
CULTURA GENERALA 
 

Clasa  I  
 

AlegeŃi răspunsul corect : 
 
1. Anul are : 
a. 2 anotimpuri    b. 4 anotimpuri   c. 3 anotimpuri   d. 1 anotimp 
 
2. Elevii încep şcoala în anotimpul : 
a. Primăvara     b. Vara    c. Toamna    d. Iarna 
 
3. Luna Mai este lună de . 
a. Primăvara     b. Vara    c. Toamna    d. Iarna 
 
4. Prima lună de primăvară este luna : 
a. decembrie  b. septembrie  c. martie   d. octombrie   e. august 
 
5. Ziua Femeii este la : 
a. 1 decembrie   b. 24 ianuarie    c. 1 iunie    d. 8 martie   e. 1 martie 
 
6. Vestitorul primăverii este : 
a. trandafirul   b. laleaua   c. ghiocelul    d. vioreaua    e. macul 
 
7. Pomii înmuguresc în anotimpul : 
a. Primăvara     b. Vara    c. Toamna    d. Iarna 
 
8. Ce fenomen al naturii întâlnim frecvent în anotimpul iarna ? 
a. ploi   b. grindină   c. brumă   d. ninsoare   e. fulgerul 
 
9. Fructele care nu se cultivă în Ńara noastră sunt : 
a. cireşele   b. căpşunile   c. caisele   d. piersicile    e. portocalele 
 
10. Care sunt activităŃile oamenilor toamna : 
a. aratul   b. semănatul   c. culesul strugurilor    
d. văruirea copacilor   e. săpatul 
 
11. Ce copac îşi păstrează frunzele în timpul iernii ? 
a. fagul   b. stejarul   c. bradul   d. cireşul   e. gutuiul 
 
12. Fructele care se coc în timpul verii sunt : 
a. strugurii   b. perele   c. nucile   d. căpşunile   e. gutuile 
 
13. Făina se face din : 
a. porumb   b. grâu   c. orz   d. orez   e. secară 
 
14. Care plantă nu este cultivată de oameni ? 
a. grâul    b. sfecla de zahăr   c. floarea soarelui 
d. porumbul   e. sunătoarea 
 
15. Care este luna în care şcolarii încep vacanŃa de vară ? 
a. ianuarie   b. iulie   c. iunie   d. decembrie   e. Martie 
 



Clasa a II a 
 

1. Care este cea mai înaltă formă da relief ? 
a. dealul   b. câmpia   c. podişul   d. muntele   e. lunca 
 
2. În cojoacă şi desculŃ umblă mormăind prin munŃi : 
a. vulpea   b. cerbul   c. ursul   d. lupul   e. iepurele 
 
3. Care dintre cuvintele de mai jos reprezintă o rozătoare ? 
a. ursul   b. hârciogul   c. vulturul   d. şoimul   e. fluturele 
 
4. Perioada recoltelor bogate este : 
a. iarna   b. vara   c. toamna   d. primăvara   e. luna aprilie 
 
5. Podoaba pomilor în anotimpul primăvara sunt : 
a. frunzele   b. crengile   c. florile   d. albinele   e. păsările 
 
6. Care din cuvintele de mai jos nu denumeşte o legumă ? 
a. vânată   b. ridichea   c. porumbul   d. ardeiul   e. roşia 
 
7. Care este luna când înfloresc pomii ? 
a. august   b. mai   c. octombrie   d. martie   e. ianuarie 
 
8. Alege din enumerarea de mai jos, numai denumirea 
produsului obŃinut din grâu : 
a. salam   b. mămăligă   c. dulceaŃă   d. cozonac   e. ulei 
 
9. Grâul este : 
a. legumă   b. cereală   c. pom   d. floare   e. fruct 
 
10. Alege numele puiului de oaie ! 
a. pui   b. viŃel   c. mânz   d. miel   e. ied 
 
11. Ce animal trăieşte la Polul Nord ? 
a. rândunica   b. foca   c. rinocerul   d. cămila   e. vulpea 
 
12. Care cuvânt nu reprezintă un animal ? 
a. vacă   b. mistreŃ   c. curcan   d. leu   e. porc 
 
13. Care animal hibernează ? 
a. mistreŃul   b. leul   c. pinguinul   d. ursul   e. căprioara 
 
14. Zboară din floare în floare şi culege nectar : 
a. libelula   b. bondarul   c. fluturele   d. albina   e. vrabia 
 
15. Element produs de frunzele plantelor, fără de care  
viaŃa nu ar exista : 
a. floare   b. vânt   c. oxigen   d. aer   e. nectar 
 
 
 
Clasa a III a 

 



1. IndicaŃi punctul cardinal arătat de muşchiul copacilor : 
a. sud    b. est    c. nord    d. vest    e. sul-vest 
 
2. Dimensiunile corpurilor se pot măsura cu : 
a. cercul    b. găleata    c. bicicleta    d. metrul    e. litrul 
 
3. Descoperă corpul care s-a rătăcit printre cuvintele : 
a. câine   b. lalea   c. peşte   d. ghiocel   e. stilou 
 
4. Frunza are rol în : 
a. transpiraŃie   b. fixare   c. respiraŃie   d. înmulŃire   e. frumuseŃe 
 
5. Găseşte cuvântul care nu este factor de mediu : 
a. solul   b. apa   c. aerul   d. lumina   e. plantele 
 
6. Pentru a înconjura Soarele, Pământul are nevoie de : 
a. 365 zile   b. 24 ore   c. 365 ore   d. 24 zile   e. 48 ore 
 
7. Omul face parte din marea familie a : 
a. animalelor  b. plantelor  c. corpurilor  d. obiectelor  e. reptilelor 
 
8. Dinozaurii erau : 
a. reptile   b. peşti   c. păsări   d. specie umană   e. nevertebrate 
 
9. Culoarea predominantă pentru anotimpul toamna este: 
a. alb   b. verde   c. maro   d. roşu   e. albastru 
 
10. Ce animal nu trăieşte în  Africa ? 
a. leu    b. tigru   c. ren   d. elefant   e. hienă 
 
11. Ce mijloc de transport atinge viteza cea mai mare ? 
a. căruŃa   b. tramvaiul   c. avionul   d. autobuzul   e. trenul 
 
12. Şarpele se înmulŃeşte prin : 
a. pui   b. icre   c. ouă   d. mormoloci   e. schimbarea pielii 
 
13. Descoperă cuvântul diferit de celelalte : 
a. roşie   b. ardei   c. varză   d. zmeură   e. castravete 
 
14. Descoperă cuvântul diferit de celelalte : 
a. struguri   b. căpşuni   c. morcovi   d. mere   e. portocale 
 
15. Descoperă ce animal nu este mamifer : 
a. leu   b. porc   c. maimuŃă   d. găină   e. lup 
 
16. Descoperă ce material nu este minereu : 
a. sare   b. cărbune   c. lemn   d. aur   e. fier 
 
17. Descoperă cuvântul care s-a rătăcit prin următoarele ape 
curgătoare : 
a. fluviu   b. râu   c. cascadă   d. lac   e. pârâu 
 
18. IndicaŃi care pasăre nu migrează : 
a. rândunica   b. cocorul   c. barza   d. şoimul   e. cucul 
 
19. Cine face posibilă viaŃa pe Pământ ? 
a. vântul   b. soarele   c. ploaia   d. zăpada   e. copacii 
 



20. Ce animal nu este carnivor ? 
a. vulpea   b. tigrul   c. lupul   d. leopardul   e. iepurele 
 
 

Clasa a IV a 
 

1. Organul pipăitului este : 
a. ochiul   b. limba   c. nasul   d. urechea   e. pielea 
 
2. Ce plantă nu este bienală ? 
a. varza   b. sfecla   c. porumbul   d. morcovul   e. ridichea 
 
3. Ce arbore creşte în pădurile de foioase ? 
a. bradul   b. pinul   c. molidul   d. stejarul    
 
4. Ce animal nu trăieşte în zonele polare ? 
a.  pinguinul  b. elefantul  c. foca  d. ursul polar  e. vulpea polară 
 
5. Ce cuvânt nu sugerează o lucrare de îngrijire a plantelor ? 
a. prăşire   b. plivire   c. semănare   d. stropire   e. udare 
 
6. Ce arbust sau plantă nu creşte în locuri întunecoase ? 
a. zmeurul   b. afinul   c. feriga   d. grâul  e. lichenii 
 
7. Ce nu se realizează din pastă de argilă ? 
a. cretă   b. cărămidă   c. teracotă   d. Ńiglă   e. faianŃă 
 
8. Sarea este extrasă de la : 
1 punct din oficiu 
 
9. Care este cuvântul care ne arată că nu este obŃinut prin  
prelucrarea gazelor naturale ? 
a. mase plastice  b. cauciuc  c. vopsele  d. îngrăşăminte  e. benzină 
 
10. România se învecinează în partea de Sud cu Ńara : 
a. Ungaria   b. Bulgaria   c. Ucraina    
d. Iugoslavia   e. Republica Moldova 
 
11. Delta Dunării este : 
a. cea mai nouă regiune      b. cea mai groasă regiune 
c. cea mai netedă regiune    e. cea mai joasă şi nouă regiune 
 
12. Lacul Vidraru este construit pe râul : 
a. IalomiŃa   b. Argeş   c. Olt   d. Jiu   e. Siret 
 
13. Încercuieşte litera din dreptul afirmaŃiilor corecte : 
a. MunŃii Bucegi sunt situaŃi în grupa MunŃilor Retezatului. 
b. CarpaŃii Meridionali sunt cei mai înalŃi munŃi din CarpaŃii româneşti. 
c. Cel mai înalt vârf din CarpaŃi este Negoiu. 
d. CarpaŃii Occidentali au cele mai mari înălŃimi. 
 
14. Care este cea mai mare apă curgătoare din Ńara noastră ? 
a. Olt   b. Someşul   c. Dunărea   d. Siret   e. Marea Neagră 



 
15. Timp de secole românii au luptat cu : 
a. maghiarii   b. otomanii   c. polonii   d. sârbii   e. ruşii 
 
16. Tributul pe care îl plăteau łările Române era o obligaŃie în : 
1 punct din oficiu 
 
 
 
17. Care este primul domn atestat documentar al łării Româneşti ? 
a. Mircea cel Bătrân   b. Vlad łepeş   c. Basarab I 
d. Mihai Viteazul       e.  Matei Basarab 
 
18. Care domnitor român la 27 mai 1600 se intitula : 
„Domn al łării Româneşti, al Transilvaniei şi a toată łara Moldovei” 
a. Mihai Viteazul    b. Mircea cel Bătrân   c. Iancu de Hunedoara 
d. Ştefan cel Mare   e. Vlad łepeş 
 
19. Care dintre participanŃii revoluŃiei de la 1848 din łările Române  
este numit „Crăişorul MunŃilor” : 
a. Nicolae Bălcescu   b. Simion BărnuŃiu   c. Mihail Kogălniceanu 
d. C. A. Rosetti          e. Avram Iancu 
 
20. Adunarea NaŃională de la Alba Iulia a hotărât unirea Transilvaniei, 
Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România la : 
a. 14 august 1916   b. 9 mai 1877   c. 1 decembrie 1918 
d. 5 ianuarie 1859   e. 9 iunie 1848 
 
 
Clasa a V a 

 
1. O celulă vegetală are : 
a. parte celulară, citoplasmă, nucleu    b. citoplasmă 
c. nucleu   b. vacuole   c. cloroplaste 
 
2. La muşchiul de pământ, pe protonemă se formează : 
a. rizoizi   b. muguraşi şi spori   c. sporangi    
d. rizoizi şi muguraşi   e. celula-ou 
 
3. Lichenii sunt : 
a. asocieri între plante şi bacterii   b. asocieri între plante verzi 
c. asocieri între o ciupercă şi o algă verde   d. plante superioare 
e. asocieri între muşchi şi ciuperci 
 
4. La ferigă, generaŃia sexuată (de scurtă durată) este : 
a. feriga propriu-zisă   b. sporul   c. sporongul 
d. protalul   e. nu are generaŃie sexuată ci numai asexuată 
 
5. Bradul, pinul, jneapănul sunt : 
a. angiosperme   b. dicotiledonate   c. monocotiledonate 
d. legume            e. răşinoase 
 
6. Cartoful se înmulŃeşte prin : 
a. tuberculi   b. seminŃe   c. spori   d. polenizare   e. frunze 
 



7. Învelişul de apă al Pământului se numeşte : 
a. Biosferă   b. Hidrosferă   c. Litosfera   d. Atmosferă   e. Pedosferă 
 
8. Cel mai important gaz care intră în compoziŃia atmosferei,  
fără de care viaŃa nu ar exista este : 
a. azotul   b. dioxidul de carbon   c. oxigenul    
d. ozonul   e. vaporii de apă 
 
9. Oceanul Atlantic se află între continentele : 
a. Asia şi Africa   b. Europa şi Asia   c. Australia şi Asia 
d. Asia, Australia şi America   e. Europa, Africa şi America 
 
10. DiferenŃa dintre natalitate şi mortalitate se numeşte : 
a. natalitate   b. mortalitate   c. mortalitate infantilă 
d. spor natural   e. deficit natural 
 
11. Valea este o formă de relief creată de : 
a. apa curgătoare   b. vânt   c. valuri   d. aer   e. vieŃuitoare 
 
12. În zona de munte satele sunt de tip : 
a. adunat   b. răsfirat   c. risipit   d. compact   e. linear 
 
13. Din categoria combustibililor fac parte : 
a. petrolul   b. minereul de fier   c. minereurile neferoase 
d. rocile constructive   e. sarea 
 
14. Cele mai populate regiuni ale Terrei sunt : 
a. câmpiile   b. munŃii   c. deşerturile   d. zonele polare    
e. zonele mlăştinoase 
 
15. Roma este întemeiată în anul 753 I.Hr. de către fraŃii: 
a. Romulus şi Remus.   b. Caius şi Antononius. 
c. Trăian şi Nerva.        d.  Marcus şi Octavianus. 
e. Tiberius şi Nero 
 
16.  Primul rege al Romei a fost: 
a. Remus.   b. Traianus    c. Romulus  d. Eneas   e. Octavianus 
 
17. Roma va fi condusă de la jumătatea secolului I i.Hr. de o  
alianŃă formată din trei bărbaŃi numită: 
 a. Imperiu   b. Triumvirat   c. Dinastie  d.  Familie e. FrăŃie 
 
18. Împăratul Constantin cel Mare elaborează în anul 313 Edictul  
de la Milan, prin care Creştinismul devine: 
a.  religie interzisă   b. religie aliată   c.  religie acceptată                          
d  religie  impusă     e.  religie politeistă 
 
19. Iustinian va conduce în secolul al VI-lea Imperiul Roman de  
Răsărit numit şi: 
a.  Imperiul Persan.   b. Imperiul Bizantin   c.  Imperiul German                         
d. Imperiul Mongol   e. Imperiul Elenistic 
 
20. Poporul român şi limba română s-au format prin procesul istoric numit: 
 a. antropologie  b. arheologie  c. etnogeneza  d. continuitate  e. întemeiere   
 
 
Clasa a VI a 

 



1. Peştii respiră prin : 
a. plămâni   b. fose nazale   c. branhii    
d. solzi   e. plămâni şi branhii 
 
2. łestul este : 
a. carapace   b. plastron   c. placă osoasă 
d. placă cornoasă   e. carapace şi plastron 
 
3. Penajul porumbelului este reprezentat de : 
a. pene, fulgi şi puf   b. pene şi fulgi    
c. pene   d. fulgi şi puf   e. fulgi 
 
4. Mamiferele sunt : 
a. animale care nasc pui vii    
b. vertebrate superioare care nasc pui vii de 2 ori pe an 
c. animale (vertebrate) care nasc pui incomplet dezvoltaŃi 
d. vertebrate care nasc pui vii pe care îi hrănesc cu lapte  
    produs de mamele 
e. animale care trăiesc şi respiră aerul atmosferic 
 
5. Stomacul de la vacă are : 
a. 2 încăperi  b. 5 încăperi  c. 4 încăperi  d. 6 încăperi  e. 3 încăperi 
 
6. Temperatura corpului este variabilă la : 
a. peşti, amfibieni, mamifere   b. peşti, amfibieni, reptile 
c. peşti, mamifere   d. păsări şi mamifere   e. mamifere 
 
7. Liliacul este : 
a. pasăre   b. mamifer insectivor   c. mamifer   d. mamifer carnivor 
 
8. În Regiunea Europa sudică (mediteraneană) este  
    caracteristic climatul : 
a. temperat-continental   b. temperat-oceanic 
c. subpolar   d. subtropical (mediteranean)  e. ecuatorial 
 
9. Cel mai lung şi cel mai important fluviu din  
    Regiunea Europa Centrală este : 
a. Rinul   b. Ronul   c. Nistru   d. Elba   e. Dunărea 
 
10. Grecia este situată în peninsula : 
a. Iberică   b. Scandinavei   c. Italică   d. Balcanică   e. Iutlanda 
 
11. România are Litoral la : 
a. Marea Nordului   b. Marea Mediterană   c. Marea Caspică 
d. Marea Neagră      e. Marea Baltică 
 
12. łara cu cea mai dezvoltată economie din Europa este : 
a. FranŃa   b. România   c. Rusia   d. Italia   e. Germania 
 
13. ViŃa de vie este o plantă specifică : 
a. Europei Nordice   b. Europei Estice   c. Europei Mediterane 
d. Europei Centrale  e. Europei Vestice 
 
14. łara care obŃine cele mai mari venituri din turism este : 
a. Germania  b. Marea Britanie  c. FranŃa  d. Grecia  e. Bulgaria 
 
15. Capitala Spaniei este oraşul : 
a. Roma   b. Sofia   c. Budapesta   d. Madrid   e. Berlin 



 
16. În anul 1492 America este descoperită de către navigatorul: 
 a. Marco Polo   b. Henric Navigatorul    c. Cristofor Columb        
 d. Bartolomeo Diaz    e. Fernando Magellan 
 
17. Pictura “Gioconda” aparŃine pictorului renascentist: 
a. Leonardo da Vinci     b. Michelangello    c. Alberto Leoni                         
d. Tiziano Vecellio        e. Francesco Petraca 
 
18. Răzvrătirea unor credincioşi catolici împotriva Bisericii  
      Catolice şi formarea Bisericii Protestante, în secolul al XVI-lea,  
      a fost cunoscută în istorie sub denumirea de : 
a. Reforma Religioasa   b. Contrareforma    
c. Umanism    d. Edict  e. Cruciada   
 
19. Olandezii erau supranumiŃi “Cărăuşii M ărilor” deoarece aveau 
ca principală ocupaŃie:  
a. agricultura   b. comerŃul   c. războiul  d. pictura   e. păstoritul 
 
20. “RevoluŃia Glorioasă” de la sfârşitul secolului al XVII-lea  
    din Anglia a avut drept consecinŃă venirea la conducere a regelui : 
 a. Iacob al II-lea   b. Carol I   c. Carol al II-lea    d. Wiliam de Orania 
 
 
Clasa a VII a 

 
1. Un os este alcătuit din : 
a. diafiză, epifiză şi Ńesut spongios 
b. epifiză, măduvă roşie şi măduvă galbenă 
c. diafiză, epifiză şi Ńesut osos compact 
d. epifiză şi diafizăză 
e. epifiză, diafiză, cartilaje de creştere 
 
2. Muşchiul diafragm aparŃine de : 
a. muşchiul toracelui   b. muşchiul abdomenului 
c. muşchiul centurii scapulare   d. muşchiul coapsei 
e. muşchiul gambei 
 
3. Pancreasul secretă : 
a. sucul pancreatic  b. insulina  c. sucul pancreatic şi insulina 
d. sucul pancreatic şi insulina   e. adrenalina 
 
4. Glandele anexe tubului digestiv sunt : 
a. stomacul, ficatul şi pancreasul  b. ficatul şi pancreasul 
c. ficatul, esofagul, faringele şi intestinul 
d. glandele salivare, ficatul şi pancreasul  e. nu există glande anexe 
 
5. Proteinele sunt transformate de : 
a. lipaze   b. amilaze   c. lipaze şi amilaze    
d. chimul gastric         e. proteaze 
 
6. Mediul intern cuprinde : 
a. sângele, globule roşii şi albe 
b. sânge, limfă şi lichid intercelular   c. numai sângele 
d. sânge şi trombocite   e. hematii şi leucocite 
 
7. Cei mai înalŃi munŃi de pe Terra se numesc : 
a. Aconcagua   b. Himalaya   c. Alpi   d. Caucaz   e. CarpaŃi 



 
8. Fluviul cu cel mai mare debit de pe Glob se numeşte : 
a. Nil   b. Amazon   c. Dunărea   d. Zair (Congo)   e. Mississippi 
 
9. Marile Lacuri din America de Nord sunt de origine : 
a. vulcanică  b. glaciară  c. tectonică  d. antropică  e. de baraj natural 
 
10. Cel mai întins deşert de pe Glob, se află pe continentul 
      Africa şi se numeşte : 
a. Arabiei   b. Atakama   c. Gobi   d. Kalahari   e. Sahara 
 
11. Pădurile de sequoia se găsesc în America de Nord pe Ńărmul : 
a. Oceanului Atlantic   b. Oceanului Artic   c. Oceanului Pacific 
d. Golfului Mexic        e. Mării Caraibilor 
 
12. Megalopolisul Bostwash, se desfăşoară în vestul Statelor Unite 
      ale Americii şi cuprinde : 
a. Chicago, Detroit, New York    
b. San Francisco, San Diego, Los Angeles 
c. Sao Paulo, Washington, Rio de Janeiro 
d. Washington, Buenos Aires, Chicago 
e. Boston, New York, Washington 
 
13. Cel mai populat continent de pe glob este : 
a. Asia    b. Australia şi Oceania    c. Europa    d. America    e. Africa 
 
14. Primul Război Mondial începe în anul: 
a. 1913   b. 1915   c. 1914    d. 1918  e. 1916 

 
15. Germania este aliată în primul Război Mondial cu statul numit: 
a. Austro-Ungaria    b. Anglia  c. Rusia    
d.Statele Unite ale Americii      e. România 

 
16. “New Deal” reprezintă planul de reconstrucŃie a economiei  
     americane din anii 30, după evenimentul economic numit: 
a. Marea Criză   b.  Marea Cenzură   c. Marea ProhibiŃie     
d. Marele ComerŃ    e. Marea Secetă 

 
17. Adolf Hitler este ales în 1933 în funcŃia de: 
a. Cancelar  b. Preşedinte  c. Împărat  d. Rege e. Ministrul Culturii 

 
18. În urma Pactului Ribbentrop-Molotov din 1939, încheiat între  
     Germania şi URSS, se stabileşte: 
a. intrarea S-E Europei în sfera de influenŃă sovietică. 
b. cucerirea SUA   c. Atacarea Angliei   d. Cucerirea Africii. 
e. Formarea Tribunalului International de la Nurenberg. 
 
19.  Japonia este obligată să capituleze în septembrie 1945 datorită  
       folosirii de către AliaŃi a : 
a.  Tancului    b. Bombei Atomice  c. Submarinelor    
d. Tunurilor    e. Trenurilor 

 
20. O urmare a celui de Al Doilea Război Mondial a fost răcirea  
      relaŃiilor Americano-Sovietice, eveniment istoric numit” : 
a. Războiul Rece    b. Războiul de Tranşee    c. Războiul Fulger        
d. Războiul Psihologic  e. Războiul de FaŃadă  
 
 



Clasa a VIII a  
 

1. Simbioza este : 
a. o relaŃie pozitivă pentru o specie şi negativă pentru alta 
b. o relaŃie pozitivă, de scurtă durată 
c. o relaŃie pozitivă care poate deveni o relaŃie neutră 
d. o relaŃie reciproc favorabilă, foarte strânsă şi de durată 
e. o relaŃie negativă 
 
2. Un lanŃ trofic este format din : 
a. verigi trofice   b. numai consumatori   c. producători 
d. paraziŃi şi consumatori   e. descompunători 
 
3. Sunt relaŃii intraspecifice : 
a. perechile, stolurile, cârdurile şi bancurile 
b. haitele, turmele, familiile şi prădătorii 
c. numai familiile, stolurile şi cârdurile 
d. familiile   e. prădătorii şi prada 
 
4. Într-o piramidă trofică sunt : 
a. 2 niveluri trofice  b. 5 niveluri trofice  c. 6 niveluri trofice 
d. 3 niveluri trofice  e. nici un nivel trofic 
 
5. Apa, carbonul şi azotul circulă în natură sub forma unui : 
a. circuit electric   b. circuit biogeochimic   c. circuit natural 
d. circuit închis     e. circuit local 
 
6. Animale omnivore sunt : 
a. girafa, capra neagră   b. pelicanul, ursul, hiena 
c. porcul mistreŃ, ursul   d. ŃânŃarul, tenia, râma 
d. cormoranii, raŃele şi gâştele sălbatice 
 
7. Hidrocentrala şi lacul de acumulare PorŃile de Fier se află pe :  
a. Argeş  b. Olt  c. Lotru  d. Dunăre  e. BistriŃa 
 
8. În craterul Masivului Ciomatu din MunŃii Harghitei se        află lacul : 
a. Roşu  b. Slănic  c. Vărăşoaia  d. Balea  e. Sfânta Ana 
 
9. Limita estică a CarpaŃilor Meridionali o reprezintă valea râului numit : 
a. Prahova   b. DâmboviŃa   c. Olt   d. Jiu  e. Trotuş 
 
10. România se învecinează la sud cu statul numit : 
a. Iugoslavia  b. Bulgaria  c. R. Moldova   
d. Ucraina     e. Ungaria 
 
11. Cea mai importantă regiune agricolă a Ńării noastre, o reprezintă unitatea de relief numită : 
a. Câmpia de Vest   b. Podişul Dobrogei c. Câmpia Română 
d. Câmpia Moldovei   e. Câmpia Transilvaniei 
 
12. Oraşul Iaşi este străbătut de râul numit : 
a. Bahlui  b. Moldova  c. Suceava  d. Bârlad  e. Trotuş 
 
13. InfluenŃe climatice pontice se manifestă în unitatea de relief numită : 
a. SubcarpaŃii  b. Podişul Moldovei  c. Podişil Getic 
d. Podişul MehedinŃi  e. Delta Dunării 
 
14. Huila se extrage în Ńare noastră din : 
a. SubcarpaŃii  b. Podişil Getic  c. Depresiunea Braşov 



d. Depresiunea Petroşani    e. Dealurile de Vest 
 
15. Marea Adunare NaŃională din Transilvania, de la 3 – 4 mai 1848, are loc la : 
a. Izlaz  b. Chişinău  c. Blaj  d. Bucureşti  e. Iaşi 
 
16. La 24 ianuarie 1859 łara Românească şi Moldova se unesc sub domnia lui : 
a. Alexandru Ioan Cuza   b. Carol I   c. Mihail Kogălniceanu 
d. Ştefan cel Mare            e. Mihai Viteazul 
 
17.  Carol, domnitorul României din 1866, este originar din statul european : 
a. FranŃa  b. Prusia  c. Italia   d. Anglia  e. Belgia 
 
18. La Plevna, la 30 august 1877, armata română cucereşte una din redutele cetăŃii numită : 
a. Smârdan  b. Crimeea  c. GriviŃa  d. Vidin  e. Rahova 
 
19. Carol I  este invitat să se alieze cu Puterile Centrale, deoarece oferea acestei alianŃe : 
a. bijuterii  b. bani  c. petrol şi cereale  d. arme  e. armată 
 
20. România participă la Primul Război Mondial din anul : 
a. 1913   b. 1915   c. 1918   d. 1912   e. 1916 
 
 
 


