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CULTURĂ GENERALĂ
CLASA I
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Lebăda este o/ un ……………….
a) pasăre;
b) animal domestic;

c) insectă;

d) peşte;

e) şarpe.

Unde nu intră soarele pe fereastră, intră …………….. pe uşă.
a) vântul;
b) poştaşul;
c) soarele;
d) doctorul;

e) profesorul.

Zăpada se topeşte de obicei atunci cand vine ……………
a) toamna;
b) Revelionul;
c) primăvara;

d) vara;

e) iarna.

Glumele bune ne fac să ……………..
a) citim;
b) alergăm;

d) râdem;

e) scriem.

d) glumă;

e) temă.

c) plângem;

“Cei trei purceluşi” este un/o ………………
a) poveste;
b) proverb;
c) poezie;
Îngheţata nu este bine să fie mâncată ……………
a) vara;
b) în luna august;
d) în luna iunie;
e) în luna iulie.

c) iarna;

Laptele pe care îl bem la masă este produs de …………….
a) albine;
b) vacă;
c) căţel;

d) grădină;

e) pisici.

Când facem o mică greşeală utilizăm ………………
a) rigla;
b) radiera;
c) creta;

d) tabla;

e) penarul.

La ora de educaţie fizică folosim mereu ………………
a) ghete;
b) mănuşi;
c) caiete;

d) creioane;

e) adidaşi.

Sportul ne ajută să ……………….
a) fim sănătoşi;
b) fim inteligenţi;

d) fim cuminţi;

e) fim buni.

Completaţi proverbul “Dacă ai carte ai …………”
a) chef;
b) bani;
c) bibliotecă;

d) parte;

e) de toate.

De obicei, când râdem suntem ……………..
a) somnoroşi;
b) însetaţi;
c) înfometaţi;

d) veseli;

e) trişti.

c) fim curaţi;

13.

Alegeţi cuvântul corect care completează următoarea zicală: ”Prietenul la …………… se
cunoaşte.”.
a) plăcinte;
b) haine;
c) nevoie;
d) joacă;
e) veselie.

14.

Mâncarea preferată a urşilor este reprezentată de:
a) peşti;
b) crengi;
c) vulpi;

d) furnici;

e) frunze.

Berzele sunt:
a) păsări;

d) plante;

e) fructe.

15.

b) animale domestice; c) flori;
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Cerul are de obicei culoarea/ nuanţa …………....
a) verde;
b) neagră;
c) maro;

d) albastră;

e) vişinie.

Completaţi proverbul “Minciuna are picioare …………….”
a) lungi;
b) scurte;
c) subţiri;

d) groase;

e) drepte.

Ion Creangă a scris şi “Povestea unui om ……………..”
a) harnic;
b) trist;
c) leneş;

d) vesel;

e) liniştit.

CULTURĂ GENERALĂ
CLASA A II-A
1.

2.

3.

Alegeţi de mai jos cuvântul care se potriveşte cel mai bine în propoziţia «bobocul este pentru raţă
ceea ce este mielul pentru»:
a) găină;
b) purcică;
c) vacă;
d) capră;
e) oaie.

4.

“Bugs …………..” este un celebru personaj de desene animate.
a) Scooby;
b) Johnny;
c) Bunny;
d) Woody;

e) Jerry.

Vişinele când sunt coapte au nuanţa ………………..
a) verde;
b) violet;
c) portocalie;

d) vişinie;

e) roz.

Ce am scris pe tablă ştergem cu …………….. .
a) buretele;
b) guma;
c) pensula;

d) picul;

e) creta colorată.

Nici o plantă nu poate să crească fară ……………….
a) muzică;
b) întuneric;
c) apă;

d) gard;

e) linişte.

Pisicilor le place ………………..
a) vântul rece;
b) să se scalde;

d) căldura;

e) gheaţa.

d) barză;

e) raţă.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

c) frigul;

Pasărea care ciocăneşte copacii se numeşte ……………
a) ciocârlie;
b) ciocănitoare;
c) cuc;

După fiecare masă este bine să ne clătim bine …………. cu apă.
a) mâinile;
b) gura;
d) sandalele;
e) faţa.

c) picioarele;

Frunzele de mentă sunt bune mai ales pentru ………………..
a) ceai;
b) lapte cu cacao;
c) papagal;

d) lapte cu miere;

e) pâine.

Oamenii de zăpadă au nasul din …………..…
a) castravete;
b) păstârnac;
c) zăpadă;

d) morcov;

e) paie.

O săptămână are ………. zile.
a) 3;
b) 4;

d) 6;

e) 7.

c) 5;

La ora de Educaţie Plastică se modelează diverse forme din …………………..
a) ceară;
b) namol;
c) culori;
d) plastilină;

e) pensulă.
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Alfabetul limbii române are ………. de litere:
a) 30;
b) 32;
c) 35;

d) 34;

e) 31.

16.

Dacă stăm foarte mult timp în frig fără să facem mişcare şi fără să fim bine îmbrăcaţi
………………..
a) transpirăm;
b) ne udăm;
c) ne îmbujorăm;
d) ne bronzăm;
e) răcim.

17.

Bananele au un gust …………………
a) amar;
b) dulce;

18.

19.

20.

d) acru;

e) sărat.

Nasul cui creştea pe măsură ce mai spunea o minciună?
a) Peter Pan;
b) Pinochio;
c) Gulliver;

d) Gepetto;

e) Păcală.

Ce este fiica sorei mamei tale pentru sora ta?
a) verişoară;
b) soră;
c) nepoată;

d) mătuşă;

e) mamă.

c) iute;

Completaţi proverbul: “ Lauda de sine nu miroase a …………….”.
a) trandafiri;
b) bine;
c) parfum;
d) pere;

e) mere.

21.

Printre cele mai cunoscute şi frumoase fabule se numără şi “Greierele şi …………….”.
a) gândăcelul;
b) furnica;
c) ţânţarul;
d) albina;
e) lăcusta.

22.

Completaţi următoarea zicătoare:”Meseria este brăţară de ........... ”.
a) fier;
b) aur;
c) argint;
d) lemn;

e) piatră.

CULTURĂ GENERALĂ
CLASA A III-A
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ce spune cineva care strănută?
a) hapciu;
d) muu;

b) miau;
e) am strănutat.

c) ham;

Alegeţi cuvântul care nu se potriveşte în listă!
a) bun;
b) înţelegător;
c) îngăduitor;

d) binevoitor;

e) zâmbitor.

Pe 1 Martie se dăruiesc ………………
a) mere;
b) cozonac;

d) ouă roşii;

e) nuci.

d) bananele;

e) cireşele.

c) mărţişoare;

Au conţinutul alb, dar coaja este galbenă:
a) pepenele roşu;
b) strugurii;
c) nucile;
Ghioceii se culeg ………………
a) toamna;
d) primăvara;

b) vara;
e) în miezul iernii.

c) la începutul iernii;

Bicicletă cu trei roţi se numeşte ……………
a) monocicletă;
b) bicicletă;
d) motocicletă;
e) semicursieră.
Un triunghi are ………….. laturi.
a) 1;
b) 2;

c) 3;

c) tricicletă;

d) 4;

e) 5.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

În ce loc putem să vedem foarte mulţi peşti vii din diferite zone ale planetei?
a) delfinariu;
b) grădina zoologică;
d) acvariu;
e) grădina botanică.
Câte culori are drapelul României?
a) 2;
b) 3;

c) 4;

c) pescărie;

d) 5;

e) 1.

…………… este o staţiune montană din România.
a) Eforie Nord;
b) Predeal;
c) Costineşti;

d) Băile Felix;

e) Mangalia.

Completaţi proverbul “Omul cât trăieşte …………….”.
a) aleargă;
b) cântă;
c) iartă;

d) învaţă;

e) zâmbeşte.

În ce direcţie o ia minutarul unui ceas bun imediat după ora 12.00 ?
a) la dreapta;
b) la stânga;
d) înspre centrul ţării;
e) înspre terenul de golf.

c) stă pe loc;

Ion Creangă a scris “Povestea unui om ………………”
a) vesel;
b) leneş;
c) harnic;

d) trândav;

e) puternic.

Prin scris lizibil se înţelege un scris ……….……..
a) frumos;
b) citeţ;
c) des;

d) urât;

e) dezordonat.

Cerneala pentru stilou are de obicei culoarea …………….
a) verde;
b) portocalie;
c) galbenă;

d) albă;

e) albastră.

Alegeţi cuvântul care nu se potriveşte din lista următoare!
a) mere;
b) pere;
c) gutui;

d) prune;

e) pepene.

Care cuvânt nu se potriveşte?
a) miere;
d) lapte;

b) fructe;
e) fulgi cereale.

Murele şi zmeura cresc în ……………..
a) copaci;
b) lanuri;

c) pomi;

d) pământ;

e) tufe.

Sportul rege este considerat a fi:
a) fotbalul;
b) hocheiul;

c) tenisul;

d) baschetul;

e) atletismul.

Câte laturi are un romb?
a) 8;
b) 3;

c) 6;

d) 4;

e) 9.

d) 4;

e) 64.

Câte piese sunt pe o tablă de şah la începutul unei partide?
a) 16;
b) 32;
c) 8;
Realizaţi o compunere cu titlul “Frumuseţile primăverii”.

c) zahăr;
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CULTURĂ GENERALĂ
CLASA A IV-A
1.

Alegeţi cuvântul din serie care se potriveşte cel mai bine în propoziţia «harnic este pentru
leneş ceea ce este linişte pentru ……………...»
a) muzică;
b) pace;
c) gălăgie;
d) pace;
e) tăcere.

2.

Untul se obţine din ………………
a) miere;
b) lapte;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

c) mere;

d) tomate;

e) grâu.

Câţi kilometri poate zbura un pinguin, prin propriile forţe?
a) 100;
b) 1000;
c) 0;

d) 10;

e) 50.

Marea Neagră a început de curând să devină ……………
a) albastră;
b) verde;
c) neagră;

d) maro;

e) roşie.

Cea mai mare apă curgătoare din România este:
a) Oltul;
b) Tisa;
c) Mureşul;

d) Dunărea;

e) Dâmboviţa.

Capitala României se află la …………………
a) Constanţa;
b) Iaşi;
c) Braşov;

d) Târgovişte;

e) Bucureşti.

Dunărea izvorăşte din Munţii ………………..
a) Pădurea Verde;
b) Pădurea Ruginie;
d) Pădurea Neagră;
e) Pădurea Albă.

c) Pădurea Dacică;

O curte este înconjurată mai mereu de un/o ………………
a) tufă;
b) gard;
c) şanţ;

d) zid;

e) mască.

Pentru creioane e foarte important/ă ………………
a) lemnul;
b) plasticul;
c) ceara;

d) cartonul;

e) apa.

10.

Spaghetele şi macaroanele sunt feluri de mâncare specifice pentru bucătăria din ………………
a) România;
b) Italia;
c) Germania;
d) Grecia;
e) Anglia.

11.

“Merele frumoase pot fi şi ……………….”
a) viermănoase;
b) dulci;
c) amare;

d) verzi;

e) coapte.

Amestecând galben cu albastru obţinem ……………….
a) roşu;
b) maro;
c) verde;

d) albastru;

e) portocaliu.

12.

13.

14.

15.

Creaţia muzicală “Rapsodia Română” îi aparţine lui …………………..
a) Sabin Drăgoi;
b) Ciprian Porumbescu;
d) G.Enescu;
e) Mihail Jora.
Racheta este un obiect de joc …………………
a) în canotaj;
b) în badminton;
d) în tenisul de masă;
e) între planete.
Herodot este considerat părintele disciplinei ……………….

c) W.A.Mozart;

c) în hochei;

Concursurile Naţionale Şcolare PRIMO -www.concursurileprimo.coma) geografie;
d) istorie;

c) muzică;

b) desen;
e) educaţie fizică.

16.

Pentru a conserva iarna unele alimente(de ex. varza, castraveţii etc.) folosim procedeul numit
……………
a) murare;
b) fierbere;
c) călire;
d) frigere;
e) coacere.

17.

Cum s-a numit teritoriul de astăzi al României în secolul I î.Hr.?
a) Cetatea Eternă;
b) Dacia;
d) Valahia;
e) Moldova.

18.

19.

20.

21.

22.

c) Imperiul Roman;

Completaţi proverbul: “Măsoară de două ori şi ……………. o dată.”
a) mănâncă;
b) sapă;
c) calcă;
d) croieşte;

e) culege.

Cine era zeiţa înţelepciunii la greci?
a) Artemis;
b) Atena;

c) Afrodita;

e) Hestia.

Ce culoare au florile de măr?
a) alb cu nuanţă de roz;
d) alb cu nuanţă de galben;

b) alb cu nuanţă de verde;
e) alb cu nuanţă de gri.

Cum se numesc sportivii care practică atletismul?
a) atleţi;
b) artişti;
c) atletişti;

d) Hebe;

c) alb cu nuanţă de albastru;

d) atlaţi;

e) alergători.

Descrieţi detaliat, la alegere, o localitate pe care aţi dori să o vizitaţi şi care sunt motivele pentru
care vreţi să faceţi această vizită (date cunoscute despre ea, puncte de atracţie turistică, etc.).

CULTURĂ GENERALĂ
CLASA A V-A
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Care este capitala statului San Marino?
a) Monaco;
b) Vatican;

c) Maldive;

d) San Marino;

e) Palaos.

Ce insectă „cântă" cu aripile?
a) musca;
b) furnica;

c) ţânţarii;

d) greierii;

e) gărgăriţa.

Care este simbolul internaţional pentru Letonia?
a) CZ;
b) LU;
c) LV;

d) LT;

e) IE.

Din ce material se face guma?
a) plastic;
b) grâu;

d) bumbac;

e) cauciuc.

d) Verde;

e) Albastră.

c) poliester;

Planetei Marte i se mai spune şi Planeta ……………………
a) Roşie;
b) Portocalie;
c) Mov;

Cum se numesc cei care fac figuraţie cât şi actorii neînsemnaţi din film şi teatru?
a) machiori;
b) figuranţi;
c) manechini;
d) sufleori;

e) costumieri.

Care este limba oficială în Brazilia?
a) spaniola;
b) franceza;

e) portugheza.

c) braziliana;

d) engleza;
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Care dintre următorii muzicieni a compus muzică electronică?
a) Amadeus;
b) Jean Michel Jarre; c) Vivaldi;
d) Paganini;

e) Bach.

Localitatea din România situată la cea mai mica altitudine este ……………….
a) Mangalia;
b) Vama Veche;
c) Navodari;
d) Sulina;

e) Constanţa.

Dreapta care împarte un unghi în două părţi egale poartă numele de:
a) mediatoare;
b) mediană;
c) bisectoare;
d) orientatoare;

e) latură.

Schiful este ………………..
a) o ambarcatie;
b) un sport de iarnă; c) un sport de vară;

d) un conifer;

e) o crosă.

Care este primul element chimic din tabelul lui Mendeleev?
a) heliul;
b) hidrogenul;
c) mercurul;

d) oxigenul;

e) carbonul.

Cum se numea în mitologia romană zeiţa agriculturii?
a) Selene;
b) Hestia;
c) Juno;

d) Ceres;

e) Terra.

Ce sport a practicat Ivan Patzaichin?
a) canotaj;
b) înot;

d) tenis;

e) fotbal.

c) polo;

Foarte multe jocuri pe computer sunt comandate prin ……………….
a) mouse;
b) joystick;
c) tastatură;
d) pedale şi volan;

e) gând.

În ce oraş străzile sunt inexistente?
a) Amsterdam;
b) Bucureşti;

e) Veneţia.

c) Iaşi;

d) Cluj-Napoca;

Cele mai instructive filme sunt cele ………………..
a) horror;
b) documentare;
d) de acţiune;
e) seriale telenovelă.
Din ce material sunt făcute minele de creion:
a) diamant;
b) lemn;
c) cenuşă;

c) dramă;

d) piatră;

e) grafit.

Cum se numeşte forma de relief în care predomină stuful şi papura?
a) mlaştină;
b) stufăriş;
c) păpuriş;
d) luncă;

e) deltă.

Ce pasăre gri cu “bandă” neagră la gât cunoaştem?
a) ciocănitoarea;
b) pupăza;
c) porumbelul;

d) guguştiucul;

e) sticletele.

Solstiţiul de iarnă marchează în an ziua cea mai …………….
a) lungă;
b) scurtă;
c) rece;

d) caldă;

e) luminoasă.

Realizaţi o compunere despre cum aţi petrecut sărbătorile de iarnă.

CULTURĂ GENERALĂ
CLASA A VI-A
1.

În ce ocean se găseşte Sri Lanka?
a) O.Indian;
b) O.Atlantic;

c) O.Pacific;

d) O.Antarctic;

e) O.Arctic.

Concursurile Naţionale Şcolare PRIMO -www.concursurileprimo.com2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ce pasăre imită vocile altor păsări?
a) gaiţa;
b) cucul;

c) raţa sălbatică;

d) pescăruşul;

Pianul este un instrument muzical ……………
a) de percuţie;
b) cu coarde;
d) de suflat din metal;
e) electronic.
Care este capitala Turciei?
a) Ankara;
b) Antalia;

c) Istanbul;

c) de suflat din lemn;

d) Izmir;

Care este considerat cel mai mare pictor roman?
a) Jean Monnet;
b) Nicolae Tonitza;
d) Theodor Aman;
e) Nicolae Grigorescu.

c) în braţe;

Care este corespondentul grec al zeului roman Pluto?
a) Hefaistos;
b) Cronos;
c) Hades;

c) Atena;

c) Machu Picchu;

d) în marsupiu;

e) în rucsac.

d) Hermes;

e) Ares.

Mircea cel Bătrân a ctitorit ……………….
a) Mănăstirea Agapia;
b) Mănăstirea Cozia;
c) Mănăstirea Putna;
d) Mănăstirea Hurezu;
În ce oraş se află Acropolele?
a) Salonic;
b) Pireu;

e) Bursa.

c) Nicolae Furdui Iancu;

Capitala aflată la cea mai mare altitudine din lume este ……………
a) Andorra;
b) La Paz;
d) Brasilia;
e) Kilimanjaro.
În ce îşi poartă cangurii puiul?
a) în spate;
b) în buzunar;

e) vulturul.

e) Mănăstirea Ostrov.

d) Sparta;

e) Heraklion.

11.

Stratul de ceară format din celule mici şi hexagonale, produs de albinele lucrătoare, poartă
denumirea de ……………..
a) cofrag;
b) stup;
c) muşuroi;
d) fagure;
e) roi.

12.

Pe pizza se pune de obicei ……………….
a) muştar;
b) mujdei de usturoi; c) sos de pere;

d) ketchup;

e) roşii felii.

13.

Cum se numeşte elefantul care a dispărut cu aproximativ 15000 de ani în urmă?
a) mamut;
b) elefant de peşteră;
c) urs de cavernă;
d) bour;
e) dinozaur.

14.

Columb a acostat pe ţărmurile Americii în anul ………..
a) 1490;
b) 1491;
c) 1492;

d) 1493;

e) 1494.

Când ziua este egală cu noaptea este …………….
a) miezul verii;
b) miezul iernii;
c) echinocţiu;

d) solstiţiu;

e) lună plină.

Nefrologul consultă şi tratează ……………...
a) urechile;
b) nervii;
c) dinţii;

d) ochii;

e) rinichii.

Cum se numeşte copacul preferat al girafei?
a) palmier;
b) ficus;
c) mangrov;

d) stejar;

e) acacia.

15.

16.

17.
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19.

20.

21.

22.

Ce indică un barometru?
a) temperatura;
d) viteza vântului;

b) presiunea atmosferică;
e) greutatea.

c) umiditatea;

Localitatea din România situată la cea mai mare altitudine este ……………
a) Vatra Dornei;
b) Omu;
c) Fundata;
d) Nehoiu;

e) Râşnov.

Ce era un paşă?
a) imperator;

b) guvernator;

De unde este originară roşia?
a) America;
b) Europa;

c) sultan;

d) calif;

e) cataif.

c) Asia;

d) Africa;

e) Australia.

Realizaţi un eseu despre un monument istoric din România pe care l-aţi vizitat.

CULTURĂ GENERALĂ
CLASA A VII-A
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Care este capitala Maltei?
a) San Giljan;
b) San Pedro;

c) La Vallettta;

Calul de dar nu se cauta la …………….. “
a) măsele;
b) urechi;
c) coadă;

d) Paola;

e) Mdina.

d) copită;

e) dinţi.

William Shakespeare a fost un celebru scriitor ..………………..
a) englez;
b) american;
c) irlandez;
d) galez;

e) scoţian.

Cine a scris povestirea “Prostia omenească”?
a) I.Creangă;
b) T.Arghezi;
d) Al. Mitru;
e) I.L.Caragiale.

c) C.Negruzzi;

Care este numele Muzeului Naţional de Istorie Naturală din Bucureşti?
a) Gr.Antipa;
b) Emil Racoviţă;
c) N.Paulescu;
d) Ana Aslan;
Singurul lac vulcanic de pe teritoriul României este:
a) Lacul Sf.Ana;
b) Lacul Roşu;
d) Lacul Bucura;
e) Lacul Iezer.
Alegeţi oraşul metropolă:
a) Buşteni;
b) Braşov;

c) Pechea;

c) Lacul Bâlea;

d) Gheorghieni;

Care este oraşul aflat la cea mai mare altitudine din România?
a) Modoveanu;
b) Miercurea Ciuc;
d) Făgăraş;
e) Predeal.
Tarantula este un/o …………………..
a) gărgăriţă;
b) păianjen;

c) albină;

Capitala Estoniei se află la ………………
a) Kiev;
b) Minsk;
c) Tallinn;

e) C.Hogaş.

e) Nădlac.

c) Omu;

d) ţânţar;

e) muscă.

d) Vilnius;

e) Riga.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Alegeţi un renumit cântăreţ italian nevăzător:
a) A.Bocelli;
b) Zucchero;
d) S.Brightman;
e) E.Ramazzotti.
Care este cel mai înalt vârf muntos din Europa?
a) Elbrus;
b) Montblanc;
c) Omu;

c) L.Pavarotti;

d) Moldoveanu;

Principalul mijloc de transport pe apă este:
a) jeep-ul;
b) vaporul;
d) balonul;
e) submarinul.
În Egiptul antic se scria pe ………………….
a) tăbliţe de lut;
b) nisip;
c) papirus;

e) Dara.

c) barca;

d) hârtie;

e) lemn.

La poarta Raiului se spune că vom fi aşteptaţi de ………………...
a) un înger;
b) un sfânt;
c) Cerber;
d) Jupiter;

e) îngeri.

Uneori fulgii de zăpadă au formă de ……………….
a) hexagon;
b) pentagon;
c) cerc;

d) triunghi;

e) romb.

Zeiţa romană a primăverii se numea ………………
a) Flora;
b) Diana;
c) Ceres;

d) Afrodita;

e) Teia.

Care este cel mai popular canal TV de muzică din România?
a) MTV;
b) Atomyx;
c) 1 Music Channel; d) Flay Music;
Delfinii îşi iau oxigenul pentru respiraţie din ……………..
a) maree;
b) râuri;
d) fluvii;
e) adâncul mărilor.
Omul-liliac se numea de fapt ……………
a) Batman;
b) Madman;
c) Gutman;

e) Neo Music.

c) aer;

d) Bigman;

e) Freeman.

21.

Izvorul intermitent de apă fierbinte, care aruncă apa sub forma unei coloane până la mare
înălţime se numeşte:
a) vulcan noroios;
b) gheizer;
c) izvor balnear;
d) mofetă;
e) pârâu.

22.

Prezentaţi detaliat ultima piesă de teatru la care aţi fost.

CULTURĂ GENERALĂ
CLASA A VIII-A
1.

2.

3.

Câte reprize are un meci de baschet?
a) 1;
b) 2;

c) 3;

d) 4;

e) 5.

Oraşul care a fost poreclit “micul Paris” este:
a) Roma;
b) Lyon;
c) Madrid;

d) Bucureşti;

e) Lisabona.

Cu cine se învecinează Islanda?
a) Oceanul Atlantic; b) Anglia;

d) Scoţia;

e) Danemarca.

c) Ţara Galilor;
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Cel mai vechi alfabet cunoscut este cel:
a) fenician;
b) ugaritic;

c) latin;

d) arab;

e) grec.

Ce animal poate îngheţa parţial(maxim 65%) iarna iar apoi să-şi revină la viaţă?
a) râma;
b) melcul;
c) broasca;
d) şopârla;

e) ursul.

Tulcea pe timpul dacilor se numea ……………….
a) Histria;
b) Apulum;
c) Callatis;

d) Tomis;

e) Aegyssus.

Un drog conţinut de cafea este:
a) cofeina;
b) procaina;

c) insulina;

d) betadina;

e) dopamina.

"Bate fierul cât e ……………":
a) roşu;
b) rece;

c) îngheţat;

d) cald;

e) fierbinte.

d) San Marino;

e) San Marco.

Capitala Republicii Costa Rica este ………….
a) San Jose;
b) San Antonio;
c) San Francisco;
Cine a formulat "Teoria evoluţionismului"?
a) Mark Twain;
b) Charles Darwin;
d) Saul Bellow;
e) E.M.Hemingway.
Ce oraş a fost considerat centrul cultural al Greciei antice?
a) Alexandria;
b) Atena;
c) Sparta;

c) H.Miller;

d) Delphi;

Reşedinţa judeţului Caraş-Severin este oraşul ………………..
a) Zalău;
b) Oradea;
c) Reşiţa;
d) Călan;

e) Efes.

e) Deva.

Gripa aviară este un tip de gripă care afectează în primul rând ……………..
a) păsările;
b) porcii;
d) urşii;
e) caii sălbatici.

c) oamenii;

Cum se numeşte imnul naţional al Vaticanului?
a) God Save the Queen;
b) La Marseillaise;
d) Angola Avante;
e) Inno e Marcia Pontificale.

c) Ave Maria;

Care este capitala Perului?
a) Bogota;
b) Asuncion;

c) La Paz;

d) Lima;

e) Slovacia.

Cine a inventat becul?
a) T.A.Edison;
b) A.Volta;

c) N.Tesla;

d) N.V.Karpen;

e) A.G.Bell.

d) Elveţiei;

e) Belgiei.

Cui aparţin actualmente provinciile Alsacia şi Lorena?
a) Franţei;
b) Germaniei;
c) Luxemburgului;
Care este cea mai puternică monedă de pe piaţa valutară?
a) dinarul sârbesc;
b) lira sterlină;
d) zlotul polonez;
e) dolarul american.
Care este considerat a fi oraşul Băniei?
a) Reşiţa;
b) Giurgiu;
Floarea de mac are de obicei culoarea:

c) Târgovişte;

c) euro;

d) Craiova;

e) Braşov.
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21.

22.

c) roşie;

b) violet;

e) neagră.

d) verde;

Copacul care plânge este considerat a fi ………………..
a) feriga;
b) arborele de cauciuc;
d) mangotierul;
e) arborele de mătase.

c) cocotierul;

Prezintă şi descrie cât mai detaliat, sub forma unui eseu, ce tradiţii şi obiceiuri populare îţi plac
cel mai mult.

CULTURĂ GENERALĂ
CLASA A IX-A
1.

Cel mai rapid automobil din lume este dotat cu ……….……….
a) reactor nuclear;
b) reactor de avion;
d) scaun de catapultare;
e) caroserie de lemn.

c) oglinzi aurii;

2.

Pentru ca să nu ne îngrăşăm este bine ca masa de ……………. să fie uşoară şi devreme.
a) plastic;
b) dimineaţă;
c) prânz;
d) seară;
e) duminică.

3.

……………….. este o băutură periculoasă pentru sănătate.
a) apa;
b) cola;
c) ceaiul verde;

d) sucul de morcovi; e) limonada.

Brânza din lapte de ………… este cea mai uşor de digerat.
a) bivoliţă;
b) capră;
c) vacă;

d) oaie;

e) iapă.

O plantă care înfloreşte de obicei iarna este ………………
a) dovleacul;
b) crăciuniţa;
c) ghiocelul;

d) mărgăritarul;

e) vioreaua.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

În Mesopotamia, la începuturile scrierii se scria pe ………………..
a) papirus;
b) ceară;
c) smoală;
d) lut;

e) pergament.

Un locuitor al capitalei Angliei poartă denumirea de ………………….
a) newyorkez;
b) britanic;
c) englez;
d) londonez;

e) albionez.

Cel mai greu animal terestru este ……………….
a) rinocerul alb;
b) elefantul african;
d) girafa;
e) morsa.

c) hipopotamul;

Cele mai mari ouă comestibile din România sunt cele de ………………
a) struţ;
b) raţă;
c) condor;
d) gâscă;
Cine a scris romanul "Mizerabilii"?
a) J.P.Gaultier;
d) G.Apollinaire;

b) A.de S.Exupery;
e) Jules Romains.

e) găină.

c) V.Hugo;

……………… răceşte procesorul unui computer.
a) cooler-ul;
b) evantaiul;
c) vântul;

d) hota;

e) minihota.

Elemntul chimic cu simbolul N este de fapt ……………….
a) nichelul;
b) natriul;
c) neoprenul;

d) neonul;

e) azotul.
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14.

15.

Unitatea de măsură pentru rezistenţa electric este …………….
a) decibel;
b) ohm;
c) watt;
d) amper;

e) volt.

Crocodilul American se mai numeşte şi …………………….
a) crocodil de Nil;
b) crocodil de apă sărată;
d) aligator;
e) varan.

c) crocodil cubanez;

Ginkgo biloba se mai numeşte şi ………………….
a) arborele pasiunii;
b) arborele Japoniei;
d) arborele pagodelor;
e) arborele templelor.

c) arborele Chinei;

16.

Subarinul Kursk scufundat în marea Barents pe 12 august 2000 era de provenienţă …………..
a) rusească;
b) cecenă;
c) azeră;
d) turcească;
e) ucraineană.

17.

Pescuitul ilegal se numeşte …………….
a) linşaj;
b) braconaj;

18.

19.

20.

21.

22.

c) vânătoare;

d) ecarisaj;

e) dresaj.

Principalul dialect al limbii chineze este ……………….
a) mandarin;
b) şanhaiez;
c) cantonez;

d) taivanez;

e) Jin.

Din ce formaţie a făcut parte Paul McCartney?
a) Iris;
b) Compact;
c) Zdob şi Zdub;

d) The Beatles;

e) Pacifica.

Numele monstrului din Loch Ness este ……………
a) Rexie;
b) Lassie;
c) Nessie;

d) Flipper;

e) Puky.

……………… este cel mai longeviv copac din lume.
a) sequoia;
b) baobabul;
d) frasinul;
e) bradul argintiu.

c) paltinul;

După părerea ta, cum crezi că ar putea România să devină o ţară „ca afară”.

CULTURĂ GENERALĂ
CLASA A X-A
1.

Câte limbi oficiale se vorbesc în Luxemburg?
a) 1;
b) 2;
c) 3;

d) 4;

e) 5.

2.

În Japonia cel mai înalt organism de putere în stat este reprezentat de către ………………..
a) Împărat;
b) Shogun;
c) Parlament;
d) Dumă;
e) Prefectură.

3.

Fluviul Brahmaputra izvorăşte din ……….……….
a) Tibet;
b) Bangladesh;
c) Nepal;

4.

5.

………………. este recunoscut drept un mare regizor.
a) I.L.Caragiale;
b) Andrei Tarkovski;
d) Grigore Vasiliu Birlic;
e) Toma Caragiu.

d) India;

e) Iran.

c) Octavian Cotescu;

În romanul lui Jules Verne-Castelul din Carpați- întâlnim ……………………
a) pe Dracula;
b) Castelul Bran;
c) Castelul Peleş;
d) pe Bulă;
e) pe baronul Rodolphe de Gortz.
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În urma emisiunii produse în anul 2006 de Televiziunea Română-„Mari români” pentru primul
loc a fost ales de către public:
a) Ştefan cel Mare;
b) M.Eminescu;
c) M.Viteazul;
d) Ion Antonescu;
e) Mircea Eliade.

7.

Cetatea Hotinului se află actualmente pe teritoriul …………………
a) României;
b) Ucrainei;
d) Poloniei;
e) Republicii Moldova.

c) Lituaniei;

8.

Adoptarea oficială a alfabetului latin în locul celui chirilic a început în timpul domniei lui
..……..…
a) A.I.Cuza;
b) Alexandru cel Bun;
c) M.Kogălniceanu;
d) D.Cantemir;
e) Bogdan-Vodă.

9.

Cel mai secetos loc de pe Pământ se află în ………………..
a) Atacama;
b) Irak;
d) Peninsula Arabică;
e) Mexic.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

c) Sahara;

Ţara cu cea mai mare producţie de ceai din lume este:
a) China;
b) India;
c) Kenya;

d) Sri Lanka;

e) Rusia.

Limba sanscrită este o limbă ………………
a) indo-europeană; b) slavă;
c) italică;

d) baltică;

e) celtică.

Patria zmeielor zburătoare este ……………..
a) Bulgaria;
b) S.U.A.;
c) China;

d) Spania;

e) Grecia.

O religie orientală foarte răspândită este ……………
a) budismul;
b) voodoo;
d) calvinismul;
e) luteranismul.

c) inca;

În antichitate dacii şi romanii se înţelegeau fără ……………….
a) translator;
b) să ştie;
c) jude;
d) solie;

e) hrisov.

Rabindranath Tagore a fost un scriitor şi filosof …………….
a) chinez;
b) indian;
c) iranian;

e) pakistanez.

d) englez;

16.

În ultimile decenii, zona costieră românească a Mării Negre a fost supusă unor importante
procese de …………………….
a) crăpare;
b) eroziune;
c) risc;
d) aluvionare;
e) desecare.

17.

Un nume foarte cunoscut dintre cei care l-au asasinat pe Cezar este ……………..
a) Brutus;
b) Traian;
c) Marc Antoniu;
d) Diocleţian;

e) Nero.

Cum se numeşte luna aprilie în tradiţia populară?
a) aprilaş;
b) prilie;
c) prier;

d) primăver;

e) priincios.

Cel mai înalt animal terestru este ……………..
a) elefantul;
b) girafa;
c) hipopotamul;

d) rinocerul;

e) cămila.

Ce mare se află între Grecia şi Turcia?
a) Mediterană;
b) Moartă;

d) Egee;

e) Roşie.

18.

19.

20.

c) Ionică;
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22.

Care este ţara cu cei mai mulţi vecini?
a) China;
b) Rusia;

c) Brazilia;

d) S.U.A.;

e) Mexic.

Descrie sub forma unui eseu una dintre sculpturile lui Constantin Brâncuşi.

CULTURĂ GENERALĂ
CLASA A XI-A
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Beduinii, când călătoresc prin deşert, se orientează după:
a) stele;
b) muşchii de pe stânci;
d) vânt;
e) poteci.

c) dunele de nisip;

Care oraş este considerat „Perla Adriaticii”?
a) Dubrovnik;
b) Bari;
c) Split;

d) Ancona;

e) Rijeka.

În România poţi vota de la vârsta de ………………..
a) 16 ani;
b) 17 ani;
c) 18 ani;

d) 19 ani;

e) 20 ani.

Prima literă a alfabetului latin este …………..
a) A;
b) Ă;
c) Â;

d) Î;

e) AE.

2 Mai este o stațiune estivală de pe litoralul:
a) bulgăresc;
b) românesc;
d) ucrainean;
e) moldovenesc.

c) turcesc;

Somonul sălbatic este un peşte care are carnea de culoare:
a) verde-albastră;
b) gri-gălbuie;
d) roşie-portocalie;
e) bleumarin.

c) maro;

Portretul lui …………………. se află pe bancnota de 500 lei.
a) C-tin Brâncuşi;
b) M.Eminescu;
c) L.Blaga;

d) Avram Iancu;

e) N.Bălcescu.

…………….... este considerat a fi “oraşul vânturilor”.
a) Chicago;
b) Atlanta;
c) New York;

d) Los Angeles;

e) Springfield.

Cimpoiul este un instrument muzical ………………..
a) cu clape;
b) cu coarde;
c) din piele;

d) din plastic;

e) din solzi.

……………. este numită „ţara lalelelor”.
a) Belgia;
b) Olanda;
c) Danemarca;

d) Franţa;

e) Polonia.

Pe 29 iunie se sărbătoresc în fiecare an Sfinţii Petru şi …………..
a) Ionescu;
b) Pavel;
c) Gavril;
d) Constantin;

e) Marcu.

Un celebru muştar franţuzesc este muştarul …………….
a) de Dijon;
b) de Enzo;
c) de Donjon;

d) de Nolan;

e) de Jade.

Câte laturi are un cerc?
a) 0;
b) 1;

d) 3;

e) o infinitate.

c) 2;

În SI unitatea de măsură fundamentală a cantităţii de substanță este:
a) gramul;
b) molul;
c) kilogramul;
d) newtonul;

e) neutronul.
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16.

17.

18.

19.

20.

Care este capitala Albaniei?
a) Tirana;
b) Podgoriţa;

c) Skopje;

Nimfa era …………………..
a) o sculptură antică;
d) o pasăre de pradă dresată;

b) o amazoană;
e) o femeie paşnică.

d) Priştina;

e) Larnaca.

c) o zeitate a naturii;

Câte planete sunt în sistemul nostru solar?
a) 7;
b) 8;
c) 9;

d) 10;

e) 11.

Harare este un oraş din ………………
a) Zimbabwe;
b) Malaezia;

c) Afganistan;

d) Peru;

e) Argentina.

Care este limba oficială a Angolei?
a) engleza;
b) franceza;

c) portugheza;

d) angoleza;

e) spaniola.

În ce ţară a avut loc “Revoluţia de catifea”?
a) Ungaria;
b) Spania;
d) Irlanda de Nord;
e) Cehoslovacia.

c) Grecia;

21.

Cel mai mare monument de piatră de pe Terra este ………………………
a) „Casa Poporului”;
b) cladirea Pentagonului;
c) Sarmizegetusa Regia;
d) Palatul Schönbrunn;
e) piramida lui Keops.

22.

Prezentaţi dezavantajele consumării alcoolului sub forma unui eseu.

CULTURĂ GENERALĂ
CLASA A XII-A
1.

2.

3.

4.

Muzeul Brukenthal se află în ……………………
a) Sibiu;
b) Olanda;
c) Ungaria;

d) Austria;

e) Germania.

Machu Picchu este un obiectiv turistic situat în …………….
a) Peru;
b) Paris;
c) Paraguay;

d) Brazilia;

e) Polonia.

Flamenco este un dans specific …………………….
a) Argentinei;
b) Spaniei;
c) Portugaliei;

d) Italiei;

e) Columbiei.

Pentru a ne menţine supleţea corporală este necesar să facem ………………..
a) mâncare;
b) exerciţii fizice;
c) karate;
d) judo;

e) lupte libere.

5.

………………… a fost un important om politic care a avut printre principiile de viaţă non
violenţa.
a) Shimon Peres;
b) G.W.Bush;
c) B.Obama;
d) V.I.Lenin;
e) M.Gandhi.

6.

Printre pietrele transparente se află şi piatra de ………………..
a) cuarţ;
b) lapislazuli;
c) granit;
d) travertin;

7.

Majoritatea rechinilor au ……………. rânduri de dinţi
a) 0;
b) 1;
d) 10;
e) cel puţin două.

e) malahit.

c) 100;
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9.

10.

11.

12.

13.

Printre arborii verzi tot timpul anului se numără şi ……….……..
a) fagul;
b) teiul;
c) paltinul;
d) stejarul;

e) bradul.

Valsul „Valurile Dunării” a fost compus de către ……………………
a) I.Ivanovici;
b) J.Strauss;
d) J.S.Bach;
e) C.Porumbescu..
“Poetul plastic al florilor”:
a) N.Tonitza;
b) N.Grigorescu;

c) T.Aman;

c)G.F.Hendel;

e) Ş.Luchian.

d) T.Pallady;

Pe drapelul Canadei găsim designul stilizat al unei …………….
a) frunze de acant;
b) frunze de stejar;
d) frunze de arțar;
e) frunze de zadă .

c) frunze de fag;

Bogăţia Dubaiului este bazată în mare măsură pe………………….
a) turism;
b) petrol;
d) construcţii;
e) energia solară.

c) desalinizarea apei;

Un celebru loc de pelerinaj este ………………..
a) Santiago de Chile;
b) Santiago de Compostela;
d) Santiago de Cuba;
e) San Pedro.

c) San Diego;

14.

Festivalul anual dintr-un oraş spaniol în care participanţii se bat cu roşii se numeşte:
a) Las Bunol;
b) Las Builon;
c) Las Bulion;
d) Las Ketchup;
e) La Tomatina.

15.

Ceaiul Ceylon provine din ……………….
a) China;
b) Tibet;
c) Sri Lanka;

d) Japonia;

e) Mauritius.

În filmul “300” este vorba despre:
a) spartani;
b) daci;

d) gali;

e) geţi.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

c) romani;

Dacă mănânci seara târziu, sau noaptea, ……………….. .
a) slăbeşti;
b) îţi păstrezi greutatea;
d) te îngraşi;
e) slăbeşti mult.
“Nu trăiesc ca să ……………. ci mănânc ca să trăiesc.”
a) mă îndop;
b) crap;
c) mănânc;

c) te menţii în formă;

d) mă îngraş;

Animalul care uneori trăieşte şi mai mult de 100 de ani este ……………..
a) carcatiţa;
b) broasca ţestoasa;
d) balena;
e) elefantul.

e) înfulec.

c) rechinul;

Cea mai grea clădire din Lume este ………………
a) clădirea Pentagonului;
b) Palatul Parlamentului din România;
c) Burj al-Arab;
d) Burj Khalifa;

e) Sky City.

În ce ţară se află Troia?
a) Grecia;
b) Turcia;

e) Bulgaria.

c) Iran;

d) Syria;

Descrie, sub forma unui eseu, ultima acţiune ecologică/ umanitară la care ai participat.

