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

Data nașterii … … … … … … 

Clasa  … … 

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, 
clasa și data nașterii (ex.: POPESCU N. ANA – Clasa a IX-a, 10.01.2010).

 Important: Timpul recomandat pentru completarea datelor personale – 2 minute.

2. COMPLETAREA CHESTIONARULUI
2.1. Fiecare participant marchează cu X răspunsul corect pentru fiecare dintre cele 25 de întrebări.
2.2. Pentru fiecare răspuns corect se acordă un punct, numărul maxim de puncte fiind 25.
2.3. Numărul minim de puncte care asigură accesul în semifinală este 20 de 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 
completate cu mai multe variante de răspuns vor fi notate cu 0 puncte.

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, fotografie – 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 acesteia, 
putând fi folosite pentru activităţile de promovare a concursului.

Semnătura  … … … … … … …

Vă dorim mult succes!

Grupa G1 
Etapa pe școală - 20 ianuarie 2016



1. numele lui steve Jobs este legat anume de: 
o Facebook 
o Google 
o Apple

2. napoleon Bonaparte a fost înfrânt la: 
o Austerlitz 
o Waterloo 
o Insula Elba

3. care este cel mai rapid patruped din lume? 
o ghepardul 
o pantera 
o leul

4. una din cele 7 minuni ale lumii antice este și colosul din: 
o Rhodos 
o Creta 
o Alexandria

5. ce semnificaţie are grupul de caractere yahoo.com din adresa costelus@yahoo.com? 
o adresa site-ului web care acordă serviciul de email 
o numele calculatorului clientului de email 
o numele calculatorului care asigură serviciul de email

6. În romanul lui Herman Melville, Moby Dick este: 
o o corabie 
o o balenă 
o căpitanul unei corăbii

7. cum se numește mănăstirea (monumentul unEscO) care a fost ctitorită de Ştefan 
cel Mare și renumită pentru culoarea albastră în care au fost realizate frescele? 
o Mănăstirea Putna 
o Mănăstirea Agapia 
o Mănăstirea Voroneț

8. ce nume a primit sportul care constă în alunecarea pe valuri cu ajutorul unei plăci? 
o vâslit 
o canotaj 
o surfing

9. În limbaj web, reprezentarea unui om prin intermediul unei poze sau a unei animații 
în realitatea virtuală este definită prin termenul de: 
o avatar 
o hologramă 
o caracter



10. capitala Danemarcei este: 
o Oslo 
o Copenhaga 
o Stockholm

11. cum se numește cel mai lung fluviu din Europa? 
o Dunărea 
o Nil 
o Volga

12. ce pasăre își depune ouăle în cuiburi străine? 
o cucul 
o vrabia 
o porumbelul

13. ce culori are steagul național al suediei? 
o albastru-galben 
o roșu-alb 
o albastru-alb

14. Din ce material sunt făcute minele de creion? 
o grafit 
o cărbune 
o var

15. câte minute se acordă la pauza unui meci de fotbal? 
o 10 minute 
o 15 minute 
o 5 minute

16. cum se numește știința universului, care cercetează toate corpurile cerești? 
o astrologie 
o astronomie 
o astrobiologie

17. cine a scris povestea Hansel și Gretel? 
o Frații Grimm 
o Hansel și Gretel 
o Herta Müller

18. ce tratează un oftalmolog? 
o nasul 
o urechile 
o ochii



19. care este reședința județului Vrancea? 
o Iași 
o Vaslui 
o Focșani

20. ce lună are 29 de zile în anii bisecți? 
o Martie 
o Februarie 
o August

21. cum se numesc actorii care au roluri mai puțin însemnate și care fac figurație în film 
și teatru?  
o baleți 
o păpuși 
o figuranți

22. câte cocoașe are un dromader? 
o una 
o două 
o niciuna

23. Parcul central din orașul cluj-napoca poartă numele lui: 
o Simion Bărnuțiu  
o Mihail Kogălniceanu 
o Victor Babeș

24. Printre statele care au adoptat moneda unică EurO, se regăsește: 
o Franța  
o Ungaria 
o Marea Britanie

25. cum se numește stilul de înot care poartă numele unei insecte? 
o muscă 
o ţânțar 
o fluture

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

Data	nașterii	…	…	…	…	…	…	

Clasa		…	…	

ORGANIZATORI

PARTENER CU SPRIJINUL

PARTENERI OFICIALI

CO-PRODUCĂTOR

Grupa	G1	-	clasele	a	IX-a	și	a	X-a
Etapa	pe	clasă	–	18	noiembrie	2015

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,	
clasa	și	data	nașterii	(ex.:	POPESCU	N.	ANA	–	Clasa	a	IX-a,	10.01.2010).

 Important:	Timpul	recomandat	pentru	completarea	datelor	personale	–	2	minute.

2.	 COMPLETAREA	CHESTIONARULUI
2.1.	Fiecare	participant	marchează	cu	X	răspunsul	corect	pentru	fiecare	dintre	cele	25	de	întrebări.
2.2.	Pentru	fiecare	răspuns	corect	se	acordă	un	punct,	numărul	maxim	de	puncte	fiind	25.
2.3.	Numărul	minim	de	puncte	care	asigură	accesul	în	etapa	pe	școală	este	20	de	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	
completate	cu	mai	multe	variante	de	răspuns	vor	fi	notate	cu	0	puncte.

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,	fotografie	–	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	acesteia,	
putând	fi	folosite	pentru	activităţile	de	promovare	a	concursului.

Semnătura		…	…	…	…	…	…	…

Vă	dorim	mult	succes!


