Răspunsurile corecte la întrebările chestionarului
grupa G2 - clasele a XI-a și a XII-a,  Etapa pe clasă, 25 octombrie 2017
1. Cum se numește figura geometrică plană cu opt laturi?
ý octogon

14. Care dintre romanele următoare nu a fost scris de Victor Hugo?
ý În căutarea timpului pierdut

2. Ce monedă se foloseşte în Cipru?
ý euro

15. În jurul cărui fluviu s-a format civilizația antică egipteană?
ý Nil

3. Ce nu pot sa facă struții?
ý nu pot zbura

16. Ce reprezintă abrevierea SEO?
ý procesul de perfecționare a vizibilității paginilor web în cadrul ordonării
rezultatelor în lista făcută de motorul de căutare

4. Care dintre următoarele specii literare face parte din stilul epic în
proză?
ý mitul
5. Expresia latină „Quod erat demonstrandum”- Q.E.D. care indică sfârșitul
unei demonstrații matematice, a fost folosită în lucările sale de către:
ý Euclid
6. Care este articolul vestimentar asociat cu Abraham Lincoln?
ý jobenul
7. În ce țară s-a jucat prima dată șah?
ý India
8. Insulele Canare poartă numele unui:
ý câine
9. GPS este un acronim pentru:
ý Global Positioning System
10. Unde este înmânat premiul Palme d’Or pentru cel mai bun film?
ý Cannes (Franţa)
11. Ce fel de pacienți se află în secția de neonatologie a unui spital?
ý nou-născuți
12. Care este continentul cu cele mai puține precipitații?
ý Antarctica
13. Cine a compus opera „Flautul fermecat”?
ý Wolfgang Amadeus Mozart

17. Care este cel mai populat oraș al lumii?
ý Tokio (Japonia)
18. Câte muchii are un cub?
ý douăsprezece
19. Care dintre următoarele instrumente nu are corzi?
ý hang
20. În ce an vor avea loc Jocurile Olimpice de vară care se vor ține la Tokio?
ý 2020
21. Care este prima linie ferată electrificată din România?
ý Arad - Podgoria
22. Cum se numește românul care a câștigat de două ori maratonul „6633
Arctic Ultra”, organizat la Cercul Polar:
ý Tibi Ușeriu
23. Cum se numesc peştii mici din familia heringilor, ce pot fi mâncaţi file,
săraţi, uşor trecuţi prin ulei sau cu paste?
ý anşoa
24. Care este numele zeului vinului la romani?
ý Bacchus
25. Jon Snow este un personaj  din serialul de succes intitulat:
ý Game of Thrones

