
INSTRUCȚIUNI 

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

și	completează	următoarele	câmpuri:	NUME,	INIȚIALA	TATĂLUI,	PRENUME,	CLASA,	LICEUL,	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	pentru	fiecare	dintre	cele	25	de	întrebări.
2.2	 Pentru	fiecare	răspuns	corect	se	acordă	un	punct	-	numărul	maxim	de	puncte	e	25.
2.3	 Numărul	minim	de	puncte	care	asigură	accesul	în	semifinală	este	20	puncte.

 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	primi	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	CLUJ	
–	AFA	NV	conform	legii	677/2001	şi	a	partenerilor	acestuia,	acestea	putând	fi	folosite	pentru	activităţile	de	
promovare	a	concursului.

Semnătura		…	…	…	…	…	…	…

Vă dorim mult succes!
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Nume			…	…	…	…	…	…	…	…	…	…				Inițiala	tatălui			…			Prenume	 …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	

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

Adresa	de	e-mail		…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	Telefon			…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
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1. Cum se numește figura geometrică plană cu opt laturi? 
o	octoedru	
o	octaedru	
o	octogon

2. Ce monedă se foloseşte în Cipru? 
o	denar	
o	drahmă	
o	euro

3. Ce nu pot sa facă struții? 
o	nu	pot	zbura	
o	nu	pot	alerga	
o	nu	pot	depune	ouă

4. Care dintre următoarele specii literare face parte din stilul epic în proză? 
o	mitul	
o	doina	
o	comedia

5. Expresia latină „Quod erat demonstrandum”- Q.E.D. care indică sfârșitul unei 
demonstrații matematice, a fost folosită în lucările sale de către: 
o	Thales	din	Milet	
o	Euclid	
o	Pitagora

6. Care este articolul vestimentar asociat cu Abraham Lincoln? 
o	bretelele	
o	jobenul	
o	ceasul	de	mână

7. În ce țară s-a jucat prima dată șah? 
o	India	
o	Rusia	
o	Turcia

8. Insulele Canare poartă numele unui: 
o	papagal	
o	câine	
o	pește

 
9.  GPS este un acronim pentru: 
o	Global	Positioning	System	
o	General	Pointing	System	
o	Global	Positioning	Security



10.  Unde este înmânat premiul Palme d’Or pentru cel mai bun film? 
o	Berlin	(Germania)	
o	Cannes	(Franţa)	
o	Los	Angeles	(SUA)

11. Ce fel de pacienți se află în secția de neonatologie a unui spital?	
o	persoane	care	au	afecțiuni	ale	pielii	
o	persoane	care	au	afecțiuni	oculare	
o	nou-născuți

12. Care este continentul cu cele mai puține precipitații? 
o	Africa	
o	Antarctica	
o	Asia

13. Cine a compus opera „Flautul fermecat”? 
o	Piotr	Ilici	Ceaikovski	
o	Wolfgang	Amadeus	Mozart	
o	Ludwig	van	Beethoven

14. Care dintre romanele următoare nu a fost scris de Victor Hugo? 
o	Mizerabilii	
o	Cocoșatul	de	la	Notre	Dame	
o	În	căutarea	timpului	pierdut

15. În jurul cărui fluviu s-a format civilizația antică egipteană? 
o	Amazon	
o	Nil	
o	Tibru

16. Ce reprezintă abrevierea SEO? 
o	funcția	cea	mai	înaltă	din	cadrul	unei	companii	multinaținationale	din	domeniul	IT	
o	procesul	de	perfecționare	a	vizibilității	paginilor	web	în	cadrul	ordonării	rezultatelor	
în	lista	făcută	de	motorul	de	căutare	
o	un	serviciu	secret	extern	al	SUA	înființat	în	anul	1947

17.  Care este cel mai populat oraș al lumii? 
o	Guangzhou	(China)	
o	Delhi	(India)	
o	Tokio	(Japonia)

18. Câte muchii are un cub?	
o	douăsprezece	
o	douăzeci	și	patru	
o	șaisprezece



19. Care dintre următoarele instrumente nu are corzi? 
o	braci	
o	ukulele	
o	hang

20. În ce an vor avea loc Jocurile Olimpice de vară care se vor ține la Tokio? 
o	2018	
o	2019	
o	2020

21. Care este prima linie ferată electrificată din România? 
o	București	-	Constanța	
o	Timișoara	-	Lugoj	
o	Arad	-	Podgoria	

22. Cum se numește românul care a câștigat de două ori maratonul „6633 Arctic Ultra”, 
organizat la Cercul Polar: 
o	Radu	Milea		
o	Andrei	Roșu	
o	Tibi	Ușeriu

23. Cum se numesc peştii mici din familia heringilor, ce pot fi mâncaţi file, săraţi, uşor 
trecuţi prin ulei sau cu paste? 
o	somon	
o	lin	
o	anşoa

24. Care este numele zeului vinului la romani? 
o	Tellus	
o	Bacchus	
o	Uranus

25. Jon Snow este un personaj din serialul de succes intitulat:	
o	Tânăr	și	neliniștit	
o	Gossip Girl	
o	Game	of	Thrones
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