
InstrucțIunI 

1. DATE PERSONALE
1.1.	 Fiecare	participant	la	concurs	primește	un	chestionar	corespunzător	categoriei	de	vârstă	din	care	face	parte	

și	completează	următoarele	câmpuri:	NUME,	INIȚIALA	TATĂLUI,	PRENUME,	CLASA,	LICEUL,	CNP,	ADRESA	DE	
E-MAIL	și	NUMĂRUL	DE	TELEFON.

 
Important:	Timpul	recomandat	pentru	completarea	datelor	personale	–	2	minute.

2. COMPLETAREA CHESTIONARULUI
2.1	 Fiecare	participant	bifează	(X)	răspunsul	pentru	fiecare	dintre	cele	25	de	întrebări.
2.2	 Pentru	fiecare	răspuns	corect	se	acordă	un	punct	-	numărul	maxim	de	puncte	e	25.
2.3	 Numărul	minim	de	puncte	care	asigură	accesul	în	semifinală	este	20	puncte.

 Important:	Există	o	singură	variantă	corectă	de	răspuns	pentru	fiecare	întrebare,	iar	timpul	recomandat	
pentru	completarea	fiecărui	răspuns	este	de	30	de	secunde,	pentru	a	vă	putea	încadra	în	15	minute,	timpul	
alocat	pentru	completarea	întregului	chestionar.	Întrebările	la	care	se	identifică	mai	multe	variante	de	
răspuns	completate	vor	primi	0	puncte.	Dacă	doriți	să	schimbați	răspunsul,	colorați	integral	pătrățelul	cu	
răspunsul	inițial	și	bifați	(X)	căsuța	cu	răspunsul	final.

3. ACORD DE PARTICIPARE  
	 Prin	participarea	la	acest	concurs	și	prin	predarea	chestionarului,	îmi	exprim	acordul	ca	datele	mele	de	

identitate	(nume,	prenume,	domiciliu,	CNP,	act	de	identitate,	număr	telefon,	vârstă,	ocupaţie,	adresă	e-mail,	
imagine	–	dacă	e	cazul)	să	intre	în	baza	de	date	a	organizatorului	–	ASOCIAȚIA	FEMEILOR	DE	AFACERI	CLUJ	
–	AFA	NV	conform	legii	677/2001	şi	a	partenerilor	acestuia,	acestea	putând	fi	folosite	pentru	activităţile	de	
promovare	a	concursului.

Semnătura		…	…	…	…	…	…	…

Vă dorim mult succes!
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Grupa G2 
Etapa pe clasă – 26 octombrie 2016

Nume			…	…	…	…	…	…	…	…	…	…				Inițiala	tatălui			…			Prenume	 …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	

CNP		…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…			Clasa		…	…		Liceul…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	… 

Adresa	de	e-mail		…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	Telefon			…	…	…	…	…	…	…	…	…	…



1. Fagotul este un instrument muzical care este acționat prin: 	
o	ciupire	
o	suflare	
o	arcuș

2. care dintre următorii termeni nu reprezintă o specie canină? 
o	Dachshund	
o	White	Alder	
o	Schnauzer

3. care este cel mai lung os din corpul uman?  
o	femurul	
o	sternul	
o	osul	bazinului

4. Expresia „carpe Diem!” dintr-un poem latin a lui Horațiu înseamnă:  
o	Mergi	cu	Domnul!	
o	Trăiește	clipa!	
o	Se	crapă	de	zi!

5. Forma de plural a cuvântului „boschet” este:  
o	boschete	
o	boscheți	
o	boschet

6. La ce dată s-a ciocnit vasul titanic de iceberg?  
o	12	decembrie	1940	
o	14	aprilie	1912	
o	30	martie	2000

7. În mitologia greacă, soția zeului uranus este:  
o	Hera	
o	Atena	
o	Geea

8. câți ani a domnit Ștefan cel Mare pe tronul Moldovei?  
o	25	
o	47	
o	54

9. ce împingea legendarul sisif? 
o	o	arcă	
o	o	stâncă	
o	o	căruță



10. câte clape albe și negre are un pian clasic?  
o	48	
o	68	
o	88

11. care este simbolul internațional al Marii Britanii?  
o	ANG	
o	MB	
o	GB

12. romanul Maitreyi a fost scris de:  
o	Mircea	Eliade	
o	Mihail	Sadoveanu	
o	George	Călinescu

13. care este cel mai mare organ al corpului uman?  
o	ficatul	
o	pielea	
o	creierul

14. care dintre următoarele legume are cel mai ridicat conținut de apă?  
o	castravetele	
o	cartoful	
o	ardeiul

15. constantin Brâncuși s-a născut în:  
o	Paris	
o	Târgu	Jiu	
o	Hobița	

16. În ce an a câștigat Oscarul actorul Leonardo Dicaprio?  
o	2014	
o	2005	
o	2016

17. În ce domeniu a activat celebrul olandez Hieronymus Bosch?  
o	fizică	
o	robotică	
o	pictură

18. În care din următoarele medii se deplasează sunetul cu cea mai mare viteză? 
o	oțel	
o	apă	
o	aer



19. cum se așează corect tacâmurile? 
o	furculița	și	lingura	în	dreapta,	cuțitul	în	stânga	
o	furculița	în	stânga,	cuțitul	și	lingura	în	dreapta	
o	cuțitul	în	dreapta,	furculița	și	lingura	în	stânga

20. ce vârstă minimă trebuie să aibă un candidat pentru a fi ales în funcția de 
Președinte al româniei?  
o	23	de	ani	
o	35	de	ani	
o	33	de	ani

21. civilizația Maya s-a dezvoltat în regiunile joase tropicale din:  
o	Africa	de	Sud	
o	Guatemala	
o	Australia

22. care dintre aceste țări este înconjurată doar de uscat?  
o	Elveția	
o	Peru	
o	Turcia

23. cu ce sport are legătură calul cu mânere?  
o	gimnastică	
o	cursă	de	cai	cu	obstacole	
o	echitație

24. Din ce limbă provine cuvântul „cearșaf”?  
o	slavă	
o	turcă	
o	greacă

25. care misiune Apollo a dus primii oameni pe lună?  
o	Apollo	13	
o	Apollo	11	
o	Apollo	9

CU SPRIJINUL PARTENER DE COMUNIC ARECO -PRODUC ĂTOR

PARTENERSUSȚINUT DE


