
Grupa G3 
Semifinala – 19 noiembrie 2016

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

Data nașterii  … … … … … … … … … … … … …    CNP  … … … … … … … … … … … … …

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, DATA NAȘTERII, 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 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
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1. câte piese de joc se află pe tablă la începutul unui meci de șah? 
o	28	
o	40	
o	32

2. Extensia .GIF este prescurtarea în limba engleză pentru: 
o	Graphic Interchange Format	
o	Growth Imaging Framework	
o	Google It First!

3. câte municipii are județul cluj? 
o	cinci	
o	trei	
o	șase

4. cum se numește primul astronaut român? 
o	Henri Coandă	
o	Dumitru Prunariu	
o	Traian Vuia

5. În ce ocean se află cel mai adânc punct de pe Pământ, numit Groapa Marianelor? 
o	Oceanul Pacific	
o	Oceanul Indian	
o	Oceanul Arctic

6. ce este parsecul? 
o	un pește	
o	o unitate de măsură a lungimii	
o	un utilaj militar

7. care este capitala noii Zeelande? 
o	Auckland	
o	Sydney	
o	Wellington

8. ce cvartet vocal-instrumental cântă piesa „Dancing Queen”? 
o	The Beatles	
o	ABBA	
o	Taxi

9. Prenumele inventatorului codului Morse este: 
o	Samuel	
o	Jacob	
o	David

10. cărui film-cult îi aparține următoarea replică celebră: „the eyes, chico, they never lie”? 
o	Platoon	
o	A Clockwork Orange	
o	Scarface



11. Lucrarea „Guernica”, o frescă împotriva barbariei războiului civil din Spania, îi aparține 
artistului: 
o	Salvador Dali	
o	Pablo Picasso	
o	Francisco Goya

12. În cazul cărui animal masculul poartă sarcina? 
o	căluțul de mare	
o	cangurul	
o	veverița 

13. neagu Djuvara a scris: 
o	Moromeții	
o	O scurtă istorie ilustrată a românilor	
o	Mă numesc Roșu

14. unde trăiesc inuiții? 
o	în Alaska	
o	în California	
o	în Africa

15. Din ce se obține marochinul? 
o	din piele	
o	din zahăr	
o	din tablă

16. ce este Marele nor a lui Magellan? 
o	o galaxie	
o	o ceață deasă provenind de la Magellan	
o	denumirea unei constelații

17. cum se numesc cele mai mici celule sangvine? 
o	trombocite	
o	globule roșii	
o	globule albe

18. Procesul prin care se dă lustru unui obiect din piele se numește: 
o	smălțuire	
o	glasare	
o	călcare

19. cum s-a mai numit războiul de 80 de ani? 
o	Razboiul Rece	
o	Războiul Vechi	
o	Revoluția Olandeză

20. care era numele castrului roman peste care s-a dezvoltat oraşul turda din judeţul cluj? 
o	Porolissum	
o	Potaissa	
o	Apulum



21. uSB este acronimul de la: 
o	Universal Serial Bus	
o	Universal Serial Booster	
o	Universal Serial Bios

22. ce a inventat farmacistul american John S. Pemberton în anul 1886? 
o	insulina	
o	rețeta pentru Coca-Cola	
o	vaccinul antiholeric

23. care dintre următoarele branduri nu este un brand de pantofi? 
o	Christian Louboutin	
o	MAC	
o	Manolo Blahnik

24. care dintre cei 12 apostoli este cunoscut ca „necredinciosul”? 
o	Luca	
o	Matei	
o	Toma

25. ce înseamnă termenul „broker”? 
o	agent de vânzări	
o	agent la bancă	
o	agent la bursă

PrOBA DE BArAJ 

1. cine este Evan Spiegel? 
o	un farmacist elvețian, fondatorului brandului de apă Evian	
o	un actor renumit	
o	fondatorul aplicației mobile Snapchat

2. unitatea fundamentală în clasificarea organismelor vii este: 
o	ordinul	
o	regnul	
o	specia

3. care este actrița cu cele mai multe nominalizări la Oscar din istoria filmului (19 la 
număr)? 
o	Katherine Hepburn	
o	Diane Keaton	
o	Meryl Streep
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