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TEMATICA  

PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DIFERENŢĂ  

LA DISCIPLINA GEOGRAFIE 

Clasa a IX-a  

 

1. Pământul – o entitate a Universului 

  

 Alcătuirea Universului și a Sistemului Solar 

 Mișcările Pământului 

 

2. Măsurarea şi reprezentarea spaţiului terestru 

 

 Reprezentări cartografice (Conţinutul hărţii, Tipuri de hărţi) 

 

3. Relieful terestru 

 

 Structura Pământului 

 Unităţile majore ale reliefului terestru: Relieful continentelor şi al 

bazinelor oceanice 

 Agenţi, procese şi forme de relief : Agenţii interni şi agenţii externi și relieful 

creat 

 Tipuri şi unităţi de relief 

 

4. Atmosfera terestră  

 

 Alcătuirea atmosferei 

 Structura atmosferei 

 Masele de aer 

 Climatele Terrei 

 Evoluţia şi tendinţele de evoluţie a climei 

 

5. Apele Terrei 

 

 Apele oceanice: tipuri de mări, proprietăţile apelor oceanice, dinamica 

apelor oceanice 

 Apele continentale: apele curgătoare, apele stătătoare , apele subterane și 

gheţarii 

 

6. Viaţa şi solurile pe Terra 

 Zonele biopedoclimatice 

 

7. Mediul, peisajul şi societatea omenească 

 

 Peisajele naturale din zona temperată 

 Tipurile de medii naturale 
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Clasa a X-a  

 

1. Geografia politicǎ 

 

 Statele – caracteristici generale 

 Grupǎrile regionale de state 

 

2. Geografia populaţiei 

 

 Dinamica populaţiei 

 Bilanţul natural al populaţiei 

 Mobilitatea teritorialǎ a populaţiei  

 Tipuri de medii de viată 

 Rǎspândirea geograficǎ a populaţiei si densitatea populaţiei 

 Structuri demografice: rasială, confesională, socio-economică, pe medii 

 

3. Geografia așezărilor umane 

 

 Habitatul uman: definire şi componente 

 Urbanizarea 

 Dinamica urbană şi explozia urbană 

 Metropole și megalopolisuri 

 Funcţiile aşezărilor urbane şi rurale 

 

4. Geografia economică 

 

 Resursele litosferei (Resursele energetice) 

 Resursele hidrosferei 

 Resursele biosferei  

 Regiunile agricole 

 Industria – definiţie, ramurile industriale 

 Regiunile industriale 

 Căile de comunicaţie şi transporturile 

 Turismul – definiţie, importanţa, tipuri de turism, regiuni turistice din 

România 
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Clasa a XI-a  

 

I.1. Mediul înconjurǎtor- problemă fundamentală a lumii contemporane  

(Mediul înconjurǎtor, factorii  geoecologici, tipuri de medii şi peisaje 

geografice) 

 

 Mediul înconjurǎtor – aspecte generale 

 Modificǎri recente ale mediului terestru 

 Tipurile de medii geografice 

 

 

 

I.2.Mediul înconjurǎtor - problemă fundamentală a lumii contemporane 

(Degradarea şi protecţia mediului) 

 

 Hazarde naturale (Hazarde hidrologice) 

 Despǎduririle  

 Deşertificarea  

 Poluarea chimică – efecte ale activitǎţilor umane asupra mediului 

 

II. Regionalizarea şi globalizarea lumii contemporane 

 

 Dimensiunile şi domeniile regionalizǎrii şi globalizǎrii 

 Spaţiul geografic şi globalizarea 

 

III. Populaţia, resursele naturale şi dezvoltarea lumii contemporane 

 

 Resursele naturale (Resursele energetice) 

 Impactul exploatǎrii şi valorificǎrii resurselor asupra mediului 

 Gestionarea resurselor, dezvoltarea economicǎ şi dezvoltarea durabilǎ 

 

IV. Sistemul economic şi sistemul geopolitic 

 

 Sistemul geopolitic mondial actual 

 Ansambluri economice şi geopolitice mondiale actuale (Uniunea 

Europeană) 

 Rolul unor state în sistemul mondial actual  (Statele Unite ale Americii, 

Federaţia Rusă, Japonia, China) 

 Organizarea spaţiului mondial 
 

 

 

Notă: pentru susţinerea Examenului de Diferenţă la disciplina Geografie, 

sunt valabile manualele aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru 

toţi cei trei ani de studiu (clasa a IX-a, clasa a X-a şi clasa a XI-a). 

 


