
                                                                 

                   ( Notaƫi răspunsurile ȋn caiete și trimiteƫi-mi o fotografie pentru verificare) 

                   Această fișă de lucru este un model pentru  următoarea lucrare!!!!! 
                   Cine va  ști toate ƫările din Europa și capitalele  lor va primi nota 10 la Geografie! 
 

 

                                                            FIŞA  DE  LUCRU NR 1. 

 

1.Precizaţi numele statelor marcate pe harta de mai jos cu litere de la A la J și a orașelor capitalǎ marcate cu cifre  de la 1 
la 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notaƫi ȋn caiete și studiaƫi schema lecƫiei: 

RǍSPÂNDIREA GEOGRAFICǍ  A POPULAŢIEI. Elemente de diversitate umană ( etnică, lingvistică, confesională 
și culturală) 

A. Evoluţia numerică a populaţiei  

1.  Populaţie Europei  depăşeşte puţin 720 milioane locuitori, din care 75% locuiesc ȋn mediul urban 

 Evoluţia populaţiei continentului este determinată de:  
 Natalitate-a coborât la 12‰ 

 Mortalitate-a crescut la 11‰ 

 Bilanƫ natural-este negativ  

 Speranţa medie de viaţă la naştere este de 70 de ani  
 Deplasarea populaţiei este determinată de: factorul 
economic, cauzele de ordin sanitar şi educaţional  

 Consecinţele evoluţiei acestor indicatori ai populaţiei  sunt: scăderea continuă a populaţiei continentului, îmbătrânirea 
populaţiei, un deficit de forţă de muncă în viitor 

 

B. Distribuţia spaţială a populaţiei   

1. Densitatea populaţiei Europei = Raportul dintre numărul populaţiei şi suprafaţa teritoriului locuit. 

 Densitatea: 

       - medie  ȋn Europa este de 71 loc/km²(locul II după Asia) 
- este mai mare în statele mici: Monaco 16000 loc/km², Vatican, Malta peste 1000loc/km² 

- este medie în Europa Centrală şi de Vest 

- este mică în Rusia 9loc/km² şi 27loc/km²în partea europeană, Ţările scandinave şi baltice, Islanda 3loc/km² 
 

C. Structurile geodemografice 

1.  Structura ingvistică : limbi 

a. romanice (latine)  ( italiana, spaniolaa, franceza, portugheză, română etc) 
b. germanice  ( germană, engleză, daneză) 
c. slave  ( rusa, poloneza, ceha, slovaca, croata) 

d. fino-ugrice ( maghiară, finlandeza, estonă)  
e. alte limbi (greaca,  albaneza) 

2.Structura confesională– religia creștină cu cele trei confesiuni:  catolicismul-ȋn centru și vest, ortodoxismul ȋn est 
și  protestantismul ȋn –N Europei. 

3.Structura pe grupe de vârstă: se caracterizează printr-o pondere mare a populaţiei  vârstnice  (peste 60 de ani)-19%

populaţie tânără-sub 20 ani-17%;  populaţia adultă-20-65 ani-64% 

4. Structura  socio-profesională: pe sectoare de activitate 

-primar ( agricultură, silvicultura, pescuit) 
- secundar ( industria) 

- terƫiar (serviciile : transporturi, turism, comerƫ, activităƫi financiar-bancare)

 Tema :  Exerciƫiul Aplică din manual, pagina 58. 


