
Răspunsurile corecte la întrebările chestionarului 
grupa G2 - clasele a XI-a și a XII-a, Semifinala, 18 noiembrie 2017

1. Cine a inventat telefonul?	
ý	Alexander Graham Bell

2. În ce munți se află vârfurile Omu și Caraiman?	
ý	Bucegi

3. Care dintre următoarele romane a fost scris de Alexandre Dumas-fiul?	
ý	„Dama cu camelii”

4. Cine a inventat stiloul?	
ý	Petrache Poenaru

5. Care este expresia generală pentru toate sistemele de reţea şi de transfer fără 
cablu?	
ý	wireless

6. Unde se află complexul megalitic Stonehenge?	
ý	Anglia

7. Care dintre planetele cunoscute din sistemul nostru solar este supranumită 
„planeta roșie”?	
ý	Marte

8. Turneul celor 6 națiuni este o competiție sportivă desfășurată anual echipele 
Angliei, Irlandei, Franței, Italiei, Scoției și Țării Galilor. Care este sportul practicat?	
ý	rugby

9. Ce este chihlimbarul galben sau succinul, material semiprețios folosit pentru 
confecționarea bijuteriilor?	
ý	o rășină fosilă de conifere

10. Care este titlul poeziei și numele autorului căruia îi aparțin versurile de mai jos: 
„Seceta a ucis orice boare de vânt. / Soarele s-a topit şi a curs pe pământ. / A rămas 
cerul fierbinte şi gol.  / Ciuturile scot din fântână nămol.”	
ý	„Moartea căprioarei”, Nicolae Labiș

11. Cât face o mie ridicat la cub?	
ý	1 miliard

12. Care este numele zeului războiului la romani?	
ý	Marte

13. Carpații Occidentali se întind:	
ý	între Defileul Dunării la Sud și Someș la Nord

14. Singura metropolă din lume aflată pe două continente este:	
ý	Istanbul

15. Care popor din antichitate credea că zeii trăiesc în Olimp?	
ý	grec

16. Cine a scris romanul „Dracula”, publicat în 1897?	
ý	Bram Stoker

17. Cel mai mic ocean de pe pământ este cel:	
ý	Arctic 

18.  În ce oraș european se află celebrul parc de distracții Prater?	
ý	Viena

19. Ce studiază etimologia?	
ý	originea cuvintelor

20. În ce oraș se petrece acțiunea piesei de teatru „Romeo și Julieta”, de William 
Shakespeare?	
ý	Verona

21. Nairobi este capitala cărei țări africane?	
ý	Kenya

22. Ce aplicație mobilă populară a fost fondată în 2011 de Evan Spiegel și colegii săi? 	
ý	Snapchat 

23. Ce dezastru natural a distrus orașul roman Pompei în anul 79?	
ý	erupție vulcanică

24. În ce piață din Cluj-Napoca se află Casa de Cultură a Studenților?	
ý	Piața Lucian Blaga

25. În ce țară a fost fondată cunoscuta firmă de automobile Ferrari?	
ý	Italia

PROBA DE BARAJ 

1 Care este cel mai lung fluviu dintre următoarele?	
ý	Amazon 

2 Marin Preda a scris cartea:	
ý	„Cel mai iubit dintre pământeni”

3 Coranul este cartea sacră a:	
ý	musulmanilor


