
FORMULAR DE IDENTIFICARE

______________________________________________________________________________________________
PRENUMELE, PRENUMELE UNUIA DIN PĂRINȚI/ALTUI REPREZENTANT LEGAL, NUMELE ELEVULUI

ŞCOALA GENERALĂ   _______________________________________________________________
LOCALITATEA              _______________________________________________________________
COMUNА _______________________________________________________________

_________________________________________
SEMNĂTURA PROFESORULUI DE SERVICIU

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE AL ELEVULUI

Rezultatele se pot vedea pe portalul Moja srednja škola: https://mojasrednjaskola.gov.rs prin introducerea numărului unic 
de identificare a elevului (parolă de zece cifre a elevului). În scopul preluării testului scanat în format pdf, în partea unde se pot 
vedea rezultatele examenului final, este necesar să se introducă codul unic al testului.

Codul unic al testului: 

În cazul în care părintele / alt reprezentant legal are cont pe portalul Moj esDnevnik sau are cont pe Portal za elektronsku 
identifikaciju eID.gov.rs, prin care accesează portalul Moj esDnevnik, atunci, pe lângă listarea rezultatelor examenului final, 
pe portalul Moja srednja skola poate folosi una dintre următoarele servicii electronice: depunerea plângerii privind rezultatele 
examenului final, depunerea listei de dorinţe în formă electronică şi depunerea formularului de înscriere pentru şcoala medie.

Republica Serbiа
MINISTERUL EDUCAŢIEI

INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA 
CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI

EXAMENUL FINAL LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢEI ELEMENTARE

TEST
GEOGRAFIE

EXEMPLAR PENTRU ELEV

320202385616

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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INDICAŢII DE LUCRU

• Теstul pe care trebuie să-l rezolvi conţine 20 de exerciţii. Pentru rezolvarea testului sunt prevăzute 120 de minute.
• Exerciţiile nu trebuie să le rezolvi în ordinea în care sunt date.
• În timpul lucrului, poţi folosi creion obişnuit şi radieră, dar nu ai voie să foloseşti calculatorul şi telefonul mobil.
• Scrie răspunsurile şi modul de rezolvare cu pix cu pastă albastră.
• Răspunsul care este scris numai cu creionul, cu pixul cu pastă neagră sau cu pixul,,scrii-ştergi” nu va fi recunoscut.
• În exerciţiile cu răspunsuri oferite nu vor fi recunoscute răspunsurile corectate.
• În exerciţiile cu răspunsuri oferite, în care doar un singur răspuns este corect, obţii 0 puncte dacă pe lângă răspunsul
corect marchezi şi vreunul incorect.
• Acordă atenţie faptului că exerciţiile se deosebesc prin modul în care trebuie să dai răspunsul.

• Nu scrie nimic pe codurile QR ( ) care se află pe fiecare pagină a testului.

În unele exerciţii vei alege răspunsul corect astfel încât vei colora cerculeţul corespunzător. În exerciţiile în care există 
mai multe răspunsuri corecte, este necesar să colorezi mai multe cerculeţe. Ţine cont de faptul că cerculeţul trebuie să 
fie colorat, deoarece numai aşa răspunsul îţi va fi recunoscut.

• Dacă termini mai devreme, predă testul şi ieşi în linişte.

Îţi dorim mult succes la examen!

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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EXAMENUL FINAL LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢEI ELEMENTARE
TEST

GEOGRAFIE

ИНТЕРНО

- 1 -

1. Ce se folosește la orientarea în natură?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

barometru heliograf sistemul GPS giruietă

2. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi noțiunile cu explicațiile lor.

Culegerea de diferite hărți geografice 

Prezentarea micșorată a unei părți sau a întregului 
Pământ pe suprafață plană

Modelul micșorat, sferic al Pământului

harta geografică globul atlasul geografic

3. Care planetă este cea mai apropiată de Soare?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

Mercur Pământ Marte Neptun

4. Dacă afirmația este adevărată, colorează cerculețul din coloana ADEVĂRAT, iar dacă afirmația este falsă colorează
cerculețul din coloana FALS.

1. În zona temperată sunt prezente patru anotimpuri.

2. Anul durează 355 de zile.

3. Pământul este turtit la Ecuator și bombat la poli.

ADEVĂRAT FALS

5. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi sferele Pământului cu explicațiile lor.

Învelișul stâncos al Pământului

Învelișul de aer al Pământului

Învelișul de apă al Pământului

hidrosfera litosfera atmosfera

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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10. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
Structura populației pe grupe de vârstă și sexe se reprezintă grafic cu ajutorul:

piramidei; elipsei; pătratului; rombului.

9. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi obiectivele geografice cu noțiunile
corespunzătoare.

Bosfor

Caucaz

Rin

munte strâmtoare râu

8. Cum se numește strâmtoarea din valea râului Južna Morava, de-a lungul căreia prăbușirile și eroziunea pământului sunt
frecvente.
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

strâmtoarea Sićevačka

strâmtoarea Ovčar-kablarska

strâmtoarea Porțile de Fier 

strâmtoarea Grdelička

7. Care este ocupația de bază a locuitorilor în satele de munte de tip risipit?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

comerțul creșterea animalelor mineritul construcțiile

6. Cum se numește numărul născuților-vii de pe un anumit teritoriu?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

natalitate mortalitate spor natural imigrație

11. Care formă de relief se formează la gura de vărsare a râului?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

clif fiord deltă circ glaciar 

12. Care corpuri cerești numim însoțitorii planetelor?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

comete stele sateliți asteroizi

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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13. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi noțiunile cu explicațiile lor.

Înălțimea conică, în vârful căruia este o deschizătură sub formă de pâlnie – 
craterul

Tăietură înaltă, verticală care se naște prin lovirea valurilor marine

Sistem de canale și goluri subterane, orizontale în terenurile carstice

clif peșteră vulcan

14. Dacă afirmația este adevărată, colorează cerculețul din coloana ADEVĂRAT, iar dacă afirmația este falsă, colorează
cerculețul din coloana FALS.

1. Sporul natural pozitiv crește numărul locuitorilor pe un anumit teritoriu

2. Depopularea reprezintă creșterea bruscă a numărului de locuitori.

3. Explozia demografică este caracteristica țărilor membre ale UE.

ADEVĂRAT FALS

15. Care dintre munții enumerați aparțin Masei sârbo-macedoniene?
Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.

Zlatibor, Tara, Golija

Šar-planina, Paštrik, Koritnik

Kukavica, Dukat, Jastrebac

Stara planina, Ozren, Rtanj

16. Dacă afirmația este adevărată, colorează cerculețul din coloana ADEVĂRAT, iar dacă afirmația este falsă, colorează
cerculețul din coloana FALS.

1. Catolicismul este religia cea mai reprezentată în America de Sud.

2. Musonul este vântul care are o mare influență asupra climei Asiei de Sud-Vest.

3. Câmpia Panonică este situată în Europa.

ADEVĂRAT FALS

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

© 2023 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду



- 4 -

17. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
Himalaya, Anzi, și Prokletije sunt:

munți cutați, deoarece s-au format prin falierea plăcilor tectonice;

munți de faliere, deoarece s-au format sub influența erupțiilor vulcanice și țunami;

munți cutați, deoarece s-au format prin ciocnirea plăcilor tectonice;

munți de faliere, deoarece s-au format prin forfecarea plăcilor tectonice;

20. Colorează cerculețul în spațiul corespunzător, astfel încât să legi așezările cu explicațiile lor.

Așezare rurală sezonieră pe munți

Așezare agrară temporară în Voivodina

Așezare viticolă sezonieră în Negotinska krajina

sălașe pimnițe cătune

19. Dacă afirmația este adevărată, colorează cerculețul din coloana ADEVĂRAT, iar dacă afirmația este falsă, colorează
cerculețul din coloana FALS.

1. În țările Europei Centrale se evidențiază imigrarea populației cu studii superioare
din Europa de Sud și Est.

2. Țările europene au spor natural pozitiv.

3. În așezările rurale din Europa se evidențiază renunțarea la agricultură și
depopularea.

4. Densitatea populației din Europa este influențată doar de factorii naturali.

ADEVĂRAT FALS

18. Colorează cerculețul din dreptul răspunsului corect.
Dacă pentru așteptarea Anului Nou 2024 se merge în Australia, în geamantan ar trebui împachetat:

garderobă de iarnă și echipament pentru ski;

haină de iarnă și umbrelă;

garderobă de vară și echipament pentru scufundări;

bluză de primăvară și adidași pentru plimbare;

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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PAGINĂ GOALĂ

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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Republica Serbiа
MINISTERUL EDUCAŢIEI

INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA 
CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI

EXAMENUL FINAL LA SFÂRŞITUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢEI ELEMENTARE

TEST
GEOGRAFIE

EXEMPLAR PENTRU ŞCOALĂ

ИНТЕРНО

FORMULAR DE IDENTIFICARE

______________________________________________________________________________________________
PRENUMELE, PRENUMELE UNUIA DIN PĂRINȚI/ALTUI REPREZENTANT LEGAL, NUMELE ELEVULUI

ŞCOALA GENERALĂ   _______________________________________________________________

LOCALITATEA              _______________________________________________________________

COMUNА _______________________________________________________________

_________________________________________
SEMNĂTURA PROFESORULUI DE SERVICIU

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE AL ELEVULUI

SE LIPEŞTE ETICHETA DE IDENTIFICARE

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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