
 

PROGRAMA ŞCOLARA PENTRU EXAMENUL DE DIFERENȚĂ, 

CLASA A X-A 

 

GEOGRAFIE 
 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare 

specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei 

informaţii referitoare la geografie politică 

1.3. Utilizarea unor elemente terminologice minime 

din limbile străine 

4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi 

grafice referitoare la state 

I. GEOGRAFIE POLITICĂ 

- Statele şi grupările regionale de state 

-Principalele probleme  actuale de 

geografie politică 

 

1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare 

specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei 

informaţii referitoare la populaţie 

1.2. Argumentarea unui demers explicativ 

2.2. Formalizarea informaţiilor 

3.2. Analiza interacţiunilor dintre mediul natural şi 

populaţie 

4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi 

grafice referitoare la populaţie 

4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii 

4.4. Trecerea de la o scară la alta 

4.5. Construirea unor schiţe cartografice simple 

II. GEOGRAFIA POPULAŢIEI ŞI A 

AŞEZĂRILOR UMANE 

A. Geografia populaţiei 

- Tipuri de medii de viaţă 

- Populaţia, protecţia mediului 

înconjurător şi dezvoltarea durabilă  

5.1. Identificarea surselor de informare şi a 

informaţiei utile în sistemele multimedia 

5.2. Utilizarea tehnologiei documentării bibliografice 

eficiente 

1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare 

specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei 

informaţii referitoare la aşezări 

5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice 

diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor 

elemente ale aşezărilor omeneşti 

B. Geografia aşezărilor umane 

- Metropole - megalopolisuri 

- Peisaje rurale 

 

 

5.6. Aplicarea modalităţilor de analiză pe elemente 

simple, sisteme, succesiuni 

5.7. Utilizarea unor metode experimentale şi de 

simulare 

6.1. Dezvoltarea interesului pentru cercetarea 

ştiinţifică a comunităţii 



Geografie – clasa a X-a,  ciclul inferior al liceului 2 

Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare 

specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei 

informaţii de geografie economică 

1.2. Argumentarea unui demers explicativ 

3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese 

social - economice 

4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi 

cartografice de geografie economică 

5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice 

diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor 

elemente referitoare la resurse, agricultură, industrie şi 

servicii 

5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în 

investigarea mediului geografic. 

III. GEOGRAFIE ECONOMICĂ 

A. Resursele naturale 

- Resursele extraatmosferice şi ale 

atmosferei 

- Resursele litosferei 

- Resursele hidrosferei 

- Resursele biosferei 

B. Agricultura 

- Regiuni şi peisaje agricole 

 

 

 

 

- Căi de comunicaţie şi transporturi 

 5.1. Identificarea surselor de informare şi a 

informaţiei utile în sistemele multimedia 

5.2. Utilizarea tehnologiei documentării bibliografice 

eficiente 

5.8. Relaţionarea funcţională a unor elemente naturale 

şi sociale (prin studii de caz) 

6.2. Îmbinarea diferitelor tipuri de analiză (empirică, 

holistică etc.) 

 

1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare 

specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea 

informaţiei 

2.4. Relaţionarea spaţială a elementelor economice şi 

geopolitice 

2.5. Sesizarea unor legături observabile între elemente 

economice şi politice 

5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în analiza 

dimensiunii geopolitice a lumii 

 

IV. ANSAMBLURILE ECONOMICE ŞI 

GEOPOLITICE ALE LUMII 

- Uniunea Europeană şi un ansamblu 

extraeuropean 

 

5.9. Formarea unui comportament constructiv în 

raport cu problemele lumii contemporane 

 

Conţinuturile şi competenţele specifice vor avea în vedere exemple relevante de pe Terra, din 

Europa şi din România. 


