia Română este: 

a) Argeșul 

b) Buzăul 

c) Mostiștea 

 

45. Câmpia Română se încadrează ca zonă de vegetație în domeniul:  

a) silvostepei și stepei 

b) silvostepei și pădurii de fag 

c) stepei și pădurii de amestec fag stejar 

 

46. În Câmpia Română, dintre cernisoluri, cea mai mare suprafață este ocupată de: 

a) kastanoziomuri 

b) cernoziomuri 

c) faeoziomuri 

 

47. Cele mai mari densități ale populației se înregistrează în prezent în: 

a) Câmpia Ialomiței 

b) Câmpia Olteniei 

c) Câmpia Teleormanului 

 

48.  Din categoria orașelor mari din Câmpia Română fac parte:  

a) Alexandria, Târgoviște, Buzău 

b) Craiova, Galați, Pitești 

c) Călărași, Giurgiu, Brăila 

 

49. Producția agricolă în Câmpia Română poate fi limitată de următorii factori: 

a) secetă, soluri nisipoase, exces de umiditate 

b) deflație, adâncimea fragmentării, alunecări de teren 

c) secetă, exces de umiditate, prăbușiri 

 

50. Dintre podgoriile cunoscute, în Câmpia Română se menționează: 

a) Podgoria Cotnari 

b) Podgoria Panciu 

c) Podgoria Drăgășani 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA EUROPEI 

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI  

 

 

TEMATICĂ: 

• Configurația geografică a continentului Europa. Diferențieri regionale în cadrul 

continentului (Europa de Nord versus Europa de Sud, Europa de Vest versus Europa de Est) 

 

 

1. Cea mai mare parte a continentului European se află situată: 

a) în emisfera australa, la egala distanta fata de cei doi poli 

b) în emisfera vestică, de-a lungul paralelei de 45° latitudine sudică 

c) în emisfera boreala, la nord de paralela de 60° lat. nordică 

 

2. Punctul sudic extrem al Europei continentale este demarcat de: 

a) Capul Tarif situat la 36° lat sudică 

b) Capul Tarion situat la 38° lat sudică 

c) Capul Matapan situat la 36° lat sudică 

 

3. Cel mai îngust istm din Europa este: 

a) Corint 

b) Perekop 

c) Gibraltar 

 

4. Sistemul insular de la Marea Nordului şi Oceanul Atlantic cuprinde următoarele insule: 

a) I. Man 

b) I. Formentera 

c) I-le Shetland 

 

5. Lungimea țărmurilor Europei este de cca.: 

a) 38.000 km 

b) 18.000 km 

c) 36.000 km  

 

6. Țărmul cu rias este caracteristic pentru:  

a) țările limitrofe Mării Negre şi Oc Arctic 

b) litoralul norvegian, Islanda şi I. Novaia Zemlia 

c) nord-vestul Peninsulei Iberice 

 

7. Țărmul cu estuare este caracteristic pentru:  

a) țările limitrofe Mării Nordului şi Oc. Atlantic 

b) litoralul Marii Negre, Sicilia şi Insula Malta 

c) litoralului Mării Mediterane 

 

8. În categoria țărmurilor de acumulare intră: 

a) țărmul cu fiorduri 

b) țărmul cu rias 

c) țărmul cu watt 

 

9. Printre mările aparținătoare Bazinului Mediteranean se numără: 

a) Marea Caspică 
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b) Marea Gasconiei 

c) Marea Adriatică 

 

10. Sisteme montane aparținătoare subunității hercinice: 

a) Munții Pindului 

b) Munții Urali 

c) Munții Scandinavici 

 

11. Subunități ale unității de Orogen: 

a) Depresiunea Panonică 

b) Scutul Ucrainian 

c) Bazinul Parizian 

 

12. Râuri tributare bazinului Mării Caspice: 

a) Don 

b) Nipru 

c) Volga 

 

13. Râuri tributare bazinului Mării Baltice: 

a) Vistula 

b) Mezen 

c) Peciora 

 

14. Forme specifice peisajului arid şi semiarid din Europa: 

a) eskere 

b) drumlinuri 

c) tacâre 

 

15. Cel mai întins ghețar din Europa se află în: 

a) Jan Mayen 

b) Svalbard 

c) Islanda 

 

16. Cel mai întins ghețar montan alpin: 

a) Mere de Glace 

b) Fisher 

c) Aletch 

 

17. Cel mai mare megalopolis urban din Europa este cel: 

a) olandez 

b) francez 

c) britanic 

 

18. Europa face parte din categoria continentelor: 

a) mici, cu o suprafață sub 7.000.000 km² 

b) mijlocii cu o suprafață peste 15.000.000 km²  

c) mici cu o suprafață de peste 10.000.000 km²  

 

19. Blocul continental european se referă la: 

a) sistemul continental emers fără zona insulară 

b) totalitatea suprafețelor emerse 

c) partea de uscat cu altitudini între 0-200 m 
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20. Cea mai largă dezvoltare a selfului se întâlnește: 

a) în dreptul Marii Balearelor 

b) în zona Mării Nordului 

c) în zona Mării Ionice 

 

21. Sistemul insular de la Marea Mediterană cuprinde insule precum: 

a) I-le Baleare 

b) I-le Hebride 

c) I-le Tenerife 

 

22. Țărmul cu sharen este caracteristic pentru: 

a) țările limitrofe Mării Baltice 

b) specific nord-vestului Peninsulei Iberice 

c) coastele Pen. Balcanice în Solvenia şi Croația 

 

23. Țărmul cu watt este caracteristic pentru:  

a) țările limitrofe Mării Nordului 

b) litoralul norvegian, Islanda şi Irlanda Nordică 

c) coastele Pen. Balcanice în Solvenia şi Croația 

 

24. În categoria țărmurilor de abraziune intră: 

a) țărmul cu fiorduri 

b) țărmul cu watt 

c) țărmul lagunar 

 

25. Printre mările aparținătoare Bazinului Atlantic se numără: 

a) Marea Egee 

b) Marea Mânecii 

c) Marea Adriatică 

 

26. Sisteme montane aparținătoare subunității caledoniene: 

a) Munții Ural 

b) Munții Apenini 

c) Munții Scandinavici 

 

27. Subunități ale unității de platformă: 

a) Scutul Baltic 

b) Meseta Spaniolă 

c) Depresiunea Kuma-Manici 

 

28. Râuri tributare Bazinului Mării Negre: 

a) Volga 

b) Don 

c) Vistula 

 

29. Râuri tributare bazinului Mării Mediterane: 

a) Ebru 

b) Elba 

c) Duero 

 

30. Forme specifice reliefului glaciar şi periglaciar în Europa: 

a) tacâre 
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b) drumlinuri 

c) carâm 

 

31. Tipuri de ghețari în arh. Svalbard şi Novaia Zemlia: 

a) ghețari montani de circ 

b) ghețari de tip platou 

c) ghețari de tip calotă 

 

32. Cel mai sudic ghețar din Europa: 

a) M. Pindului 

b) M. Sierra Nevada 

c) M. Caucaz 

 

33. Primele 6 țări ca număr de locuitori, exceptând Federația Rusă: 

a) Germania, Franța, Itlaia, Marea Britanie, Polonia, Spania 

b) Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Polonia 

c) Germania, Franța, Spania, Marea Britanie, Italia, Polonia 

 

34. În familia limbilor indoeuropene intră limbile: 

a) fino-ugrice 

b) samoede 

c) celtice 

 

35. Cel mai ridicat procent de urbanizare este deținut de: 

a) Marea Britanie 

b) Belgia 

c) Islanda 

 

36. Conurbațiile europene reprezintă: 

a) orașe legate funcțional 

b) orașe cu distribuție teritorială uniformă 

c) două sau mai multe orașe juxtapuse 

 

37. Cea mai populată capitală europeană ca număr de locuitori este: 

a) Paris 

b) Londra 

c) Bruxelles 

 

38. Cea mai mare densitate demografică se înregistrează în: 

a) San Marino 

b) Monco 

c) Malta 

 

39. Familia limbilor indoeuropene cuprinde: 

a) Bretona 

b) Maghiara 

c) Finlandeza 

 

40. Blocul continental al Europei deține o pondere de cca.: 

a) 72% 

b) 66% 

c) 46% 
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41. Sistemul peninsular al Europei deține o pondere de cca.: 

a) 17% 

b) 22% 

c) 27%  

 

42. Cea mai extinsă peninsulă a Europei este: 

a) Peninsula Balcanică 

b) Peninsula Iberică 

c) Peninsula Scandinavică 

 

43. Peninsula Iberică are o suprafață de cca: 

a) 800.000 kmp 

b) 468.000 kmp 

c) 580.000 kmp 

 

44. Sistemul insular al Europei deține o pondere de cca.: 

a) 7% 

b) 17% 

c) 27% 

 

45. Insule europene la Oceanul Atlantic 

a) I. Sardinia 

b) I. Man 

c) I. Malta 

 

46. Insule europene la Marea Mediterană: 

a) Arh. Svalbard 

b) I. Alland 

c) I. Elba  

 

47. Italia înregistrează o densitate demografică de cca.: 

a) 60 loc/ km2 

b) 120 loc/ km2 

c) 180 loc/ km2 

 

48. Provinciile italiene cele mai populate sunt:  

a) Lombardia, Emilia Romagna, Latium 

b) Campania, Puglia 

c) Toscana, Sicilia 

 

49. Industria constructoare de mașini, textile şi prelucrătoare se concentrează pe axa: 

a) Torino – Milano – Brescia – Venetia 

b) Bologna – Modena – Ravenna 

c) Spezia – Pisa – Firenze – Livorno 

 

50. Valorea medie a densității demografice în Marea Britanie: 

a) 450 loc/ km2 

b) 350 loc/ km2 

c) 260 loc/ km2 

 

51. Orașul german supranumit capitala comerțului maritim european: 

a) Koln 
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b) Frankfurt pe Main 

c) Hamburg 

 

52. Oraș reprezentativ pentru industria auto germană: 

a) Koln 

b) Berlin 

c) Munchen 

 

53. Concetrare urban-industrială din Germania legată de valorificarea cărbunelui: 

a) Rhin-Ruhr 

b) Nurnberg 

c) Stuttgart 

 

54. Regiunea metropolitană a Londrei regrupează o populație de cca.: 

a) 14 mil loc 

b) 22 mil loc 

c) 27 mil loc 

 

55. Regiunea metropolitană centrală Randstad Holland regrupează orașe precum: 

a) Haga, Arnhem, Utrecht 

b) Antwerp, Bruge, Gent 

c) Bonn, Essen, Munster 

 

56. Unitățile de vârstă hercinică în Europa au o vechime de cca: 

a) 120 mil. ani 

b) 350 mil. ani 

c) 680 mil. ani 

 

57. Unitățile de vârstă caledoniană în Europa au o vechime de cca.: 

a) 120 mil ani 

b) 460 mil ani 

c) 60 mil ani 

 

58. Cele mai vechi scuturi tectonice în Europa aparțin: 

a) precambrianului 

b) caledonianului 

c) hercinicului 

 

59. Unități de vârstă hercinică în Europa: 

a) Munții Urali 

b) Cordiliera Betica 

c) Alpii Scandinavici 

 

60. Unități de vârstă alpină în Europa: 

a) Munții Macin 

b) Munții Granpian 

c) Munții Apenini 

 

61. Unitățile joase (0-200 m) dețin în Europa o pondere de: 

a) 67% 

b) 57 % 

c) 66% 
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62. Cel mai înalt vârf din Pen. Scandinavă: 

a) Galdhopiggen  

b) Alland 

c) Sognefjord 

 

63. Legătura fluviala intre Marea Mediterana si Marea Nordului se realizează prin: 

a) Canal du Midi 

b) Canal Kiel 

c) Canalul Ron-Saone 

 

64. Strâmtoarea Gibraltar are o lățime minimă: 

a) 18 km 

b) 6 km 

c) 36 km 

 

65. Termenul de Eurasia a fost utilizat pentru prima data de: 

a) H Reutsche 

b) A Wegener 

c) Strabon 

 

66. Cea mai larga dezvoltare a shelfului se întâlnește: 

a) la Marea Mediterana 

b) la Oc. Atlantic 

c) la Marea Nordului 

 

67. Regiunea Europei de Nord cuprinde următoarele state: 

a) Danemarca 

b) Polonia 

c) Irlanda 

 

68. Regiunea Europei de Vest cuprinde următoarele state: 

a) Luxemburg 

b) Andora 

c) Liechtenstein 

 

69. Strâmtoarea Dardanele leagă: 

a) Marea Neagra de Marea Egee 

b) Marea Neagra de Marea Marmara 

c) Marea Marmara de Marea Egee 

  

70. Bazinul hidrografic al Dunării are o suprafață de cca.: 

a) 820.000 km 

b) 680.000 km 

c) 168.000 km 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA CONTINENTELOR EXTRAEUROPENE  

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ: 

• Caracteristici ale continentelor Asia, Africa, America de Nord şi America de Sud, Australia. 

Trăsături fizico-geografice ale continentelor (marile unități naturale de relief, 

caracteristici climatice și hidrografice, diferențieri biogeografice). Caracteristici socio-

economice, geodemografice şi de habitat ale continentelor (diferențieri regionale ale 

indicatorilor demografici, diferențieri regionale ale caracteristicilor socio-economice, 

particularități ale mediului de viață). 
 

 

1. Continentul Asia reprezintă 29% din suprafața: 

a) Terrei 

b) uscatului 

c) continentelor situate în emisfera nordică 

 

2. Limită între Asia și Europa o constituie: 

a) Munții Ural 

b) Munții Taurus  

c) Munții Pontici 

 

3. Strâmtoarea Bering desparte continentele:  

a) Africa și Asia 

b) Asia și America 

c) America de Sud și America de Nord 

 

4. Lacul Baikal este de origine: 

a) tectonică 

b) antropică 

c) vulcanică 

 

5. Fluviul Huang He mai este cunoscut sub denumirea de: 

a) Orange 

b) Fluviul Galben  

c) Fluviul Albastru 

 

6. Ghețarul Fedcenko se află în: 

a) Podișul Pamir 

b) Munții Himalaya 

c) Podișul Tibet 

 

7. Capitala cu cea mai scăzută temperatură medie anuală (-4,0°C) este: 

a) Ulan Bator 

b) Moscova 

b) Lima 

 

8. Câmpia Siberiei de Nord este: 

a) situată în nordul continentul asiatic 

b) cea mai vastă zonă agricolă din Rusia 

c) străbătută de fluviul Galben 



116 

 

 

9. Cea mai mare insulă din Asia este:  

a) Honshu 

b) Cipru 

c) Kalimantan 

 

10. Cea mai mică densitate a populației din Asia se înregistrează în: 

a) Mongolia 

b) Singapore, Bahrain, Maldive  

c) Coreea de Sud, Coreea de Nord 

 

11. Statele asiatice cu o populație urbană de peste 90% sunt: 

a) Japonia, Afganistan, Arabia Saudită 

b) India, Coreea de Nord, China 

c) Singapore, Kuwait, Qatar 

 

12. Cele mai vechi orașe din Asia sunt:  

a) Beijing, Istanbul, Bagdad 

b) Ur, Uruk, Kiș 

c) Mecca, Moscova, Nipur 

 

13. Chibuțurile sunt așezări rurale din: 

a) Israel 

b) Mexic 

c) Somalia 

 

14. Podișul Tibet face parte din sistemul orogenetic asiatic creat în geosinclinal:  

a) alpin 

b) caledonic  

c) prebaikalian 

 

15. Cea mai mare aglomerație urbană din lume este: 

a) Osaka-Kobe 

b) St. Louis-Minnesotta 

c) Tokyo-Yokohama 

 

16. Statul Kazahstan face parte din regiunea:  

a) Asia Centrală 

b) Asia de Vest  

c) Asia de Nord 

 

17. Construit, inițial, cu rol de protecție împotriva atacurilor, azi o mare atracție turistică, o 

constituie:  

a) Piramida lui Keops 

b) Sfinxul de la Karnak  

c) Marele Zid Chinezesc 

 

18. Marea Laptev se află: 

a) în sudul Asiei 

b) în estul Asiei 

c) în nordul Asiei 
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19. Limită între Asia și Europa o constituie: 

a) Munții Ural 

b) Munții Taurus  

c) Munții Pontici 

 

20. Strâmtoarea Bering desparte continentele:  

a) Africa și Asia 

b) Asia și America 

c) America de Sud și America de Nord 

 

21. Strâmtoarea Bab-el-Mandeb desparte: 

a) Asia de Europa 

b) America de Nord de Asia 

c) Africa de Peninsula Arabică 

 

22. Țărmurile sudice ale Asiei sunt udate de apele mării deschise: 

a) Marea Chinei de Sud 

b) Marea Caspică 

c) Marea Arabiei 

 

23. Insula Noua Guinee (Irian) este împărțită teritorial de următoarele state:  

a) Filipine și Papua-Noua Guinee 

b) Indonezia și Australia 

c) Indonezia și Papua-Noua Guinee 

 

24. Cea mai mare insulă din Asia este: 

a) Honshu 

b) Cipru 

c) Kalimantan 

 

25. Cea mai mare insulă africană este: 

a) Insula Madagascar 

b) Insula Sumatra 

c) Insula Socotra 

 

26. Nilul este format din unirea râurilor:  

a) Kagera și Shatt-el-Arab 

b) Nilul Alb și Nilul Albastru 

c) Bahr-el-Ghazal și Nilul Albastru 

 

27. 96% din suprafața continentului Africa este formată din:  

a) unitate de orogen 

b) soclu cristalin precambrian  

c) câmpii joase 

 

28. Cascada Victoria se află pe fluviul: 

a) Nil 

b) Niger 

c) Zambezi 

 

29. Sistemul orogenic Atlas face parte din:  

a) Regiunea vulcanică africană 
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b) Subregiunea Sahel 

b) Subregiunea Maghrebiană 

 

30. Lacul Ciad are: 

a) cea mai mare adâncime 

b) ape salmastre 

c) ape termale 

 

31. Văile seci din deșerturi, umplute temporar cu apă în timpul ploilor torențiale se numesc: 

a) ueduri 

b) erguri 

c) hamade 

 

32. Parcul Național Serengeti se află:  

a) între Tanzania și Kenya 

b) Republica Democratică Congo  

c) între Rwnada și Burundi 

 

33. „Chott”-urile din Podișul Kabyliei: 

a) sunt alimentate de apele râurilor Chari și Logone 

b) sunt lacuri de origine tectonică 

c) au ape sărate și sunt formate în depresiuni închise, umplute cu depozite salifere 

 

34. Lacul antropic Nasser este amenajat pe fluviul Nil la: 

a) Assuan 

b) Cairo 

c) El-Ayioun 

 

35. Capitala statului Eritreea este:  

a) Niamey 

b) Asmara 

c) Ouagadougou 

 

36. Swahili se vorbește în: 

a) insula Paștelui 

b) Insula Tahiti 

c) Africa orientală 

 

37. Cele mai populate orașe africane sunt: 

a) Mogadishu, Cape Town, Beira 

b) Cairo, Lagos, Kinshasa 

c) Port Elisabeth, Rabat, Perth 

 

38. Capitala statului Maroc este: 

a) Johannesburg 

b) Dakar 

c) Rabat 

 

39. Fâșia bio-pedo-climatică de tranziție din sudul Saharei se numește:  

a) Ahaggar 

b) Sahel 

c) El-Djouf 
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40. Fluviului Mississippi se varsă în: 

a) Oceanul Atlantic 

b) Golful Mexic 

c) Potomac 

 

41. Muntele vulcanic McKinley are cea mai mare altitudine din: 

a) America de Sud 

b) America de Nord 

c) America Centrală Istmică 

 

42. Vulcanul Kilauea se află în insula: 

a) Noua Zeelandă de Sud 

b) Luzon 

c) Hawaii 

 

43. Țărmuri cu mangrove sunt:  

a) în lungul Golfului Mexic  

b) în jurul Golfului Hudson 

c) în lungul Golfului Sf. Laurențiu 

 

44. În partea nord-vestică a Canadei se află statul ce aparține de SUA și care se numește:  

a) Hawaii 

b) Oregon  

c) Alaska 

 

45. Cea mai cunoscută cascadă a Americii situată la granița dintre SUA și Canada este: 

a) Yosemite Falls 

b) Niagara 

c) Angel 

 

46. Orașele New York, Los Angeles și Chicago sunt situate: 

a) la nord de Ecuator 

b) în Mexic 

c) în America Latină 

 

47. Falia San Andreas se află în: 

a) în sudul peninsulei Florida 

b) partea de vest a continentului nord american 

c) în lungul Peninsulei Alaska 

 

48. Capitala Statelor Unite ale Americii, Washington D.C., se află:  

a) în statul New York 

b) pe malurile și la vărsarea râului Potomac  

c) la țărmul Lacului Superior 

 

49. Sillicon Valley cu cele mai mari companii de IT din lume se află:  

a) în zona economică vest-pacifică a SUA 

b) în zona economică Witwatersrand a Republicii Africa de Sud  

c) în zona economică appallachiană din SUA 

 

50. Colonizarea Statelor Unite ale Americii a început: 

a) de pe țărmul estic 
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b) la începutul Pleistocenului 

c) o dată cu dezvoltarea regiunii economice din zona Marilor Lacuri 

 

51. Importante exploatări de resurse petroliere din America de Nord sunt localizate în:  

a) regiunea dintre Lacul Urșilor și Lacul Sclavilor 

b) Podișul Marelui Bazin 

c) Golful Mexic 

 

52. Marele Canion s-a format pe: 

a) fluviul Colorado 

b) Mississippi 

c) Yukon 

 

53. Fluviul Sf. Laurențiu se varsă în golful:  

a) Mexic 

b) Fundy 

c) Maracaibo 

 

54. Cea mai mare insulă acoperită cu ghețari de pe Glob este: 

a) Islanda 

b) Groenlanda 

c) Insula ”Țara-lui-Baffin” 

 

55. Deșertul Atacama se află pe teritoriul statului: 

a) Brazilia 

b) Chile 

c) Mexic 

 

56. Care din următoarele regiuni nu este semnificativă pentru producția de petrol din America de Sud:  

a) llanos-ul venezuelean 

b) regiunea lagunei Maracaibo  

c) zona andină înaltă 

 

57. Din Antilele Mari fac parte insulele: 

a) Saint-Kitts, Nevis și Anguilla 

b) Cuba, Jamaica și Anegada 

c) Jamaica, Haiti și Puerto-Rico 

 

58. Capitala statului Venezuela este:  

a) Santa-Fé-de-Bogotá 

b) Caracas  

c) Veracruz 

 

59. Insulele Galapagos din Pacificul de Est aparțin statului: 

a) Ecuador 

b) Chile 

c) Venezuela 

 

60. Lacul Titicaca este un lac tectonic situat în:  

a) Podișul Patagoniei 

b) Podișul Înalt (Altiplano)  

c) Podișul Marelui Bazin 
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61. Popocatepètl este un vulcan activ ce face parte din: 

a) regiunea vulcano-seismică ”Cercul de Foc al Pacificului” 

b) regiunea vulcano-seismică Filipine-Indonezia 

c) regiunea vulcano-seismică ”Marele Rift Est-African” 

 

62. Termenul de „metist” se referă la: 

a) amestecul populației europene cu populația indiană 

b) un tip de populație indiană 

c) o plantă care crește în America Latină 

 

63. În care stat limba Spaniolă nu este dominantă:  

a) Brazilia 

b) Columbia  

c) Costa Rica 

 

64. Urme ale civilizației mayașe s-au găsit pe teritoriul statului:  

a) Mexic 

b) Brazilia  

c) Canada 

 

65. Aglomerația urbană Lima-Callao se află în: 

a) Columbia 

b) Peru 

c) Bolivia 

 

66. Câmpia joasă a Amazoniei este numită de localnici: 

a) Varzea 

b) Lliaño 

c) Hilea 

 

67. Cea mai mare câmpie din Australia este drenată de fluviile:  

a) Flinders și Murray 

b) Murray și Darling  

c) Darling și Swan 

 

68. Parcul Natural Marea Barieră de Corali, unică în lume, se află în aproprierea coastelor: 

a) Polineziei Franceze 

b) Australiei 

c) Insulelor Mariane de Nord 

 

69. Strâmtoarea Bass desparte: 

a) Australia de Tasmania 

b) Australia de Insula Noua Guineea 

c) Insula de Nord de Insula de Sud din Noua Zeelandă 

 

70. Cea mai mare altitudine de pe continentul Australian se găsește în Vf. Kosciusko din: 

a) Munții Marii Cumpene de Ape 

b) Alpii Australiei 

c) Munții Hamersley 

 

71. Specii endemice din Australia sunt: 

a) cangurul, diavolul tasmanian, pasărea dodo 
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b) broasca australiană, tatuu-ul, cămila 

c) câinele dingo, iepurele, tapirul 

 

72. Masivul Uluru este situat:  

a) Podișul Australiei 

b) zona deșertică din centrul Australiei  

c) în Tasmania 

 

73. Peninsula York se află în: 

a) în Marea Britanie 

b) nordul Canadei 

c) nordul Australiei 

 

74. Insula Tasmania este de origine:  

a) coraligenă 

b) continentală  

c) vulcanică 

 

75. Printre cele mai mari aglomerații urbane din Australia sunt:  

a) Sidney, Perth și Christchurch 

b) Dunedin, Adelaide și Wellington  

c) Melbourne, Sydney, Brisbane 

 

76. Cele mai mari concentrații de populație din Australia sunt în: 

a) partea de sud-est 

b) Marea Câmpie a Australiei 

c) câmpia litorală de la Oceanul Indian 

 

77. „Transaustralianul” este cea mai lungă magistrală feroviară din Australia ce leagă:  

a) orașele Perth și Sydney 

b) Capul York din nord de Capul Wilson din sudul continentului  

c) așezările din centru cu zona litorală 

 

78. Populația indigenă din Australia este concentrată în număr mare în: 

a) orașele Perth și Sidney 

b) teritoriile de nord 

c) în câmpia formată de fluviile Murray și Darling 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 

DISCIPLINA: GIS 

SPECIALIZARE: GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

TEMATICĂ: 

• Noțiuni de bază ale GIS. Analize și exploatare GIS. Realizarea unui proiect GIS 

 
 

1. GIS este: 

a) o hartă în format digital 

b) un sistem prin care pot fi înmagazinate, procesate și analizate date geospațiale 

c) un limbaj de programare 

 

2. Procesul de geocodare este: 

a) realizarea hărții GIS 

b) introducerea datelor în format de atribut 

c) asocierea etichetelor, adreselor etc cu coordonatele hărții 

 

3. Caracteristicile unui poligon pot fi considerate: 

a) precise ca dimensiune si formă 

b) limite localizate corect 

c) limite localizate corect și precise ca dimensiune și formă 

 

4. Diferența dintre o ridicare topografică și o prelucrare GIS este datorată: 

a) informația temporală 

b) analiză spațială 

c) informația spațială 

 

5. Ce este un datum? 

a) un sistem de coordonate 

b) un model matematic 

c) modelul matematic ce realizează conexiunea cu componenta spațială 

 

6. Ce metodă este folosită pentru a alinia un set de date cu un altul care are informații spațiale? 

a) reproiectare 

b) scalare 

c) georeferențiere 

 

7. Semnele grafice ce pot fi folosite pentru a vectoriza o hartă sunt: 

a) cercul și linia 

b) punctul, linia și poligonul 

c) linia și punctul 

 

8. Abilitatea de a genera modele spațiale este caracteristica: 

a) hărților 

b) tabelelor 

c) layerelor 

 

9. O hartă la scară mică reprezintă: 

a) o suprafață extinsă de teren 

b) o suprafață restrânsă de teren 

c) aceeași suprafață ca o hartă la scară mare  
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10. Când sunt cartografiate elemente sensibile ce tehnică poate fi folosită? 

a) agregarea datelor într-o formă cantitativă utilizând heat maps sau simboluri graduale 

b) prin utilizarea unui layer de tip punct 

c) prin etichetarea adreselor ce corespund datelor 

 

11. De ce este mai utilă o hartă care conține atribute multiple, din categorii diferite? 

a) demonstrează o expertiză de bună calitate a realizatorului 

b) oferă utilizatorului diferite layere de informații ușor de recunoscut pe hartă 

c) conține mai multe culori harta fiind astfel mai interesantă 

 

12.  Care din următoarele terminații reprezintă o informație preluată din AutoCad? 

a) .dxf 

b) .shp 

c) .las 

 

13. Care din afirmațiile următoare nu este adevărată? 

a) aplicațiile GIS folosesc o capacitate mare a CPU 

b) serviciile GIS implică de multe ori utilizarea unor imagini de mari dimensiuni 

c) aplicațiile GIS nu pot fi folosite in domeniul web 

 

14. Când un set de date GIS este utilizat/ modificat de mai multe persoane salvarea ar trebui să fie: 

a) sub formă de shapefile 

b) enterprise geodatabase 

c) în format kml 

 

15. Ce tehnologie permite prelucrarea datelor din mai multe surse? 

a) remote desktop 

b) spațiul virtual 

c) open source 

 

16. Celule cu dimensiuni egale este caracteristica: 

a) datelor de tip raster 

b) datelor de tip vector 

c) date de tip punct 

 

17. Filtrarea datelor în funcție de un conținut specific se referă la: 

a) location query 

b) cartographic query 

c) attribute query 

 

18. Pentru a fi complet un fișier the tip shape file are nevoie de cel puțin trei tipuri de informație: 

a) shp, shx, dbf 

b) sbx, sbn, prj 

c) prj, shp, lyr 

 

19.  Ce operație permite extragerea de informații dintr-un layer pe baza unui poligon? 

a) union 

b) merge 

c) clip 

 

20. Ce reprezintă datele de tip atribut? 

a) forma elementelor de pe hartă 
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b) scara hărții 

c) informații de tip geo-statistic al elementelor grafice 

 

21. Buffer-ul reprezintă: 

a) distanța de pe hartă 

b) distribuția spațială a unui element 

c) analiza spațială ce poate fi realizată într-un sistem GIS 

 

22. Când lucrăm pe un shapefile de tip poligon: 

a) putem trasa puncte echidistante 

b) putem folosi funcția de autocomplet polygon 

c) trebuie să introducem valorile buffer-ului 

 

23. DEM are semnificația de: 

a) digital elevation model 

b) digital echidistant model 

c) dinamic elevation model 

 

24. Care din softurile de mai jos nu sunt de tip GIS: 

a) MapInfo 

b) QGIS 

c) CorelDraw 

 

25. Ce fel de materiale nu pot fi folosite pentru digitizare? 

a) imagini satelitare 

b) hăți topografice 

c) informații geografice de tip text 

 

26. În Romania este folosită proiecția cartografică: 

a) Krasovsky 

b) Stereo 1970 

c) WGS 80 

 

27. Tranformarea unui produs cartografic prin digitizare se realiează cu ajutorul: 

a) plăcii video 

b) realității virtuale 

c) mouse-ului 

 

28. Transformarea unei hărți printate într-o hartă în format .shp presupune: 

a) desen 

b) utilizarea formulelor matematice 

c) vectorizarea 

 

29. Combinarea unor straturi de informații diferite presupune utilizarea funcției: 

a) combine 

b) merge 

c) union 

 

30. Relația sau conectivitatea spațială poartă denumirea de: 

a) topologie 

b) vector 

c) raster 
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31. Un fișier în format raster este: 

a) o colecție de pixeli ce au conținut informațional 

b) o colecție de date digitale 

c) un produs analogic 

 

32. Introducerea de noi date în cadrul softului ArcMap se folosește comanda: 

a) start editing 

b) clip 

c) add theme 

 

33. Georeferențierea este: 

a) procesul prin care se atribuie referințe spațiale unei imagini 

b) comanda de digitizare 

c) teoria fractalilor 

 

34. Pentru generarea unei noi coloane în câmpul de atribute folosim comanda: 

a) start editing 

b) add data 

c) add field 

 

35. Permiterea introducerii datelor de tip text coloana din câmpul de atribute trebuie să fie de tip: 

a) numeric 

b) text 

c) grafic 

 

36. Operațiunea de interpolare a diferite straturi de informație generează: 

a) date de tip raster 

b) date de tip vector 

c) date de tip vector sau raster 

 

37.  Proiecția cartografică utilizată preponderent la nivelul UE este: 

a) Stereo 70 

b) WGS 64 

c) EUREF 

 

38. Sistemul GPS folosește semnal: 

a) provenit de la rețeaua de sateliți 

b) de la rețeaua de telefonie mobilă 

c) de la stațiile radar 

 

39. Conceptul GIS a apărut:  

a) în perioada interbelică 

b) după anul 1950 

c) în intervalul 2000 - 2010 

 

40. Geometria unui punct în plan este: 

a) formată de mai multe coordonate 

b) locația aleasă 

c) formată dintr-un sistem de două coordonate (x,y) 

 

41. Informația stocată sub formă de vector: 

a) poate fi purtătoare de informație tridimensională 



127 
 

b) nu poate fi transferată și prelucrată 

c) este un fișier de tip raster 

 

42. Pentru a genera un nou strat se folosește extensia: 

a) ArcCatalog 

b) ArcScene 

c) ArcMap 

 

43. Un sistem GIS permite: 

a) monitorizarea aspectelor de biodiversitate 

b) accesarea informațiilor bancare 

c) cotarea acțiunilor pe bursă 

 

44. Model DEM permite: 

a) realizarea unui profil topografic 

b) calcularea densității demografice 

c) analiza conflictelor sociale 

 

45. Geometria unui punct în spațiu este formată din: 

a) mai multe elemente determinate 

b) trei coordonate (x,y,z) 

c) coordonate transversale 

 

46. Prin folosirea modelului de elevație a terenului putem: 

a) determina panta 

b) cartografia infrastructura feroviară 

c) cartografia infrastructura de transport 

 

47. Sistemul de axe ce definește spațiul este: 

a) cartezian 

b) fractal 

c) rectangular 

 

48. Pentru a crea o nouă coloană în câmpul de atribute este nevoie: 

a) ca tema să nu fie activă pentru scriere 

b) să se acceseze comanda string 

c) să avem datele de input 

 

49. Un sistem GIS nu poate modela spațial: 

a) date climatice 

b) de trafic rutier 

c) fără referință spațială 

 

50. Informația pentru altitudine poate fi modelată într-un fișier de tip .shp: 

a) prin geometrie de tip punct, linie 

b) prin etichete 

c) prin simboluri repetitive 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 

DISCIPLINELE: GEOGRAFIA GENERALĂ A TURISMULUI și  

POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE TURISTICĂ 

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ GEOGRAFIA GENERALĂ A TURISMULUI:  

• Cele 7 noțiuni cu care operează geografia turismului 

• Forme de turism 

• Potențial turistic (criterii de clasificare) 

• Tipologia turistică (cele 5 trepte evolutive) 

 

TEMATICĂ POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE TURISTICĂ: 

• Exigențele dezvoltării durabile 

• Principiile turismului durabil 

• Fazele unei strategii de dezvoltare a turismului durabil 

• Influențele globalizării asupra turismului 

• Criterii pentru un turism durabil 

• Strategii durabile în turism - Strategia pentru Regiunea Dunării 

• Strategia națională pentru dezvoltarea turismului 2019-2030 

• Politici în turismul durabil. Rezultatele campaniilor de branding și marketing, prezența și imaginea 

României în mass-media străină. Prioritizarea piețelor în care România va fi promovată ca destinație 

• Principii de urmat pentru realizarea unui turism competitiv și durabil 

 

1. Piața turistică este o: 

a) componentă distinctă a pieței serviciilor 

b) componentă distinctă a pieței mărfurilor 

c) componentă distinctă a pieței informațiilor 

 

2. Piața turistică reprezintă locul de confruntare: 

a) a ofertei cu turiștii 

b) a cererii cu oferta turistică 

c) a turiștilor cu destinația turistică 

 

3. Oferta turistică este materializată în: 

a) în producția turistică 

b) în consumul produsului turistic 

c) în consumul turistic 

 

4. Structura pieței turistice redă: 

a) structura ofertei 

b) structura cererii 

c) structura ofertei și a cererii 

 

5. Aria pieței turistice determină: 

a) tipologii funcționale diferite 

b) tipologii temporale diferite 

c) tipologii spațiale diferite 

 

6. Capacitatea pieței redă exemplar raportul la un moment dat, între: 

a) local și național 



129 
 

b) cerere și ofertă 

c) între numărul de turiști sosiți într-o destinație și cazări 

 

7. Produsul turistic este sinonim noțiunii de: 

a) ofertă turistică 

b) cerere turistică 

c) ofertă și cerere 

 

8. Etapele ciclului de viață ale unui produs turistic sunt: 

a) etape care sesizează tendința produsului turistic  în relație cu întreaga piață turistică 

b) etape care sesizează tendința produsului turistic în relație cu oferta 

c) etape care sesizează tendința produsului turistic în relație cu cererea 

 

9. Potențialul turistic cuprinde o asociere spațială a: 

a) fondului turistic (F) cu infrastructura turistică (I) 

b) fondului turistic (F) cu cererea 

c) fondului turistic (F) cu oferta 

 

10. Ce reprezintă caracteristica ofertei  turistice reale, heterogenitatea: 

a) oferta în piață 

b) rezultată din însăși structura sa diversă 

c) împiedică evoluția ei în pas cu elasticitatea cererii 

 

11. Globalizarea parțială a ofertei afectează: 

a) elementele de potențial natural și antropic ale ofertei 

b) infrastructura și baza tehnico-materială 

c) fondul turistic și potențialul 

 

12. O dezvoltare durabilă presupune o evoluție de la: 

a) abordarea tehnocentristă spre cea ecocentristă 

b) abordarea regionalistă spre cea egocentristă 

c) abordarea tehnocentristă spre cea antropocentristă 

 

13. Dezvoltarea durabilă tinde spre un model ideal în care: 

a) dimensiunea etică are o mare importanță 

b) dimensiunea economica are o mare importanță 

c) dimensiunea socială are o mare importanță 

 

14. Implicațiile politice ale acestui model ideal vizează o protecție a mediului care plasează: 

a) restricții asupra dezvoltării economice 

b) restricții asupra utilizării resurselor și activității economice 

c) restricții asupra dezvoltării ecologice 

 

15. Principiile turismului durabil trebuie să fie punctul de pornire al: 

a) politicilor macroeconomice 

b) politicilor microeconomice 

c) politicilor socio-economice 

 

16. Turismul durabil trebuie văzut ca o activitate pozitivă din care să beneficieze: 

a) atât mediul cât și comunitățile locale și vizitatorii 

b) atât turiștii cât și vizitatorii 

c) atât mediul economic cât și cel politic 
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17. În turismul durabil trebuie căutat: 

a) echilibrul între nevoile turiștilor, cele ale destinațiilor și ale comunităților gazdă 

b) echilibrul între turiști și investitori 

c) echilibrul între nevoile turiștilor și cele ale comunităților locale 

 

18. Redirecționarea politicilor turistice pentru dezvoltarea durabilă presupune încurajarea unor noi 

forme de turism cu un impact mai rezonabil asupra mediului dintre care cele mai agreate sunt: 

a) ecoturismul și agroturismul 

b) ecoturismul și turismul cultural 

c) ecoturismul și turismul de aventură 

 

19. “Codul Global de Etică pentru Turism" a fost elaborat: 

a) în 1999 de Organizația Mondială a Turismului 

b) în 2001 de Consiliul Mondial al turismului și Călătoriilor 

c) în 2007 de Comisia Europeană 

 

20. Adaptarea teoriei globalizării la domeniul turismului a dus la identificarea a trei curente de 

gândire:  

a) globalismul, tradiționalismul, transformalismul 

b) tradiționalismul, regionalismul, egocentrismul 

c) globalismul, regionalismul, ecologismul 

 

21. Globalizarea în turism se caracterizează prin patru trăsături: 

a) extinderea relațiilor sociale, regionalizarea, intensificarea, întrepătrunderea 

b) extinderea relațiilor economice, regionalismul, internaționalizare, multiplicarea 

c) extinderea relațiilor sociale, sustenabilitatea, regionalizarea, interrelaționarea 

 

22. Principalele consecințe ale globalizării asupra turismului constau în: 

a) extinderea turismului național și dezvoltarea turismului cultural 

b) extinderea turismului internațional și dezvoltarea turismului de afaceri 

c) extinderea cooperării și dezvoltarea turismului M.I.C.E. 

 

23. „Agenda pentru un turism european durabil și competitiv” a fost expusă într-un document din: 

a) 2006, într-un document al Comisiei Europene 

b) 2001, într-un document al O.M.T 

c) 2007, într-un document al WTTC (Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor) 

 

24. Grupul pentru un turism durabil a confirmat faptul că turismul poate, mai mult decât oricare 

altă activitate economică, dezvolta: 

a) sinergii în strânsă interacțiune cu mediul și societatea 

b) sinergii în strânsă interacțiune cu socialul și economia 

c) sinergii în strânsă interacțiune cu mediul economic 

 

25. Principii de urmat pentru realizarea unui turism competitiv și durabil au fost elaborate de: 

a) Raportul Grupului pentru un turism durabil „Acțiuni în vederea unui turism european mai 

durabil” (Action for more sustainable European Tourism), februarie 2001 

b) Raportul Grupului pentru un turism durabil „Acțiuni în vederea unui turism european mai 

durabil” (Action for more sustainable European Tourism), februarie 2000 

c) Raportul Grupului pentru un turism durabil „Acțiuni în vederea unui turism european mai 

durabil” (Action for more sustainable European Tourism), februarie 2007 
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26. Unul din Principiile turismului durabil: ”Găsirea unui ritm adecvat pentru dezvoltare”, presupune: 

a) nivelul, intensitatea și forma dezvoltării ar trebui să reflecte și să respecte caracterul, și nevoile 

comunităților gazdă și ale destinațiilor 

b) optimul, ritmul și forma dezvoltării ar trebui să reflecte și să respecte resursele și nevoile 

comunităților gazdă și ale destinațiilor 

c) nivelul, ritmul și forma dezvoltării ar trebui să reflecte și să respecte caracterul, resursele și 

nevoile comunităților gazdă și ale destinațiilor 

 

27. Reducerea și gestionarea riscurilor se mai numește și: 

a) principiul previziunii 

b) principiul precauției 

c) principiul funcționalității 

 

28. Stabilirea și respectarea limitelor, acolo unde este cazul, presupune: 

a) capacitatea limită a anumitor situri și regiuni, iar acolo unde este cazul, ar trebui să existe 

voința și capacitatea de a limita dezvoltarea turismului  

b) capacitatea limită a anumitor situri și regiuni, iar acolo unde este cazul, ar trebui să existe 

voința și capacitatea de a limita dezvoltarea turismului și numărul turiștilor 

c) capacitatea extinsă a anumitor situri și regiuni, iar acolo unde este cazul, ar trebui să existe 

voința și capacitatea de a extinde dezvoltarea turismului și numărul turiștilor 

 

29. Realizarea unei monitorizări continue în turism durabil presupune: 

a) înțelegerea efectelor și vigilența cu privire la acestea, pentru a putea aduce schimbările și 

îmbunătățirile necesare 

b) diseminarea efectelor și vigilența cu privire la acestea, pentru a putea aduce schimbările necesare 

c) înțelegerea cauzelor și vigilența cu privire la acestea, pentru a putea aduce schimbările și 

îmbunătățirile necesare 

 

30. Turismul durabil este un produs turistic: 

a) turismul durabil este un produs turistic nevandabil 

b) turismul durabil nu este un produs turistic ce se poate vinde turiștilor 

c) turismul durabil este un produs turistic ce se poate vinde gazdelor 

 

31. Turismul durabil este un mod de a concepe și de a planifica și gestiona durabil : 

a) mediul 

b) încasările turistice 

c) activitățile turistice 

 

32. Cine reprezintă actorii-cheie în turismul durabil: 

a) populația locală, turiștii, autoritățile locale și Ministerul Turismului 

b) populația locală, turiștii, autoritățile locale și naționale 

c) populația locală, turiștii, autoritățile responsabile cu gestionarea turismului și sectorului privat 

 

33. Obiectivul general al dezvoltării durabile este de: 

a) a găsi un optim al interacțiunii dintre patru sisteme: economic, uman, ambiental și tehnologic 

b) a găsi un optim al interacțiunii dintre trei sisteme: economic, uman și tehnologic 

c) a găsi un optim dintre patru sisteme: economic, politic, ambiental și tehnologic 

 

34. Elaborarea criteriilor în turism durabil se bazează pe: 

a) recomandarea Organizației Mondiale a Turismului de a folosi Standardul European de 

Certificare în Ecoturism (European Ecotorism Labelling Standards – EETLS) 
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b) recomandarea Comisiei Europene a Turismului de a folosi Standardul European de Certificare 

în Ecoturism (European Ecotorism Labelling Standards – EETLS) 

c) recomandarea Standardului European de Certificare în Ecoturism (European Ecotorism 

Labelling Standards – EETLS) 

 

35. Criteriile în turism durabil au fost adoptate  de: 

a) Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor 

b) Consiliul Global al Turismului Durabil (Global Sustainable Tourism Council) 

c) Organizația Mondială a Turismului 

 

36. Criteriile pentru un turism durabil sunt organizate pe: 

a) patru teme 

b) trei teme 

c) două teme principale 

 

37. Popularizarea deplină a termenului de dezvoltare durabilă și conștientizarea importanței sale 

începe din: 

a) anul 1987 

b) anul 1972 

c) anul 2007 

 

38. ”Agenda 21 pentru Călătorii și Industria Turistică", a fost elaborată de: 

a) Comisia Europeană 

b) Consiliul European 

c) Organizația Mondială a Turismului și World Travel and Tourism Council 

 

39. Delimitarea unităților turistice teritoriale are la bază: 

a) un sistem de criterii realizat în urma unor evaluări calitative și cantitative ale potențialului turistic  

b) un sistem de criterii realizat în urma unor evaluări calitative și cantitative ale potențialului 

turistic și a condițiilor socio-economice din teritoriu 

c) un sistem de criterii realizat în urma unor evaluări calitative și cantitative ale condițiilor socio-

economice din teritoriu 

 

40. Unitățile turistice teritoriale au: 

a) dimensiuni unice, conținut și funcție specifice în raport cu rangul taxonomic de mărime al 

acestora și poziția geografică 

b) dimensiuni variate, conținut și funcție specifice în raport cu rangul taxonomic de mărime al 

acestora și poziția geografică 

c) dimensiuni variate, conținut și funcție specifice în raport cu potențialul turistic al teritoriului 

 

41. Regiunea turistică este unitatea teritorială ce se caracterizează prin: 

a) printr-o mare concentrare de resurse turistice și include mai multe obiective, localități, centre 

și stațiuni turistice 

b) printr-o concentrare redusă de resurse turistice și include mai multe obiective, localități, centre 

și stațiuni turistice 

c) printr-o mare concentrare de resurse turistice și include mai multe obiective, localități turistice 

 

42. Centrul turistic reprezintă: 

a) un oraș, exclus reședință de județ, cu o infrastructură generală, dotări tehnico-edilitare, de 

comerț, cultură, sanitare, și unități de prestări de servicii bine dezvoltate 

b) un oraș, de regulă, reședință de județ, cu o infrastructură generală, dotări tehnico-edilitare, de 

comerț, cultură, sanitare, și unități de prestări de servicii bine dezvoltate 
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c) un oraș, obligatoriu reședință de județ, cu o infrastructură generală, dotări tehnico-edilitare, de 

comerț, cultură, sanitare, și unități de prestări de servicii bine dezvoltate 

 

43. Localitatea turistică reprezintă: 

a) așezare urbană sau rurală cu funcție turistică, care dispune de un patrimoniu turistic 

semnificativ și în care activitățile turistice ocupă o pondere importantă 

b) așezare urbană cu funcție turistică, care dispune de un patrimoniu turistic semnificativ 

c) așezare rurală cu funcție turistică, care dispune de un patrimoniu turistic semnificativ și în care 

activitățile turistice nu ocupă o pondere importantă 

 

44. Obiectivul sau punctul turistic reprezintă: 

a) o localitate cu mai multe obiective turistice sau cu o atracție turistică, cu sau fără o bază de 

cazare, fie un obiectiv turistic natural sau cultural-istoric izolat, sau o cabană, motel etc., 

amplasate în arii de concentrare sau de dispersie turistică 

b) o localitate cu un obiectiv turistic sau cu o atracție turistică, cu sau fără o bază de cazare, fie 

un obiectiv turistic natural sau cultural-istoric izolat, sau o cabană, motel etc., amplasate în arii 

de concentrare sau de dispersie turistică 

c) o localitate cu un obiectiv turistic, fie un obiectiv turistic natural sau cultural-istoric izolat, sau 

o cabană, motel etc., amplasate în arii de concentrare sau de dispersie turistică 

 

45. Există două seturi de criterii elaborate de Consiliul Global al Turismului Durabil (Global 

Sustainable Tourism Council): 

a) criterii pentru tour-operatori și destinații 

b) criterii pentru destinații și Hoteluri-tour-operatori 

c) criterii pentru hoteluri și turiști 

 

46. Ecoturismul sau: 

a) turismul de sănătate 

b) turismul ecologic 

c) turismul de afaceri 

 

47. Ecoturismul este: 

a) obiect de studiu al turismului durabil 

b) obiect de studiu al turismului cultural 

c) obiect de studiu al turismului de aventură 

 

48. Ecoturismul este: 

a) o nișă de piață a turismului de tranzit 

b) o nișă de piață în cadrul turismului în arii naturale 

c) o nișă de piață în cadrul turismului cultural 

 

49.  O dezvoltare  durabilă  presupune o  evoluție  de  la  abordarea  tehnocentristă  spre  cea  

ecocentristă, ajungând spre un model ideal în care dimensiunea etică are o mare importanță, 

valoarea naturii depășește cu mult utilitatea ei pentru omenire iar exprimările cantitative nu mai 

sunt relevante, obiectivul dezvoltării devenind:  

a) „calitatea vieții” 

b) „standardul de viață” 

c) „standardul de trai” 

 

50. Principalele consecințe ale globalizării asupra turismului constau în:  

a) extinderea turismului internațional și dezvoltarea turismului de afaceri, fenomene ce nu pot fi 

neglijate în conceperea politicilor macroeconomice 
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b) extinderea turismului internațional și dezvoltarea turismului urban, fenomene ce nu pot fi 

neglijate în conceperea politicilor macroeconomice 

c) extinderea turismului internațional și dezvoltarea turismului montan, fenomene ce nu pot fi 

neglijate în conceperea politicilor macroeconomice 

 

51. Cererea turistică este o expresie variabilă în timp și spațiu dată de relația eternă dintre : 

a) consumatorii turistici + necesitățile lor recreative 

b) consumatorii turistici+oferta turistică 

c) consumatorii turistici+produsul turistic 

 

52. Potențialul turistic este sinonim noțiunii de: 

a) oferta turistică reală 

b) oferta turistică potențială (primară) 

c) oferta turistică secundară 

 

53. Resursa turistică devine în timp și spațiu: 

a) potențial turistic 

b) atracție turistică 

c) patrimoniu turistic 

 

54. Potențialul turistic din punct de vedere al funcționalității este 

a) potențial turistic activ+ potențial turistic latent 

b) potențial turistic funcțional activ+inactiv 

c) potențial turistic funcțional activ+potențial turistic latent 

 

55. Potențialul turistic din punct de vedere al capacității sau al volumului poate fi: 

a) potențial turistic absent și potențial turistic relativ 

b) potențial turistic absolut și potențial turistic relativ 

c) potențial turistic și potențial turistic relativ 

 

56. Potențialul turistic din punct de vedere al limitei de consum poate fi: 

a) potențial turistic epuizabil+potențial turistic inepuizabil 

b) potențial turistic epuizabil  și regenerabil 

c) potențial turistic absolut și relativ 

 

57. Cei 3 A care determină însăși existența și viabilitatea potențialului turistic respectiv sunt: 

a) atracțiile turistice+accesibilitate+acomodare (cazare) 

b) atracțiile turistice+aventură+acomodare(cazare) 

c) atracțiile turistice+asociativitate+accesibilitate 

 

58. Elementul de bază al prognozei în Geografia turistică, analiza și diagnoza atentă a teritoriului este: 

a) oferta turistică 

b) potențialul turistic 

c) produsul turistic 

 

59. Patrimoniul turistic sau: 

a) oferta turistică reală 

b) oferta turistică potențială 

c) oferta turistică primară 

 

60. Care trăsătură a ofertei turistice permite kitsch-ul: 

a) nestocabilitate 
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b) nemultiplicabilitate 

c) sustenabilitate 

 

61. Globalizarea parțială în turism afectează: 

a) elementele de potențial natural ale ofertei  

b) elementele de potențial natural și antropic ale ofertei 

c) infrastructura și baza tehnico-materială 

 

62. Oferta este într-un proces continuu de globalizare la: 

a) cererea pieței 

b) cererea clienților  

c) cererea ofertei 

 

63. Geneza și dinamica fluxului turistic este strâns legată de : 

a) factorul antropic 

b) factorul economic 

c) factorul politic 

 

64. Dintre motivele care generează fluxurile turistice importante sunt: 

a) cererea pentru produse turistice nespecifice 

b) cererea pentru produse turistice specifice (unicate) 

c) cererea pentru produse turistice diversificate 

 

65. Fluxurile turistice se caracterizează prin: 

a) direcție, ritm, intensitate 

b) direcție, ritm, periodicitate 

c) direcție, ritm, imensitate 

 

66. Modelul gravitației (Boniface, Cooper, 1994) în explicarea fluxului turistic este determinat de: 

a) factori de atracție și de respingere+ factorul distanță  

b) factori de atracție și de respingere+factorul preț  

c) factori de atracție și de respingere+factorul uman 

 

67. Indicele de mobilitate (Im) este rezultatul relației dintre: 

a)venitul pe cap de locuitor, indice de transport, grad de culturalizare a populației 

b) venitul pe cap de locuitor, indice de transport, grad de concentrare a populației 

c) venitul pe cap de locuitor, indicele de natalitate, grad de culturalizare a populației 

 

68. Cele 7 noțiuni cu care operează geografia turismului sunt: 

a) turism, turist, potențial turistic, patrimoniu turistic, piață turistică, flux turistic, fond turistic 

b) ofertă turistică, turist, potențial turistic, patrimoniu turistic, piață turistică, flux turistic, fond turistic 

c) turism, turist, formă de turism, patrimoniu turistic, piață turistică, flux turistic, fond turistic 

 

69. Infrastructura turistica conține: 

a) resursele naturale și antropice 

b) baza tehnico-materială 

c) potențialul turistic 

 

70. Rigiditatea ofertei reale împiedică:  

a) evoluția ei în pas cu elasticitatea cererii 

b) evoluția ei în pas cu elasticitatea cererii 

c) evoluția ei în pas cu elasticitatea cererii 
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71. Potențialul turistic cuprinde o asociere spațială a: 

a) fondului turistic (F) cu infrastructura turistică (I) 

b) fondului turistic (F) cu potențialul turistic (P) 

c) fluxului turistic (F) cu infrastructura turistică (I) 

 

72. Turismul durabil poate dezvolta la nivelul unei destinații sinergii ce vizează:  

a) mediul și societatea 

b) activitățile economice 

c) caracteristicile culturale 

 

73. Tendința globală în turismul durabil este reprezentată de: 

a) preîntâmpinarea schimbărilor climatice 

b) creșterea economică 

c) competitivitate și durabilitate 

 

74. Unul dintre obiectivele de urmat pentru asigurarea durabilității turismului este: 

a) utilizarea la maximum a resurselor turistice 

b) conservarea și gestionarea durabilă a resurselor turistice 

c) creșterea efectelor poluării 

 

75. Reducerea la minimum a utilizării resurselor turistice și a poluării în cadrul destinațiilor 

turistice este o provocare pentru: 

a) turismul cultural 

b) turismul de aventură 

c) turismul durabil 

 

76. Prioritățile turismului durabil pot varia: 

a) în spațiu și timp 

b) în țările dezvoltate turistic 

c) în țările slab dezvoltate turistic 

 

77. Cererea și oferta turistică pot fi afectate din punct de vedere durabil de următoarele elemente: 

a) creșterea numărului de turiști 

b) scăderea cererii pentru anumite destinații 

c) schimbări climatice și deficit de apă 

 

78. Gestionarea durabilă a destinațiilor este esențială pentru dezvoltarea turismului prin: 

a) planificarea eficientă a spațiului 

b) investiții reduse în infrastructură 

c) neadecvarea cu nevoile comunităților 

 

79. Cerința de bază pentru destinațiile turistice durabile este: 

a) să aibă venituri ridicate 

b) să fie competitive 

c) să consulte toți actorii implicați 

 

80. Ecologia industriei turismului se bazează pe: 

a) înțelegerea ridicată a consumatorilor în ceea ce privește durabilitatea 

b) utilizarea la maximum a infrastructurii turistice 

c) creșterea veniturilor din turism 
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81. Pentru a atinge obiectivul unui turism competitiv și durabil, se va ține cont de următorul principiu: 

a) nerespectarea limitelor 

b) abordarea la nivel global 

c) reducerea și gestionarea riscurilor 

 

82. Proiectul pilot inițiat de Comisia Europeană privind turismul durabil este: 

a) Destinații Europene de Excelență 

b) Turism competitiv și durabil 

c) Competitivitate turistică 

 

83. Schimbările climatice îi impun turismului: 

a) adaptarea la cererea turistică 

b) să reducă contribuția la emisiile de gaze cu efect de seră 

c) să implementeze noi politici 

 

84. Schimbările asupra mediului turistic pentru atingerea scopului durabilității trebuie: 

a) menținute în limite acceptabile 

b) planificate pe termen de 10 ani 

c) dezvoltate accentuat 

 

85. Ecoturismul este forma de turism care: 

a) se desfășoară în concordanță cu principiile dezvoltării durabile 

b) nu contribuie la conservarea valorilor culturale și sociale 

c) asigură beneficii economice 

 

86. Evaluarea potențialului turistic din perspectivă durabilă presupune două faze: 

a) interacțiune cu mediile adiacente și evaluarea lor 

b) nivel optim și model operațional 

c) analiza situației curente și diagnosticul 

 

87. Doi factori cheie în dezvoltarea turismului cultural sunt: 

a) existența unui număr ridicat de monumente culturale și organizarea unor manifestări cultural-

artistice 

b) poluare și număr redus de structuri turistice 

c) dezvoltarea de evenimente culturale și artistice 

 

88. Dezvoltarea turismului cultural în România vizează: 

a) creșterea veniturilor 

b) reducerea poluării 

c) includerea monumentelor de pe lista patrimoniului mondial UNESCO în programele tour-

operatorilor în România 

 

89. Strategia promovării turismului cultural cuprinde: 

a) creșterea numărului de broșuri turistice 

b) creșterea numărului vizitatorilor străini 

c) evaluarea calitativă și cantitativă a obiectivelor de patrimoniu cultural național 

 

90. Turismul de afaceri cuprinde mai multe tipuri de activități și evenimente precum: 

a) manifestări culturale 

b) evenimente sociale 

c) întâlniri de afaceri și târguri de comerț 
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91. Turismul incentiv reprezintă: 

a) excursii și vacanțe oferite de către o companie salariaților săi ca stimulent 

b) cuprinde manifestări culturale 

c) include un segment turistic tânăr 

 

92. Serviciile pe piața turismului de afaceri includ: 

a) unități comerciale 

b) existența unor structuri de primire turistice și a unor centre de conferințe, târguri și expoziții 

c) produse turistice variate 

 

93. Turismul de sănătate implică avantaje precum: 

a) folosirea relativ liniară și cu o intensitate constantă a circulației turistice în cursul întregului an 

b) asigurarea unor sejururi scurte 

c) o continuă schimbare a clientelei 

 

94. Printre programele menite a revitaliza turismul de sănătate se numără: 

a) Programul promovării turistice 

b) Programul Stațiuni balneare 

c) Programul turismului durabil 

 

95. Dintre procedurile ce vor revitaliza turismul de sănătate fac parte: 

a) amenajarea spațiilor de agrement 

b) crearea unor zone turistice comerciale în stațiuni 

c) amenajarea de laboratoare/cabinete speciale pentru tratamente naturiste/tradiționale 

 

96. Turismul montan este reprezentat în România prin: 

a) 25 stațiuni montane 

b) 40 stațiuni montane 

c) 130 stațiuni montane 

 

97. Transporturile speciale montane includ: 

a) transportul pe cablu 

b) căile fluviale  

c) transportul rutier 

 

98. Care dintre următoarele localități este stațiune montană: 

a) Bușteni 

b) Mamaia 

c) Băile Felix 

 

99. Structurile de primire turistică din zona litorală pot fi: 

a) primare, secundare, terțiare 

b) de nișă, de masă, de circuit 

c) de lux, parahotelier, extrahotelier 

 

100. Dintre procedurile de revitalizare ale turismului de litoral fac parte: 

a) promovare agresivă în cadrul diasporei 

b) promovarea unor noi puncte de atracție pe litoral – Vama Veche (cură heliomarină, sporturi 

nautice, agroturism), Istria-Nuntași (cură balneară, agroturism) 

c) creșterea competitivității pe piața europeană 

 

101. Care dintre următoarele localități este stațiune litorală? 
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a) Călimănești 

b) Geoagiu Băi 

c) Vama Veche 

 

102. Pe ce perioadă de timp a fost elaborată Strategia Națională de dezvoltare a turismului în România? 

a) 2020-2025 

b) 2019-2025 

c) 2019-2030 

 

103. Dintre Obiectivele prioritare ale Strategiei Naționale de dezvoltare a turismului din 

România, care este corectă: 

a) să consolideze infrastructura turistică 

b) să dezvolte vizibilitatea și reputația României pe principalele piețe de turism internațional 

c) să dezvolte comunitățile locale din zone turistice 

 

104. Master Planul pentru Investiții în turism a fost aprobat prin: 

a) Decretul Comisiei Europene din 2016 

b) Decretul Organizației Mondiale a Turismului din 2017 

c) Decretul Guvernului din 2017 

 

105. Master Planul pentru Investiții în turism cuprinde măsuri legate de: 

a) susținerea dezvoltării competitive, prin identificarea, evaluarea și prioritizarea formelor de 

turism și construirea unei rețele de destinații turistice competitive 

b) identificarea formelor de turism competitive 

c) elaborarea unor strategii de marketing 

 

106. În 2009 au fost elaborate: 

a) Strategia Națională pentru Ecoturism și Strategia Națională pentru Turism montan; 

b) Strategia Națională pentru Ecoturism și Strategia Națională pentru Turism Balnear; 

c) Strategia Națională pentru Ecoturism și Strategia Națională pentru Turism Durabil 

 

107. În ce an a fost elaborată Strategia de Marketing și Planul Operațional pentru România 2011-2015: 

a) 2015 

b) 2011 

c) 2014 

 

108. La nivel european România coordonează Zona de Prioritate 3 din SUERD împreună cu: 

a) Austria 

b) Bulgaria 

c) Serbia 

 

109. Strategia europeană pentru regiunea Dunării-SUERD  este: 

a) Prima strategie macro-regională a UE 

b) A doua strategie macro-regională a UE 

c) de interes local 

 

110. Ce model de cooperare regională la nivelul UE a preluat SUERD: 

a) Strategia Mării Nordului 

b) Strategia Mării Baltice 

c) Strategia Mării Negre 

 

111. României îi revine coordonarea a 3 domenii prioritare în Strategia UE pentru Dunăre: 
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a) transporturi fluviale (cu Serbia) 

b) turismul și cultura (împreună cu Bulgaria) 

c) mediu și turism (cu Moldova) 

 

112. Strategia SUERD este structurată pe: 

a) două priorități 

b) trei priorități 

c) patru priorități 

 

113. Câte state participă la SUERD: 

a) zece 

b) paisprezece 

c) doisprezece 

 

114. Câte faze sunt necesare în elaborarea unei Strategii de dezvoltare în domeniul turismului durabil:  

a) șase 

b) patru 

c) trei. 

 

115. Fazele unei Strategii de dezvoltare în domeniul turismului durabil trebuiesc adaptate la: 

a) specificul pieței turistice 

b) specificul zonei turistice 

c) specificul cererii turistice 

 

116. Principiile pentru un Turism Durabil Competitiv au fost abordate în: 

a) Agenda 21 Pentru Turism Durabil 

b) Raport al Grupului pentru un turism durabil „Acțiuni în vederea unui turism european mai 

durabil” (Action for more sustainable European Tourism), februarie 2007 

c) Raport al Organizației Mondiale a Turismului 

 

117. Strategia de piață în turism  reprezintă: 

a) nucleul politicii de marketing 

b) nucleul politicii de coeziune 

c) nucleul politicii de dezvoltare durabilă 

 

118. Obiectivul strategic general de dezvoltare a turismului îl reprezintă: 

a) crearea unui produs turistic național competitiv 

b) dublarea numărului turiștilor 

c) valorificarea potențialului turistic 

 

119. Politica de produs turistic - vizează: 

a) modernizarea și extinderea ofertei turistice românești 

b) modernizarea și extinderea cererii turistice 

c) modernizarea și extinderea pieței turistice 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ  

DISCIPLINA: EVALUAREA ȘI PROSPECTAREA RESURSELOR TURISTICE 

SPECIALIZAREA – GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ:  

• Evaluarea resurselor turistice ale cadrului natural 

• Evaluarea resurselor turistice antropice 

• Evaluarea turistică regională 

• Piața turistică și prospectarea acesteia 

• Cererea turistică. Particularitățile cererii turistice. Prospectarea și evaluarea cererii turistice  

• Consumul turistic – caracteristici, prospectare, evaluare 

 

1. A doua etapă a prospectării și evaluării turistice vizează:  

a) inventariere elementelor        

b) ierarhizarea elementelor 

c) valorificarea elementelor  

 

2. A treia etapă a prospectării și evaluării turistice vizează:  

a) inventariere elementelor        

b) ierarhizarea elementelor      

c) valorificarea elementelor  

 

3. Scopul principal al ierarhizării atracțiilor turistice este acela de a: 

a) elabora prognoze             

b) efectua studii comparative         

c) stabili priorități pentru amenajare  

 

4. Produse geoinformaționale adresate cererii turistice sunt:  

a) afișe și panouri publicitare        

b) ghiduri și circuite turistice              

c) hărți și atlase 

 

5. Produse geoinformaționale adresate cererii turistice sunt:  

a) ghiduri și circuite turistice       

b) hărți și atlase             

c) ghiduri și monografii turistice 

 

6.  Prospectarea crestelor glaciare implică înregistrarea aspectelor:  

a) morfometrice       

b) climatice            

c) hidrologice 

 

7.  Cartarea traseului unei poteci presupune indicarea:  

a) timpului necesar parcurgerii traseului 

b) locurilor de popas sigure și a punctelor de belvedere             

c) distanța față de orașe 

 

8.  Cartarea traseului unei poteci presupune indicarea:  

a) timpului necesare parcurgerii traseului 

b) distanței față de oraș           

c) adăposturilor și refugiilor  
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9.  Pentru trasarea viitoarelor pârtii de schi, trebuie monitorizat permanent riscul producerii:  

a) inundațiilor             

b) alunecărilor de teren            

c) avalanșelor 

 

10.  Pentru alpinism, prospectarea văilor glaciare vizează:    

a) gradul de dificultate a traseului 

b) debitul pârâurilor              

c) grosimea stratului de zăpadă 

 

11. Prospectarea reliefului carstic vizează inventarierea:     

a) sectoarelor de chei 

b) prezenței conurilor și craterelor               

c) babelor și sfincșilor 

 

12. Prospectarea reliefului carstic vizează inventarierea:     

a) formelor de endocarst  

b) prezenței conurilor și craterelor               

c) circurilor și văilor glaciare 

 

13. Prospectarea resurselor pentru pescuitul de agrement presupune:     

a) delimitarea sectoarelor de râu cu faună piscicolă bogată       

b) descrierea speciilor de pești       

c) evaluarea veniturilor obținute din taxe 
 

14. Din punct de vedere turistic, lacurile cu funcție peisagistică sunt.  

a) lacuri sărate și limane fluviatile            

b) lacuri carstice și glaciare           

c) lacuri glaciare și sărate 
 

15. Din punct de vedere turistic, lacurile cu funcție peisagistică sunt.  

a) lacuri tectonice și glaciare        

b) lacuri sărate și glaciare            

c) lacuri glaciare și sărate   
 

16. Din punct de vedere turistic, lacurile cu funcție peisagistică sunt.  

a) lacuri sărate și limane fluviatile             

b) lacuri vulcanice și glaciare            

c) lacuri glaciare și sărate  
 

17. Din punct de vedere turistic, lacurile cu funcție curativă sunt:   

a) limanele fluviatile  

b) lacuri glaciare            

c) lacuri sărate  
 

18. În cazul lacurilor cu apă sărată, prospectarea are în vedere:    

a) trăsăturile recreative     

b) pitorescul peisajului         

c) potențialul curativ al apelor 
 

19. În cazul lacurilor glaciare, prospectarea are în vedere:    

a) caracteristicile geologice     

b) pitorescul peisajului         

c) potențialul curativ al apelor 
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20. Indicele climato-turistic hivernal variază în funcție de:    

a) altitudine       

b) longitudine              

c) rețeaua hidrografică  

 

21. Indicele climato-turistic hivernal variază în funcție de:    

a) longitudine              

b) latitudine  

c) rețeaua hidrografică  

 

22. Elementele structurale avute în vedere pentru prospectarea pieței turistice sunt:    

a) cererea de produse turistice     

b) mijloacele publicitare            

c) atracțiile naturale 

 

23. Indicatorii principali ai cererii turistice sunt:  

a) volumul, structura și dinamica cererii     

b) capacitatea de cazare, tendințele de evoluție      

c) durata sejurului și numărul atracțiilor naturale 

 

24. Cererea de servicii turistice:   

a) se identifică în totalitate cu consumul turistic             

b) se identifică parțial cu consumul turistic     

c) nu se suprapune nici parțial  consumului turistic 

 

25. În cadrul turismului polivalent, trebuie inclus și turismul:  

a) de menținere și refacere a sănătății  

b) cultural                          

c) profesional 

 

26. Cea mai mare eficiență economică o are turismul:        

a) cultural          

b) de recreere          

c) curativ 

 

27. În cazul turismului de recreere, există dotări specifice pentru:    

a) agrement             

b) tratament                   

c) cultură 

 

28. Un indicator al consumului turistic îl reprezintă:  

a) capacitatea de cazare      

b) consumul mediu turistic            

c) diversificarea capacității de cazare 

 

29. Cuantificarea cheltuielilor valutare pe care le generează turismul se face cu ajutorul:  

a) indicelui agregat 

b) indicele de variație în distribuția consumului turistic      

c) consumul mediu turistic 

 

30. Cheltuielile din coșul turistic sunt legate de costul:    

a) cazării    
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b) infrastructurii  

c) campaniilor publicitare 

 

31. Cheltuielile din coșul turistic sunt legate de costul:           

a) modernizării bazei de cazare              

b) extinderii infrastructurii      

c) alimentației 

 

32. Cheltuielile din coșul turistic sunt legate de:    

a) agrement și divertisment                     

b) infrastructură      

c) campanii publicitare 

 

33. În Europa, cele mai mari încasări din turism le realizează: 

a) Spania și Germania   

b) Germania și Italia                     

c) Spania și Franța  

 

34.  Prima regiune emițătoare de turiști la nivel mondial o reprezintă:  

a) America de Nord                    

b) Orientul Îndepărtat                  

c) Europa 

 

35  Pe ultimul loc ca regiune emițătoare de turiști la nivel mondial se află: 

a) Asia  

b) Africa                               

c) America de Sud 

 

36. Mai mult de jumătate din turiștii internaționali au ca destinație statele din: 

a) Africa                        

b) Asia                           

c) Europa 

 

37. Etapele prospectării turistice sunt:  

a) inventarierea, ierarhizarea atracțiilor și delimitarea arealului       

b) delimitarea arealului, inventarierea și ierarhizarea atracțiilor          

c) ierarhizarea  și inventarierea atracțiilor 

 

38. Criteriile utilizate în ierarhizarea atracțiilor turistice sunt:  

a) valoarea atractivă, distribuția teritorială, accesibilitatea         

b) posibilitatea conceperii traseelor tematice, accesibilitatea 

c) distanța față de piețele țintă, valoarea atractivă    

 

39. Etapele prospectării resurselor turistice naturale sunt:  

a) estimarea cantitativă și calitativă a elementelor cadrului natural, analiza circumstanțelor 

valorificării acestora 

b) estimarea calitativă și cantitativă a atracțiilor, analiza circumstanțelor valorificării           

c) costul amenajărilor turistice, estimarea calitativă și cantitativă a atracțiilor 

 

40. Relieful ca resursă atractivă în turism are în principal funcție:   

a) culturală  

b) terapeutică  

c) recreativă 
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41. Din punct de vedere al amenajării spațiului turistic, obstacolele geomorfologice duc la:      

a) creșterea investițiilor       

b) dezvoltarea rapidă a turismului         

c)  reducerea numărului de turiști 

 

42. Pentru deschiderea unui circuit al drumețiilor alpine, este necesar să se indice:    

a) punctele de belvedere și amplasarea adăposturilor/ refugiilor       

b) prezența centrelor spa        

c) principalele căi de comunicație 

 

43. Pentru drumețiile alpine, fenomene climatice de risc turistic sunt:  

a) alunecări, fenomene orajoase   

b) furtuni, cețuri frecvente, fenomene orajoase       

c) prăbușiri de pietre, furtuni, avalanșe 

 

44. Pentru amenajarea unei pârtii de schi, importanță primordială au:     

a) caracteristicile stratului de zăpadă 

b) posibilitățile de amplasare a bazei de cazare       

c) apropierea de marile orașe 

 

45. Prospectarea unei peșteri pentru amenajare în scop turistic presupune:   

a) stabilirea traseului potecii de acces, montarea mirelor subterane          

b) stabilirea locului platformelor de regrupare, cartarea arealelor propuse pentru vizitare      

c) cartarea detaliată a sectoarelor pentru vizitare, stabilirea traseului viitoarei poteci de acces și 

amplasarea corpurilor de iluminat  

 

46. Al doilea element al cadrului natural, cu pondere majoră în constituirea zestrei atractive a 

unei destinații o reprezintă:  

a) clima         

b) hidrografia           

c) vegetația    

 

47. Activități specifice pentru apele curgătoare utilizare în turismul recreativ sunt:      

a) canotaj, rafting, pescuit         

b) Pescuit, tratament, înot            

c) înot, rafting, tratament 

 

48. Lacuri integrate preponderent activităților de agrement sunt:       

a) lacurile sărate, lacurile tectonice                    

b) lacuri glaciare, lacuri carstice               

c) lacuri carstice, lacuri sărate 

 

49. Bazine deschise ce pot fi utilizate și în perioada rece a anului sunt cele care utilizează:      

a) izvoare minerale         

b) izvoare termale          

c) izvoare feruginoase 

 

50. Scopul principal al prospectării turistice a izvoarelor minerale îl reprezintă:   

a) identificarea domeniilor de utilizare curativă              

b) stabilirea coeficientului de regenerare naturală  

c) analiza regimului scurgerii 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 

DISCIPLINA: PATRIMONIUL TURISTIC AL ROMÂNIEI  

SPECIALIZAREA-GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ: 

• Concepte și definiții-patrimoniu turistic, potențial turistic, resursă turistică, atracție 

turistică, fond turistic 

• Potențialul turistic natural al României 

• Patrimoniul turistic cultural-istoric al României 

• Infrastructura și circulația turistică în România 

• Tipuri și forme de turism în România 

 

1. Potențialul turistic reprezintă: 

a) ansamblul de resurse turistice 

b) componentele mediului natural și antropic valorificate turistic 

c) ansamblul componentelor naturale, culturale și socio-economice care oferă posibilități de 

valorificare în plan turistic și dau o anumită funcționalitate teritoriului, având un rol esențial în 

dezvoltarea activităților de turism 

 

2. Patrimoniul turistic reprezintă: 

a) totalitatea elementelor de atractivitate turistică, care acționează fie în ansamblu, fie 

independent, pentru dezvoltarea activităților turistice 

b) resursele turistice naturale și antropice și infrastructura generală 

c) resursele turistice naturale și antropice și structurile de primire turistică 

 

3. Construcția destinată, prin proiectare și execuție, cazării turiștilor, servirii mesei pentru turiști, 

agrementului, transportului special destinat turiștilor, tratamentului balnear pentru turiști, 

împreună cu serviciile aferente se numește: 

a) resursă turistică 

b) structură de primire turistică 

c) infrastructură generală 

 

4. Structurile de primire turistică includ: 

a) cazare, alimentație, tratament, agrement 

b) cazare, alimentație, tratament 

c) cazare, alimentație, agrement 

 

5. Componentele mediului natural și antropic, care prin calitățile și specificul lor sunt 

recunoscute, înscrise și valorificate în turism sunt: 

a) atracții turistice 

b) resurse turistice 

c) patrimoniu turistic 

 

6. Resursele turistice pot fi: 

a) naturale și antropice 

b) primare și secundare 

c) primare și derivate 

 

7. Resursa turistică ce  exprimă cu precădere latura afectivă, cognitiv-estetică a diferitelor elemente din 

structura potențialului turistic, care produc impresii de o intensitate deosebit de puternică se numește: 

a) resursă turistică 
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b) patrimoniu turistic 

c) atracție turistică 

 

8. Fondul turistic se mai numește: 

a) oferta turistică primară  

b) oferta turistică reală 

c) patrimoniu turistic 

 

9. Oferta turistică reală reprezintă: 

a) fondul turistic 

b) potențialul turistic 

c) patrimoniul turistic 

 

10. P = F + Btm reprezintă conform lui Cocean (1996), formula: 

a) patrimoniului turistic 

b) potențialului turistic 

c) fondului turistic 

 

11. Potențialul turistic se clasifică în funcție de criteriul funcționalității în: 

a) natural și antropic 

b) funcțional și latent 

c) total și relativ 

 

12. Edward Bergman (1996) consideră că potențialul turistic al unei zone este definit de: 

a) atracții, accesibilitate, fond turistic 

b) atracții, infrastructură, acomodare 

c) atracții, accesibilitate, acomodare 

 

13. Relieful, clima, hidrografia, fauna și flora constituie: 

a) potențialul turistic natural 

b) potențialul turistic antropic  

c) patrimoniul turistic 

 

14. Potențialul turistic se clasifică în funcție de criteriul capacității în: 

a) natural și antropic 

b) funcțional și latent 

c) total și relativ 

 

15. Resursele turistice istorice, culturale, economice, socio-demografice constituie: 

a) potențialul turistic natural 

b) patrimoniul turistic 

c) potențialul turistic antropic 

 

16. Confortul termic este cuprins între: 

a) 17,5 - 24 T0.E.E 

b) 16,8 – 20,6 T0.E.E 

c) 17,5 - 20 T0.E.E 

 

17. Stresul bioclimatic este format din: 

a) stres cutanat, stres pulmonar 

b) stres pulmonar, temperatură 

c) stres cutanat, umiditate 
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18. În zonele de câmpie există un bioclimat: 

a) sedativ 

b) tonic 

c) excitant – solicitant 

 

19. În zonele de dealuri și depresiuni submontane există un bioclimat: 

a) tonic 

b) excitant-solicitant 

c) sedativ- indiferent 

 

20. Stațiune balneoclimaterică de interes național este: 

a) Băile Herculane 

b) Săcelu 

c) Praid 

 

21. Nămolurile terapeutice sunt clasificate în: 

a) sapropelice și de turbă 

b) peloide și de turbă 

c) peloide și sapropelice 

 

22. Lacul Techirghiol este un: 

a) lac sărat 

b) liman maritim 

c) lagună 

 

23. Nu se numără printre componentele de mare atracție ale Deltei Dunării: 

a) prezența dunelor de nisip 

b) fond cinegetic și piscicol bogat 

c) ape minerale și termale 

 

24. Monumentele istorice și de artă fac parte din: 

a) atracțiile cultural-artistice 

b) potențialul socio-demografic 

c) potențialul tehnico-economic 

 

25. În cadrul obiectivelor culturale cu funcție turistică nu includem: 

a) biblioteci și monumente 

b) rețeaua de muzee și case memoriale 

c) cetăți și castre romane 

 

26. În cadrul obiectivelor cultural-religioase nu includem: 

a) mănăstirile cu fresce exterioare din Bucovina 

b) bisericile de lemn din Maramureș 

c) edificiile instituțiilor culturale 

 

27. Cea mai mare concentrare a infrastructurii de cazare se remarcă în zona: 

a) montană 

b) litorală 

c) București 

 

28. O concentrare mare a bazei de cazare se remarcă în județele: 

a) Constanța, Brașov, Prahova 
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b) Dolj, Vâlcea, București 

c) Suceava, Tulcea, Dolj 

 

29. Hotelurile se clasifică după mărime astfel: 

a) mici, mijlocii, mari, medii 

b) mici, mijlocii, mari, foarte mari 

c) mici, mijlocii, foarte mari, medii 

 

30. Hotelurile se clasifică după perioada de funcționare astfel: 

a) permanente, temporare 

b) sezoniere, temporare  

c) permanente, sezoniere 

 

31. În care dintre următoarele orașe nu există aeroport: 

a) Brașov 

b) Craiova 

c) Târgu Mureș 

 

32. Mișcarea din zona București către zonele Valea Prahovei și litoralul Mării Negre generează forma de turism: 

a) turism montan 

b) turism de week-end 

c) turism de litoral 

 

33. Coridoarele rutiere pan-europene ce traversează România sunt: 

a) 4, 7, 9 

b) 4, 9, 5 

c) 4, 7, 8 

 

34. După proveniența turiștilor, există formele de turism: 

a) turism extern și internațional 

b) turism emitent și receptor 

c) turism intern și internațional 
 

35. Prima formă de turism practicată în România care a dus la nașterea stațiunii turistice este:  

a) turismul montan 

b) turismul balneoclimateric 

c) turismul litoral 
 

36. Valorificarea în timp a factorilor terapeutici naturali, la care se adaugă dotările tehnice în 

domeniul investigației medicale, au contribuit la crearea: 

a) unităților de agrement 

b) unităților de tratament 

c) unităților de cazare 
 

37. Turismul cultural se practică cu preponderență în zona: 

a) urbană 

b) montană 

c) litorală 
 

38. Amenajările pentru sporturi, activități de noapte și spații verzi au rol turistic: 

a) cultural 

b) balnear 

c) recreativ 
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39. După modalitatea de organizare, există turism: 

a) organizat, semiorganizat, neorganizat 

b) organizat, emitent, neorganizat 

c) organizat, receptor, neorganizat  

 

40. Turismul montan se clasifică în: 

a) pentru sporturi de iarnă,  de drumeție, alpinism 

b) pentru sporturi de iarnă, itinerant, de drumeție 

c) pentru sporturi de iarnă, itinerant, de drumeție, alpinism 

 

41. Lacul Zănoaga din Munții Retezat este de origine: 

a) antropică 

b) glaciară 

c) carstică 

 

42. Relieful vulcanic se regăsește în următoarele zone: 

a) Călimani, Gurghiu, Metaliferi 

b) Rodnei, Făgăraș, Călimani 

c) Gurghiu, Rodnei, Metaliferi 

 

43. Relieful exocarstic include: 

a) peșteri, doline, polii 

b) stalactite, platouri, doline 

c) doline, polii, platouri 

 

44. Sectoarele specifice de vale îngustă, puternic adâncite, cu lungimi variabile între câteva sute 

de metri până la mai mulți km, formate mai ales în calcare, reprezintă: 

a) peșteri 

b) chei 

c) platouri 

 

45. I = S + T − 5D reprezintă formula: 

a) indicelui climato-turistic 

b) indicelui bioclimatic 

c) indicelui aeroionizării 

 

46. În zonele montane se întâlnește un bioclimat: 

a) tonic-stimulent 

b) excitant-solicitant 

c) sedativ- indiferent 

 

47. Apele întâlnite cu deosebire la contactul dintre Dealurile Vestice și Câmpia Vestică, în 

Câmpia Vestică, și insular, în regiunea carpatică, fac parte din categoria: 

a) apelor sulfuroase 

b) apelor iodurate 

c) apelor termominerale 

 

48. Fauna cinegetică este specifică practicării unei forme de turism exclusiviste numită: 

a) rafting 

b) vânătoare 

c) pescuit 
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49. Vestigiile  aparținând  civilizației  și  culturii  Greciei  antice  pe teritoriul României sunt  

reprezentate  de: 

a) Histria, Tomis, Callatis 

b) Histria, Potaissa, Tomis 

c) Apulum, Potaissa, Callatis 

 

50. Orașe cetăți feudale edificate de coloniștii sași în Transilvania sunt: 

a) Alba Iulia, Sibiu, Sighișoara 

b) Brașov, Sibiu, Sighișoara 

c) Constanța, Sibiu, Mediaș 

 

51. Cea mai reprezentativă concentrare de mănăstiri din România construite în sec) XV-XVI se 

întâlnește în: 

a) sudul Transilvaniei 

b) nordul Banatului 

c) nordul Moldovei 

 

52. Ansamblul mijloacelor   de   cazare,   balneare,   de   agrement, alimentație, transport și 

comunicații, destinate satisfacerii cererii turistice reprezintă: 

a) dotarea turistică 

b) rețeaua turistică 

c) baza tehnico-materială turistică 

 

53. Amenajările agremental-recreative includ componentele: 

a) sportive, culturale, de noapte 

b) instituții  culturale, orașe, grădini 

c) sportive, zone rurale, parcuri 

 

54. Turismul complex sau mixt include: 

a) turism urban, de litoral, montan 

b) turism curativ, de recreere, cultural 

c) turism cultural, montan, rural 

 

55. Stațiunea situată în Depresiunea colinară a Transilvaniei este: 

a) Amara 

b) Băile Govora 

c) Sovata 

 

56. Zona în care se conservă încă componente ale civilizației și culturii de origine germană (săsească) este: 

a) Podișul Transilvaniei 

b) Munții Apuseni 

c) Depresiunea Brașov 

 

57. Județele care includ o componentă dominantă de civilizație și cultură maghiară (secuiască) sunt:  

a) Brașov, Covasna 

b) Harghita, Neamț 

c) Covasna, Harghita 

 

58. În Oaș, Maramureș, Bucovina se distinge existența patrimoniului de origine: 

a) maghiară 

b) românească 

c) săsească 
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59. Băile Tușnad este cunoscută ca stațiune balneoclimaterică cu profil de tratament: 

a) cardiovascular 

b) respirator 

c) digestiv 

 

60. Stațiune montană este: 

a) Moneasa 

b) Praid 

c) Păltiniș 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 

DISCIPLINA: ORGANIZAREA SPAȚIULUI TURISTIC 

SPECIALIZARE - GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

TEMATICĂ: 

• Evoluția amenajărilor turistice 

• Organizarea și amenajarea turistică a spațiului montan 

• Organizarea și amenajarea turistică a spațiului litoral 

• Organizarea și amenajarea stațiunilor balneoturistice 

• Organizarea și amenajarea turistică a ariilor protejate 

 

 

1. Primele amenajări având ca motivație componente şi activități comparabile ca noțiune şi 

conținut aparținând turismului în accepțiunea sa actuală aparțin:  

a) Egiptului antic 

b) Greciei antice 

c) Romei antice 

 

2. Comparativ cu Antichitatea, în Evul Mediu amenajările turistice de la nivel mondial:  

a) au înflorit  

b) au stagnat  

c) au regresat 

 

3. Un sit al Evului Mediu, renumit centru de pelerinaj al catolicismului este în Portugalia:  

a) Cluny  

b) Fatima  

c) Santiago de Compostela  

 

4. Universitate reprezentativă, centru renumit al științei în Italia evului mediu, se află la:  

a) Oxford 

b) Bologna  

c) Cracovia 

 

5. Prima cale ferată, pusă în funcțiune la 1830, lega:  

a) Londra de Manchester 

b) Londra de Liverpool  

c) Londra de Edinburgh  

 

6. Veche stațiune balneară a antichității revitalizată în perioada modernă în Insulele Britanice:  

a) Baden-Baden  

b) Aix les Bains  

c) Bath  

 

7. Primul club alpin din lume (1854) este cel:  

a) britanic  

b) francez  

c) austriac  

 

8. Stațiune climaterică montană renumită pentru tratarea afecțiunilor respiratorii bacilare (TBC):  

a) Chamonix  

b) Davos  

c) Innsbruck   
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9. Stațiuni litorale importante la Marea Neagră aparținând Turciei sunt:  

a) Samsun, Trabzon, Zonguldak  

b) Suhumi, Poti și Batumi  

c) Soci 

 

10. Dintre stațiunile balneare din România renumite încă din Antichitate se numără:  

a) Geoagiu Băi (Germisara)  

b) Borsec 

c) Băile 1 Mai 

 

11. Primele motivații ale activităților turistice în zonele montane au fost reprezentate de: 

a) practicarea drumețiilor montane  

b) practicarea alpinismului  

c) practicarea climatismului și a termalismului  

 

12. Cea mai scăzută altitudine medie a stațiunilor montane se înregistrează în:  

a) Austria 

b) Elveția  

c) Germania  

 

13. Cea mai mare bază de cazare turistică în zona montană alpină o deține:  

Elveția  

a) Austria  

b) Italia  

c) Franța 

 

14. În statele alpine, cea mai mare pondere a hotelurilor în structura bazei de cazare se înregistrează în: 

a) Austria  

b)Franța 

c) Italia  

 

15. Lungimea minimă de pârtie ce ar trebui să revină pentru un loc de găzduire în stațiuni este de: 

20 m;  

a) 6 m 

b) 40 m 

c) 100 m 

 

16. Prima olimpiadă de iarnă a fost înregistrată în 1924 la: 

a) Chamonix 

b) Davos  

c) Zermatt 

 

17. La Plagne este un domeniu schiabil aparținând: 

a) primei generații  

b) celei de-a doua generații  

c) celei de-a treia generații 

 

18. Innsbruck este un centru economic tirolez renumit aparținând: 

a) Austriei  

b) Elveției  

c) Germaniei 
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19. Stațiunea alpină Saint Moritz se află în: 

a) Elveția 

b) Austria  

c) Germania 

 

20. Se află în Italia stațiunea montană: 

a) Interlaken  

b) Montgenevre  

c) Cortina d’Ampezzo  

 

21. Costa Brava se desfășoară: 

a) în zona Golfului Valenciei  

b) în zona orașului Tarragona  

c) la N de Barcelona, până la granița cu Franța  

 

22. Fenomenul de marbellizare se caracterizează prin: 

a) peisaj montan care coboară abrupt în mare  

b) litoral înalt, cu faleză  

c) prezența unui șir continuu de clădiri succesive de 10 etaje 

 

23. Mai mult de o treime din circulația turistică mondială se orientează spre: 

a) litoralul circummediteranean  

b) țărmurile joase din jurul Golfului Mexic  

c) insulele de origine coraligenă din Pacific și Caraibe  

 

24. Amenajările litorale de tip marinas s-au materializat în Italia: 

a) în zona Golfului Genova  

b) între La Spezia și Viareggio (Toscana maritimă)  

c) la S de Viareggio  

 

25. O stațiune italiană importantă pe litoralul Mării Adriatice este: 

a) San Benedetto del Tronto  

b) Licata  

c) Cittavechia  

 

26. Coasta amalfitană se extinde în: 

a) Sicilia  

b) S Golfului Napoli  

c) jurul Golfului Genova  

 

27. Côte d'Ametist se extinde: 

a) în apropierea orașului Nisa  

b) în zona Deltei Ronului  

c) până la granița cu Spania 

 

28. Stațiunea spaniolă Benidorm se află situată în zona litorală denumită: 

a) Costa del Sol  

b) Costa Blanca  

c) Costa Dorada  

 

29.Prima stațiune litorală considerată de vilegiatură a apărut în România la: 

a) Vama Veche  
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b) Costinești  

c) Mamaia  

 

30. Stațiunea litorală Saturn este legată administrativ de orașul: 

a) Constanța  

b) Mangalia  

c) Sulina  

 

31. Modalitățile de captare și transport a apei termale și sistemul complex al termelor provin din: 

a) antichitatea romană  

b) evul mediu timpuriu  

c) Anglia georgiană  

 

32. Cea mai veche stațiune balneară extracarpatică din România se află la: 

a) Borsec  

b) Amara  

c) Bălțătești  

 

33. În cadrul amenajărilor balneare, localizarea sub forma „tablă de șah“ se caracterizează prin: 

a) implantarea în văi cu largă desfășurare  

b) alternanța echipamentelor turistice cu cele balneare  

c) dispoziția circulară  

 

34. Stațiunea Băile Herculane a apărut:  

a) pe baza unei așezări mai vechi  

b) pe baza apropierii de un oraș  

c) ex nihilo  

 

35. Cea mai veche stațiune cu ape minerale carbogazoase din România este:  

a) Vatra Dornei  

b) Băile Tușnad  

c) Borsec  

 

36.Legătura între localitatea-mamă și amenajările turistice din Vatra Dornei s-a făcut:  

a) periferic, cu impunerea zonei balneare  

b) orașul stațiune are funcții balneare exclusive  

c) orașul stațiune are nuclee multiple cu funcții balneare  

 

37. O stațiune balneară aparținând administrativ unei comune amplasate în zona periurbană este:  

a) Băile Felix  

b) Covasna 

c) Slănic Moldova 

 

38. În amenajările balneare, localizarea „sub același acoperiș“ reprezintă formula:  

a) „microurbanizărilor“ caracterizate prin concentrări de echipamente  

b) caracteristică localizărilor balneare moderne, în aceeași incintă  

c) localizărilor izolate  

 

39. Orașul stațiune cu cele mai multe tipuri de ape minerale din România este:  

a) Băile Tușnad  

b) Covasna  

c) Băile Herculane  
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40. Singura stațiune importantă care nu a fost dotată cu unități hoteliere balneare în anii '60 este: 

a) Sângeorz Băi  

b) Sovata  

c) Borsec  

 

41. Realizează o suplimentare a suprafeței de protecție, îndeosebi pentru speciile faunistice cu 

rază mai mare de acțiune, ocupând o suprafață relativ extinsă şi dispusă de regulă circular:  

a) zona de protecție integrală pe termen lung (zona științifică)  

b) zona de parc propriu-zis (zona tampon)  

c) zona de preparc (zona de acces liber şi loisir) 

 

42. Primul parc național din lume, înființat la 1 martie 1872 este:  

a) Yellowstone  

b) Tatra  

c) Serengeti  

 

43. Parcul Național Plitvice se află în:  

a) Slovenia  

b) Croația  

c) Slovacia  
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 

DISCIPLINA: ECOTURISM 

SPECIALIZAREA - GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICĂ: 

• Termenul de ecoturism - definire, sensuri, sinonime 

• Obiectivele turismului 

• Turismul de masă versus ecoturism 

• Categoriile de ecoturiști 

• Caracteristicile ecoturismului hard și soft ca tipuri ideale 

• Criteriile GSTC 

• Sistemul de Certificare în Ecoturism al AER 

• Tendințe ale pieței ecoturismului. Profilul ecoturistului 

• Analiza SWOT a ecoturismului în România  

• Resurse ecoturistice în România: exemple de bune practici în cazul dezvoltării și 

promovării ecoturismului în ariile protejate din România 

 

 

1. Dintre cele patru criterii de bază ale ecoturismului, nu face parte: 

a) Ecoturismul se desfășoară în areale naturale 

b) Ecoturismul implică măsuri de conservare 

c) Ecoturismul nu încurajează neapărat implicarea comunităților locale 

 

2. În cazul unui areal în care are loc o activitate ecoturistică, aceasta nu poate fi periclitată din cauza: 

a) Defrișărilor forestiere raționale 

b) Supraaglomerării turistice  

c) Poluării intensive 

 

3. Care dintre cele 3 variante nu face parte din cele patru domenii majore, într-o ordine a 

riscurilor produse de turism în mediu, conform lucrării “De quelques rapports souvent 

contradictoires entre tourisme et l’environement”, a lui R. Knafou (1992)? 

a) Presiune asupra mediului înconjurător 

b) Degradarea mediului înconjurător 

c) Activități turistice neorganizate 

 

4. Printre altele, apariția parcurilor de loisir în zonele periurbane a implicat și: 

a) Pierderea potențialului agricol a unor zone agricole 

b) Atragerea turiștilor către zonele naturale 

c) Dezvoltarea pe plan economic a comunităților locale 

 

5. Presiunea turistică asupra mediului înconjurător conduce la: 

a) Reducerea investițiilor 

b) Creșterea densității indivizilor pe km2, în anumite cazuri 

c) Scăderea calității serviciilor turistice 

 

6. Degradarea mediului înconjurător prin poluare implică următoarele forme: 

a) Industrială și fonică 

b) Agricolă și radioactivă 

c) Ambele variante sunt corecte 
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7. Cauzele principale ale distrugerii caracteristicilor mediului înconjurător sunt: 

a) poluarea în regim de kitsch a unor elemente folclorice (regionale sau naţionale) și prezentarea lor publică. 

b) apariția formelor de turism alternativ 

c) Apariția noilor trenduri turistice, cum ar fi “bird-watching” 

 

8. Ecologia a fost formulată drept "domeniu de cunoștinţe privind economia naturii", de către: 

a) A. Maslow 

b) E. Haeckel 

c) R. Knafou 

 

9. Totalitatea ecosistemelor antropizate alcătuiesc: 

a) Biocenoza 

b) Biosfera 

c) Ecosfera 

 

10. Componenta abiotică a unui sistem nu este: 

a) Compoziția chimică a apei 

b) Viața marină 

c) Radiația solară 

 

11. Ecosistemele antropizate pot fi: 

a) Rurale 

b) Terestre 

c) Niciuna dintre variante 

 

12. Capacitatea ecosistemului de a-și menține echilibrul este o funcție de tip: 

a) Funcție de circulație a materiei 

b) Funcție energetică 

c) Funcție de autocontrol sau autoreglare 

 

13. Sistemul social uman este o parte componentă a: 

a) Ecosferei 

b) Structurii biotopului 

c) Niciuna dintre cele două variante 

 

14. Ecoturismul poate fi asociat cu următorii termeni: 

a) Ecologie 

b) Responsabilitate 

c) Ambele variante sunt corecte 

 

15. Ecoturismul exclude total din spațiu său orice formă de: 

a) Dezvoltare economică 

b) Turism cultural 

c) Educare a turiștilor 

 

16. Agroturismul este considerat parte a turismului rural? 

a) Doar în anumite cazuri 

b) Nu, deoarece este considerat formă de sine stătătoare 

c) Niciuna din cele două variante 

 

17. Din cadrul turismului nesustenabil face parte: 

a) Turismul cultural 
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b) Turismul litoral 

c) Turismul rural 

 

18. Principiile de bază care stau la baza ecoturismului sunt: 

a) Durabilitatea și cooperare 

b) Echitate și parteneriate 

c) Ambele variante sunt corecte 

 

19. Valoarea intrinsecă a mediului este cu precădere importantă pentru: 

a) Turismul verde 

b) Dezvoltarea mediului de afaceri 

c) Atragerea fluxurilor de turiști străini 

 

20. Turismul durabil presupune activitatea pozitivă de pe urma căreia să beneficieze 3 mari 

actori, dar nu neapărat: 

a) Comunitățile locale 

b) Vizitatorii 

c) Mediul de afaceri 

 

21. Scopul dezvoltării turismului durabil presupune echilibrul: 

a) Nevoilor turiștilor cu cele ale destinațiilor și gazdelor acestora 

b) Mediului de afaceri și dezvoltarea destinației prin noi investiții 

c) Cererii turistice cu cele ale modernizării și diversificării ofertei turistice 

 

22. Care dintre afirmațiile de mai jos este falsă? 

a) Ecoturismul include comunitățile locale în activitățile de planificare, dezvoltare și operare și 

contribuie la bunăstarea lor 

b) Ecoturismul este destinat în special doar grupurilor organizate de dimensiuni mici 

c) Printre altele, ecoturismul contribuie activ la conservarea patrimoniului cultural 

 

23. Care dintre următoarele principii nu sunt ale ecoturismului? 

a) Furnizarea de fonduri pentru conservare și pentru managementul ariilor naturale protejate 

b) Asigurarea unei dezvoltări a turismului care nu depășește o anumită limită a schimbării din 

punct de vedere social și al mediului 

c) Încurajarea turistului de a folosi combustibili fosili doar înafara destinației turistice durabile 

 

24. Pentru o eficiență cât mai mare, obiectivele activităților ecoturistice trebuie stabilite în 

concordanță cu: 

a) Specificul fiecărei locații 

b) Bugetul local 

c) Mărimea fluxurilor turistice 

 

25. Nu face parte din obiectivele de mediu ale ecoturismului, următorul: 

a) Îmbunătățirea situației prezente 

b) Educația pentru mediu 

c) Promovarea destinațiilor în natură 

 

26. Nu face parte din obiectivele economice ale ecoturismului, următorul: 

a) Creșterea veniturilor în valută 

b) Creșterea numărului de vizitatori 

c) Crearea locurilor de muncă 
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27. Printre altele, ecoturismul mai presupune și: 

a) Utilizarea eficientă a resurselor naturale 

b) Creșterea veniturilor în valută 

c) Ambele variante sunt corecte 

 

28. Printre principalele obiective socio-culturale ale dezvoltării ecoturismului, amintim: 

a) Promovarea înțelegerii diferitelor culturi 

b) Încurajarea aprecierii interculturală/interetnică 

c) Ambele variante sunt corecte 

 

29. Printre principalele obiective socio-culturale ale dezvoltării ecoturismului, nu re geăsește: 

a) Promovarea înțelegerii diferitelor culturi 

b) Îmbunătățirea calității vieții pentru populația locală 

c) Încurajarea diminuării identității tradiționale, și realizarea unui nou brand, mai modern 

 

30. Ecoturismul este o formă de turism alternativ care: 

a) Implică evitarea unor zone naturale fragile, curate și relativ neperturbate de fluxul turistic 

b) Presupune un impact mai redus a turismului comercial, de masă 

c) Ambele variante sunt corecte 

 

31. Turismul de masă va ține cont de: 

a) Bunăstarea cetățenilor locali sau a mediului 

b) Necesitatea de diminuare a numărului mare de persoane care călătoresc într-o destinație turistică foarte populată 

c) Niciuna dintre variante 

 

32. Turismul de masă se face remarcat prin: 

a) Activități turistice de tip eco-marketing 

b) Management bazat pe principii economice locale 

c) Activități generale de marketing turistic 

 

33. Printre caracteristicile turismului de masă regăsim și: 

a) Relație anonimă între vizitatori și comunitatea locală 

b) Obiective de dezvoltare locală 

c) Dezvoltarea redusă a facilităților turistice 

 

34. Față de ecoturistul de tip “hard”, ecoturistul de tip “soft” pune accentul pe: 

a) Cheltuieli mai reduse în cadrul destinației 

b) Așteptări mai mari cu privire la servicii 

c) Interacțiune mai profundă cu localnicii 

 

35. Printre principalele caracteristici ale ecoturistului de tip “soft”, regăsim: 

a) Durabilitatea constantă 

b) Fizic activ 

c) Călătorii specializate 

 

36. Principalele motivații ale ecoturistului pot fi: 

a) Culturale, fizice, interpersonale 

b) Statut și prestigiu 

c) Ambele variante sunt corecte 

 

37. Personalul din structurile de primire ecoturistică trebuie să fie: 

a) Incluși în perfecționările pe linia relației turism-mediu 
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b) Bine instruite, cu studii superioare 

c) Prezente la programele de perfecționare profesională 

 

38. Asociația de Ecoturism din România (AER) nu are ca scop: 

a) Marketingul și promovarea României ca destinație ecoturistică 

b) Creșterea calității infrastructurii și a serviciilor pentru interpretarea patrimoniului natural și cultural 

c) Oferirea certificării în ecoturism pentru unitățile de cazare cu minim 25 de spații de cazare 

(prin spații de cazare se înțelege: camere, bungalouri, locuri de cort, rulote etc.) 

 

39. Misiunea Asociației de Ecoturism din România (AER) este să:  

a) Organizeze excursii de informare pentru jurnaliștii străini 

b) Dezvolte calitatea infrastructurii și a serviciilor pentru interpretarea patrimoniului natural și cultural 

c) Ambele variante sunt corecte 

 

40. Sistemul de certificare poate fi aplicat: 

a) Unităților de cazare 

b) Programelor turistice (tururi) 

c) Ambele variante sunt corecte 

 

41. Conform Consiliul Global pentru Turism Durabil (GSTC), din criteriile de destinație face parte: 

a) Durabilitatea culturală 

b) Sustenabilitatea socio-economică 

c) Ambele variante sunt corecte 

 

42. Criteriile industriale GSTS (Global Sustainable Tourism Review) au două seturi de indicatori 

de performanță sugerați, și anume: 

a) Pentru hoteluri și pentru operatorii de turism 

b) Pentru viitoarele investiții locale 

c) Pentru organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) 

 

43. Conform GSTS (Global Sustainable Tourism Review), “politica verde” abordează: 

a) Energia și clima 

b) Politica certificată 

c) Statul și societatea 

 

44. “Economia verde”, conform GSTS (Global Sustainable Tourism Review), abordează: 

a) Identitatea locală 

b) Transparența 

c) Apa și deșeurile 

 

45. Nu se regăsesc în resursele ecoturistice umane, următoarele: 

a) Tipurile de sate 

b) Centrele de cercetare arheologică 

c) Rezervațiile speologice 

 

46. Conform Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului în România, Faza I, INCDT, în 

cadrul activităților ecoturistice nu pot fi realizate: 

a) Activitățile de canoeing 

b) Turismul ecvestru pe orice tip de traseu 

c) Excursii cu biciclete pe trasee specifice 

 

47. Nu poate fi considerată activitate ecoturistică, următoarea variantă: 
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a) Activitățile de tip off-road 

b) Vizitarea Parcurilor Naționale (categoria II IUCN) 

c) Vizitarea unor areale care au ca scop protecția unor biotopuri 

 

48. Impactul negativ al turiștilor asupra destinațiilor ecoturistice nu se face simțit prin: 

a) Circulația turistică necontrolată 

b) Exploatarea intensivă a resurselor naturale 

c) Camparea în amenajările destinate popasurilor 

 

49. În funcție de conținutul activității, organizațiile internaționale ce acționează în sfera 

ecoturismului pot fi grupate în: 

a) Organisme generale 

b) Organisme regionale 

c) Organisme globale 

 

50. În raport cu statutul acestora, organizațiile internaționale ce acționează în sfera ecoturismului 

pot fi de tipul: 

a) Organisme guvernamentale și regionale 

b) Organisme publice și private 

c) Organisme globale și generale 
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PROPUNERE DE TESTE GRILĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 

DISCIPLINA: PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA RESURSELOR TURISTICE 

SPECIALIZAREA - GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

 

TEMATICA: 

• Conceptul de dezvoltare durabilă în turism  

• Protecţia ariilor naturale în cadrul Uniunii Europene 

• Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună 

• Tipurile majore de impact al turismului asupra mediului 

 

 

1. Mediul umanizat este format din:  

a) mediul antropic 

b) mediul antropizat   

c) mediul antropizat și antropic 

 

2. Dintre efecte pozitive sociale ale turismului fac parte:   

a) polarizarea populaţiei 

b) diferenţierea structurii sociale    

c) dezvoltarea unor atitudini de consum (alcool, țigări) 

 

3. Dintre efecte negative sociale ale turismului fac parte:  

a) polarizarea populaţiei 

b) modernizarea vieţii familiei    

c) lărgirea orizontului de gândire al localnicilor 

 

4. Dezvoltarea activităţilor turistice:  

a) nu afectează integritatea şi compoziţia florei 

b) afectează integritatea şi compoziţia florei 

c) ajută la integritatea şi compoziţia florei 

 

5. Parcul naţional este:  

a) arie protejată administrată în principal pentru protecţia ecosistemului şi pentru recreere 

b) arie protejată administrată în special pentru ştiinţă 

c) arie protejată administrată în principal pentru conservarea caracteristicilor naturale specifice 

 

6. Monument al naturii este:  

a) arie protejată administrată în principal pentru protecţia ecosistemului şi pentru recreere 

b) arie protejată administrată în special pentru ştiinţă 

c) arie protejată administrată în principal pentru conservarea caracteristicilor naturale specifice 

 

7. Teritoriile în care patrimoniul geologic universal este protejat şi administrat adecvat se 

numește:   

a) Situri Natura 2000  

b) Situri RAMSAR     

c) Geoparcuri  

 

8. Situri RAMSAR au ca şi scop:   

a) protejarea speciilor de păsări de apă de importanţă internaţională, împreună cu habitatele 

acestora 

b) conservarea anumitor obiective considerate a fi de o valoare deosebită pentru omenire 
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c) promovarea soluţiilor pentru armonizarea relaţiei dintre conservarea biodiversităţii şi 

dezvoltarea durabilă  

 

9. Reţeaua europeană de arii protejate, ce include toate ariile SPA (arii speciale de protecţie 

avifaunistică) şi SAC (arii speciale de conservare), poartă numele de:  

a) Situri RAMSAR 

b) Rezervaţii ale biosferei 

c) Situri Natura 2000 

 

10. În anul 1935 s-a înfiinţat primul Parc Naţional din România:   

a) Parcul Naţional Retezat 

b) Parcul Naţional Delta Dunării 

c) Parcul Naţional Pietrosu Mare (Munţii Rodnei) 

 

11. Ponderea totală a ariilor naturale protejate din România este de aproximativ:   

a) 5% din suprafaţă 

b) 10% din suprafaţă 

c) 20% din suprafaţă 

 

12. În ţara noastră există mai multe categorii de arii protejate, cele mai multe fiind:   

a) rezervaţii ştiinţifice 

b) monumente ale naturii 

c) rezervaţii naturale 

 

13. În ţara noastră există mai multe categorii de arii protejate, cele mai puține fiind:  

a) parcuri naturale 

b) parcuri naţionale 

c) rezervaţii ale biosferei 

 

14. Principalele forme de degradare legate de circulaţia în interiorul ariilor protejate sunt datorate:   

a) pistelor, traseelor și pârtiilor de schi  

b) şoselelor şi traficului rutier aferent 

 c) ambarcaţiunilor cu motor 

 

15. „Campingul sălbatic” reprezintă:  

a) camparea în locuri sălbatice  

b) excursii în junglă  

c) mersul cu cortul în spate şi camparea în locuri liber alese  

 

16. Cele mai mici parcuri naționale, cu o medie a suprafeței de cca 39 000 ha, se află în:   

a) Europa 

b) Africa 

c) America de Nord 

 

17. Tipul de cazare cel mai bine adaptat şi integrat mediului natural este:  

a) motelul 

b) refugiul 

c) campingul 

 

18. Hrănirea animalelor de către turişti este o activitate:  

a) nerecomandată 

b) recomandată 
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c) obligatorie 

 

19. Care dintre activitățile de prelevare sunt mai nocive pentru ariile protejate:  

a) pescuitul 

b) vânătoarea 

c) culesul 

 

20. Forma de turism care se inspiră din istoria naturală a unei regiuni, incluzând şi culturile sale 

indigene, se numește:   

a) agroturism 

b) turism cultural   

c) ecoturism 

 

21. Prin capacitate turistică portantă se înţelege:  

a) numărul maxim de vizitatori ce pleacă dintr-o anumită țară 

b) numărul maxim de vizitatori ce pot încăpea pe un mijloc de transport 

c) numărul maxim de vizitatori pe care un anumit ecosistem poate să îi primească, fără să fie 

degradat 

 

22. Parcurile naţionale europene, prezintă în general:  

a) zona de acces pentru turişti 

b) zona de acces pentru turişti și zona intermediară sau tampon 

c) zona de acces pentru turişti, zona intermediară sau tampon și zona strict protejată 

 

23. Forme agresive de intervenţie antropică asupra interrelaţiilor dintre componentele naturale 

ale peisajului ariilor protejate pot fi:   

a) agricultura, industria și transporturile 

b) agricultura, silvicultura, industria, transporturile și turismul  

c) industria și transporturile 

 

24. În întreaga Europă, doar fragmente izolate din adevăratele păduri naturale supravieţuiesc, 

majoritatea fiind localizate:   

a) Europa de Vest  

b) Europa de Nord şi Europa de Sud-Est  

c) Europa de Est 

 

25. Sectoarele industriei cu impact deosebit asupra ariilor protejate sunt:   

a) chimică și energetică 

b) energetică, manufacturieră, extractivă și meştesugărească 

c) energetică și extractivă 


