
Grupa G1 
Semifinala – 19 noiembrie 2016

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!

PrOIEct rEALIZAt cu SPrIJInuL PrIMĂrIEI ȘI cOnSILIuLuI LOcAL cLuJ-nAPOcA.

INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN

CLUJ
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINTIFICE

,
,
,



1. care este componentul principal al cretei? 	
o	argila	
o	calcarul	
o	gipsul

2. cum se numește primul cronicar român care a scris o istorie a Moldovei în limba 
română? 	
o	Grigore Ureche	
o	Ion Neculce	
o	Radu Greuceanu

3. Începând cu anul 2007, românia este stat membru al: 	
o	ONU	
o	UE	
o	NATO

4. ce este Linux-ul? 	
o	un animal de pradă	
o	un sistem de operare	
o	o armă sovietică

5. câte grupe principale de sânge uman există?	
o	6	
o	4	
o	5

6. ce fac muștele în timpul iernii?	
o	migrează în zone mai calde	
o	mor	
o	hibernează în spații uscate și calde

7. care este prenumele inventatorului site-ului de socializare Facebook?	
o	Zukerberg	
o	Mike	
o	Mark

8. care este capitala croației?	
o	Zagreb	
o	Sesvete	
o	Poreč

9. Pe care fluviu din America de nord se petrece acțiunea romanului Huckleberry Finn?	
o	Rio Grande	
o	Niagara	
o	Mississippi

10. ce origine au avut compozitorii Verdi și Vivaldi?	
o	italiană	
o	cubaneză	
o	spaniolă



11. Prin ce simbol este reprezentat carbonul în tabelul lui Mendeleev?	
o	Ca	
o	K	
o	C 

12. care este unitatea de măsură pentru frecvență?	
o	watt	
o	hertz	
o	joule

13. cine este echivalentul lui Zeus în mitologia romană?	
o	Neptun	
o	Hermes	
o	Jupiter

14. La ce te gândești când auzi pe cineva folosind adjectivul „cabalin”?	
o	la câini	
o	la canibali	
o	la cai

15. Municipiul cluj-napoca este înconjurat în trei părți de dealuri și coline. Dealul 
Feleacului străjuiește orașul la:	
o	sud	
o	nord	
o	vest

16. ce greutate reușește să ridice gândacul rinocer, insectă lungă de 4 cm și care 
cântărește 20 g?	
o	5 kilograme	
o	până la de 850 de ori propria greutate	
o	25 de grame

17. cum se numește arta marțială coreeană caracterizată prin lovituri înalte cu piciorul?	
o	Taekwando	
o	Jujitsu	
o	Kung Fu

18. rolling Stone este:	
o	o revistă americană	
o	un grup britanic de muzică rock	
o	un renumit studio de înregistrări

19. cui îi aparține replica „Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreu?”	
o	Mircea cel Bătrân	
o	Alexandru Lăpușneanu	
o	Boierul Moțoc

20. Până la ce vârstă ești minor în Germania?	
o	16	
o	18	
o	21



21. Deadpool este un personaj fictiv desprins din benzile desenate publicate de:	
o	Marvel	
o	DC	
o	JC Comics

22. „Anecdota” este:	
o	o specie de șerpi din Africa de Sud	
o	o problemă matematică ce poate avea mai multe răspunsuri corecte	
o	o scurtă povestire hazlie cu final neașteptat

23. care dintre următoarele științe studiază formele și legile generale ale raționării 
corecte?	
o	psihologia	
o	logica	
o	filozofia

24. cine este inginerul care a proiectat Podul de la cernavodă, construcţie care la vremea 
inaugurării sale a fost cel mai lung pod din Europa?	
o	Emil Prager	
o	Anghel Saligny	
o	Gustave Eiffel

25. câte cercuri se regăsesc în logo-ul oficial al Jocurilor Olimpice?	
o	5	
o	6	
o	7

PROBA DE BARAJ 

1. Apifobia este teama patologică de:	
o	apă	
o	albine	
o	munți

2. câte degete are struțul la un picior?	
o	4	
o	3	
o	2

3. care este vechea denumire a Iranului?	
o	Siam	
o	Persia	
o	Numidia

CU SPRIJINUL PARTENER DE COMUNIC ARECO -PRODUC ĂTOR

PARTENERSUSȚINUT DE


