Răspunsurile corecte la întrebările chestionarului
grupa G3 - 18-25 de ani,  Etapa pe oraș, 28 octombrie 2017
1. Cui aparțin versurile: „Și prin vuietul de valuri/Prin mișcarea naltei ierbi/
Eu te fac s-auzi în taină/ Mersul cârdului de cerbi”?
ý Mihai Eminescu

14. Cum este mila maritimă, exprimată în metri, comparativ cu mila
terestră?
ý mai mare

2. Care este cea mai înaltă cascadă din lume?
ý cascada Angel Falls

15. Ion Mincu a fost un:
ý arhitect român

3 „Bastionul Croitorilor” din Cluj-Napoca mai este cunoscut și sub numele de:
ý Bastionul Bethlen

16. Cine a scris opera „Bărbierul din Sevilla”?
ý Gioacchino Rossini

4. În ce țară își are originea jocul de golf?
ý Scoția

17. La ce nivel are loc procesul prin care sângele este curățat de deșeuri
înainte de a se deversa în inimă?
ý rinichilor

5. „Metamorfoza” este o nuvelă suprarealistă celebră scrisă de:
ý Franz Kafka
6. Care dintre materialele următoare nu conține o formă de carbon?
ý asfaltul
7. Care e primul președinte care a locuit la Casa Albă?
ý John Adams
8. Care este cea mai mare peninsulă de pe glob?  
ý Arabică
9. Cui îi spuneau românii „Mama răniților”?
ý Reginei Maria
10. Cine a fost primul om în spațiul cosmic?
ý Iuri Gagarin
11. În ce lună sărbătoresc ruşii Revoluţia din Octombrie?
ý noiembrie
12. În ce județ se află Cascada Bigăr, apreciată pentru frumusețea ei și de
site-ul “The World Geography”?
ý în Caraș-Severin
13. Cand a avut loc prima călătorie în jurul lumii, inițiată de Ferdinand Magellan?
ý în prima parte a secolului al XVI-lea

18. Care sunt munții care despart Europa de Asia?
ý Ural și Caucaz
19. Ce reprezintă KPI?
ý indicatorii urmăriți în efortul depus pentru atingerea obiectivelor
20. Care este țara cea mai mare, ca suprafață, din Africa?
ý Algeria
21. Nu poți să faci arsuri solare:
ý noaptea
22. Muzeul Picasso se află în:
ý ambele răspunsuri de mai sus sunt corecte
23. De ce are mingea de golf o suprafață alcătuită dintr-o mulțime de mici
cavități?
ý pentru a „zbura” mai departe decât o minge fără cavități
24. În ce regiune a fost consemnată apariția primelor oraşe în istoria
omenirii?
ý Mesopotamia
25. Cum se numește soluția de acid acetic?
ý oțet

