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ÎNTREBĂRI pentru concursul interdisciplinar

LUMEA PE CARE O DESCOPERI
Ediția a VII-a, 2018

Răspundeți, în echipă, la următoarele întrebări, completând Formularul de concurs.
Termenul limită pentru „Concursul LUMEA PE CARE O DESCOPERI”, este 16 martie 2018, ora 23:59.
Pentru mai multe detalii, consultați REGULAMENTUL de pe site-ul www.terramagazin.ro.
1. Care grupare, dintre cele de mai jos, cuprinde corpuri cosmice din Sistemul Solar, ordonate astfel:
planetă telurică – gigant gazos – planetă pitică?
 Marte – Jupiter – Pluto;
 Ceres – Neptun – Venus;
 Saturn – Mercur – Eris;
 Terra – Pluto – Uranus.
2. Portulanul reprezintă:
 un decret vechi portughez;
 o hartă medievală de navigație costieră;
 un artefact arheologic egiptean;
 un element gastronomic din Porto.
3. Viteza cu care Pământul călătorește pe orbită este aproximativ:
 de 10 ori mai mare decât viteza sunetului;
 egală cu viteza Lunii pe propria orbită;
 de 10 000 de ori mai mică decât viteza luminii;
 egală cu viteza de rotație în jurul propriei axe.
4. Dintre statele pirineene nu face parte:
 Spania;
 Franța;
 Andorra;
 Portugalia.
5. Cea mai mare șopârlă din lume (varanul sau dragonul) este întâlnită:
 pe un grup de insule din cel mai mare arhipelag al planetei;
 în emisfera nordică a planetei;
 pe continentul african;
 în bazinul amazonian.
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6. Nu se regăsește printre învelișurile externe ale Pământului:
 atmosfera;
 biosfera;
 astenosfera;
 hidrosfera.
7. Insula Sardinia este situată în zona de climă:
 tropicală;
 sub-tropicală;
 sub-ecuatorială;
 ecuatorială.
8. Vulcanul Vezuviu se află aproape de țărmul mării:
 Adriatice;
 Ionice;
 Ligurice;
 Tireniene.
9. Cea mai mare hidrocentrală din lume „Cele trei defileuri” este amplasată pe fluviul:
 Chiang Jiang;
 Mekong;
 Huang He;
 Indus.
10. Taj Mahal este:
 o pagodă;
 un templu;
 o catedrală;
 un mausoleu.
11. Nu este un lac de munte:
 Coștiui;
 Golovița;
 Bucura;
 Sfânta Ana.
12. Garofița Pietrei Craiului:
 se găsește în Munții Apuseni;
 are o floare de culoare albastră;
 este o plantă endemică, ocrotită, întâlnită la vest de Culoarul Rucăr-Bran;
 are denumirea științifică Leontopodium alpinum.
13. La apogeul său (117 d.H.), Imperiul Roman:
 se întindea pe patru continente;
 era condus de Cezar;
 se baza pe unitatea religioasă;
 avea o suprafață echivalentă cu jumătate din cea a continentului european.
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14. Care dintre caracteristicile de mai jos, referitoare la Napoleon, este adevărată:
 a devenit împărat înainte de Marea Revoluție Franceză;
 s-a născut în Insula Corsica;
 a fost exilat pe o insulă din Oceanul Indian;
 a folosit sintagma „Statele Unite ale Europei”.
15. Nord Stream, cel mai mare gazoduct submarin rusesc, se află situat în marea:
 Nordului;
 Caspică;
 Baltică;
 Norvegiei.
16. Kympana este:
 o denumire veche, găsită în documente, a Câmpinei;
 un document istoric scris în slavonă;
 denumirea unui oraș din nordul Africii;
 numele unui imperiu străvechi.
17. Procentul de apă din corpul uman este comparabil cu:
 ponderea oxigenului în atmosfera terestră;
 ponderea apei dulci pe Glob;
 cel al consumului de apă din activitatea industrială;
 procentul din suprafața planetei ocupat de mări și oceane.
18. Care asociere, dintre cele de mai jos, este corectă:
 Oceanul Indian – cel mai cald;
 Oceanul Pacific – cel mai tânăr;
 Oceanul Atlantic – cel mai mare;
 Oceanul Arctic – cel mai sudic.
19. Hopliții și etruscii au în comun următoarea caracteristică:
 reprezintă două societăți medievale;
 au fost civilizații peninsulare;
 apartenența la bazinul pontic;
 au fost culturi antice dezvoltate pe insule mediteraneene.
20. Mangustele sunt:
 mamifere erbivore asiatice;
 primate de pe continentul american;
 mamifere carnivore africane;
 suricate europene.

3

