
 

 

Programa pentru Examenul de Diferenţă la Geografie_ 

_clasa a IX-a_ Geografie fizică (,,Pământul planeta oamenilor”)_ 

 
2 ore/săpt. (TC+CD) la profil umanist, specializările Filologie și Ştiinţe sociale 

 

 

1. PĂMÂNTUL - O ENTITATE A UNIVERSULUI 

 Universul şi Sistemul solar 

 Caracteristicile Pământului şi consecinţele geografice  

(Forma Pământului; Dimensiunile Pământului; Alcătuirea chimică a Pământului; Proprietăţile fizice  

  ale Terrei; Mişcările Pământului şi consecinţele lor). 

 

2. MĂSURAREA ŞI REPREZENTAREA SPAŢIULUI TERESTRU 

 Coordonatele geografice 

 Reprezentări cartografice 

 Măsurarea şi calculul distanţelor şi al suprafeţelor pe hărţi geografice şi în orizontul local  

 Reprezentările cartografice şi societatea omenească 

 

3. RELIEFUL TERESTRU 

 Scoarţa terestră ca suport al reliefului: structură şi alcătuire petrografică (Structura  internă a 

Pământului; Alcătuirea petrografică a scoarţei terestre-minerale şi roci) 

 Unităţile majore ale reliefului terestru (Caracteristicile generale ale reliefului major  terestru; 

Relieful major al continentelor; Relieful bazinelor oceanice) 

 Agenţi, procese şi forme de relief (Agenţi interni_Mişcările tectonice:orogenetice, epirogenetice, 

seismice; Magmatismul şi vulcanismul) 

 Tipuri şi unităţi de relief 

 Analiza şi interpretarea reliefului 

 

3. ATMOSFERA TERESTRĂ 

 Alcătuirea şi structura atmosferei terestre 

  Factorii genetici ai climei 

 Climatele Terrei 

 Analiza şi interpretarea datelor. 

 

4. APELE TERREI 

 Apele continentale şi oceanice 

 Analiza şi interpretarea unor date hidrologice 

 

5. VIAŢA ŞI SOLURILE PE TERRA 

 Biosfera şi organizarea ei  

 Zonele biopedoclimatice 

 

5. MEDIUL, PEISAJUL ŞI SOCIETATEA OMENEASCĂ 

 Tipurile de mediu natural 

 

 

Bibliografie: 

 Manualul de geografie pentru clasa a IX-a (Geografie fizică generală) 

 



 

 

Programa pentru Examenul de Diferenţă la Geografie 

_ clasa a X-a_ Geografie umană_ 

 
2 ore/săpt. (TC+CD) la profil umanist, specializările Filologie și Ştiinţe sociale 

 

 

I. GEOGRAFIE POLITICĂ 

- Statele şi grupările regionale de state 

- Evoluţia în timp a hărţii politice  

- Principalele probleme actuale de geografie politică 

 

II. GEOGRAFIA POPULAŢIEI ŞI A AŞEZĂRILOR UMANE 

      A. Geografia populaţiei 

- Dinamica populaţiei 

- Bilanţul natural al populaţiei 

- Mobilitatea teritorială a populaţiei 

- Bilanţul total al populaţiei 

- Răspândirea geografică a populaţiei 

- Structuri demografice (rasială, confesională, etnolingvistică, pe grupe de vârstă și sexe,   

                                        pe medii, socio-economică) 

    B. Geografia aşezărilor umane 

- Habitatul uman: definire şi componente 

- Funcţiile şi structura funcţională a aşezărilor omeneşti 

- Forme de aglomerare umană 

- Metropole – megalopolisuri 

- Planul oraşului 

 

III. GEOGRAFIE ECONOMICĂ 

        A. Resursele naturale 

- Resursele extraatmosferice şi ale atmosferei  

- Resursele litosferei 

- Resursele hidrosferei 

- Resursele biosferei 

        B. Agricultura 

- Tipuri şi structuri teritoriale gricole 

- Regiuni şi peisaje agricole 

       C. Industria 

- Industria energiei electrice  

- Regiunile industriale 

  Studiu de caz: analiza a două regiuni industriale (o regiune din Europa şi o regiune din       

                               continentele extraeuropene) 

 

 

Bibliografie:  

Manualul de geografie pentru clasa a X-a (Geografie umană) 

 

 


