
Grupa G1 
Semifinala – 18 noiembrie 2017

CO - ORGANIZ ATOR PARTENERI OFICIALICO -PRODUC ĂTOR

INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN

CLUJ
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE,,

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

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

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

INSTRUCȚIUNI 

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

completează următoarele câmpuri: NUME, INIȚIALA TATĂLUI, PRENUME, CNP, CLASA, LICEUL, 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 corect pentru fiecare dintre cele 25 de întrebări din proba de bază și 

pentru fiecare din cele 3 întrebări din proba de baraj.
2.2 Pentru fiecare răspuns corect se acordă un punct, numărul maxim de puncte fiind 25 în proba de bază și 3 în proba 

de baraj.
2.3 Se vor califica în finală primii 15 concurenți din fiecare grupă de vârstă, în ordinea punctajului obținut.
2.4 Concurenții vor completa și cele trei întrebări de baraj, în timpul concursului, dar răspunsurile la aceste întrebări se 

vor lua în considerare doar în cazul în care minim doi concurenți obțin același număr de puncte în urma completării 
probei de bază și se situează pe poziția numărul 15 (ultima poziție eligibilă pentru participarea în finală). 
 
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 fi 
marcate cu 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 AFA CJ NV conform legii 
677/2001 şi a partenerilor acestuia, acestea putând fi folosite pentru activităţile de promovare a concursului.

Semnătura  … … … … … … …

Vă dorim mult succes!



1. Autorul celebrei compoziții muzicale „Balada” este: 
o	Ciprian Porumbescu	
o	George Enescu	
o	Dinu Lipatti

2. Cum se numește prietenul lui Tom Sawyer din romanul lui Mark Twain? 
o	Marjorie Kinnan Rawling	
o	Huckleberry Finn	
o	Joyce Carol Oates

3. Capitala Islandei este: 
o	Tallinn	
o	Skopje	
o	Reykjavík

4. Becul electric a fost inventat în 1879 de către: 
o	Lumiere 
o	Lamp 
o	Edison

5. Care este cel mai mic județ din România, ca suprafață? 
o	Covasna	
o	Ilfov	
o	Vrancea

6. Alege cuvântul care completează versurile: „La steaua care-a răsărit/ E-o cale atât de 
lungă, /Că ... de ani i-au trebuit / Luminii să ne-ajungă.” 
o	zeci	
o	mii	
o	sute

7. Care triunghi are toate laturile egale? 
o	isoscel 
o	oarecare 
o	echilateral

8. Flamenco este un dans popular originar din țara:  
o	Argentina	
o	Spania	
o	Brazilia

9. Care sunt disciplinele din care este alcătuit triatlonul? 
o	schi fond, tragere la țintă, alergare	
o	ciclism, înot, tir cu arcul	
o	alergare, ciclism, înot

10. Care din cele trei variante este un submultiplu al litrului? 
o	decalitrul 
o	decilitrul 
o	kilolitrul



11. Care este numele zeiței frumuseții la greci? 
o	Artemis 
o	Afrodita 
o	Athena

12. Creierul calculatorului, care prelucrează o mare cantitate de informație, este un: 
o	program	
o	microprocesor	
o	server

13. Formația heavy metal Metallica este originară din: 
o	SUA	
o	Australia	
o	Marea Britanie

14. Care este formula chimică pentru sarea de bucătărie? 
o	CO2 
o	H2O 
o	NaCl

15. În ce operă literară personajul principal este Nică? 
o	„Dumbrava minunată”, scrisă de Mihail Sadoveanu 
o	„Amintiri din copilărie”, scrisă de Ion Creangă 
o	„La Medeleni”, scrisă de Ionel Teodoreanu

16. Roland Garros, cel care a dat numele locului de desfășurare a celebrului turneu de 
tenis din Franța, a fost: 
o	jucător de tenis	
o	aviator	
o	actor 

17. Pe malul cărui râu se află Mănăstirea Cozia? 
o	Argeș	
o	Olt	
o	Dâmbovița

18. Hipocrate este cunoscut drept părintele: 
o	medicinei 
o	teatrului 
o	istoriei

19. Care este unitatea de măsură pentru forță în sistemul internațional? 
o	Newton 
o	Watt 
o	Volt

20.  Cine este autorul poveștii românești „Capra cu trei iezi”? 
o	Ion Creangă 
o	Autor anonim 
o	Petre Ispirescu



21. Ce se înțelege prin fobie? 
o	dependență de fotografie	
o	talent la fotbal	
o	spaimă irațională 

22. Câți ani de la Mare Unire se sărbătoresc anul viitor în România?  
o	200 
o	100 
o	150

23.  Alege varianta scrisă corect:  
o	nu vei ști 
o	nu vei știi 
o	vei știi

24. Ce este un ambidextru? 
o	o persoană care utilizează mâna stângă la fel de bine cu dreapta 	
o	o persoană care poate scrie cu picioarele la fel de bine ca și cu mâinile	
o	un animal din familia dexterelor

25. Cine este considerat întemeietorul școlii românești de geografie? 
o	Emil Racoviță 
o	Mihail Kogălniceanu 
o	Simion Mehedinți

PROBA DE BARAJ 

1. Cine a reușit primul zbor cu un aparat mai greu decât aerul, înălțat prin propria forță? 
o	Leonardo da Vinci 
o	Aurel Vlaicu 
o	Traian Vuia

2 La naștere, dalmațienii au: 
o	7 pete 
o	11 pete 
o	nicio pată

3 Sculptura „Cumințenia Pământului”, considerată emblema primelor sculpturi moderne 
din lume, este opera lui: 
o	Auguste Rodin 
o	Constantin Brâncuși 
o	Michelangelo Buonarroti

PARTENERI

CU SPRIJINUL

25 ANI
SUSȚINUT DE


