
1. Sintagma „biodiversitate” face referire, printre altele, la: 
a. diversitatea animalelor domestice;
b. varietatea plantelor cultivate de om; 
c. numărul de exemplare dintr-o anumită specie; 
d. varietatea numărului de specii de plante și animale de pe Terra.

2. Se apreciază că viața pe Terra a apărut la circa:
a. trei miliarde de ani de la formarea planetei;
b. două miliarde de ani de la formarea planetei;
c. un miliard de ani de la formarea planetei; 
d. patru miliarde de ani de la formarea planetei.

3. Care formă de asociere, dintre cele de mai jos, este specifică marilor erbivore din savana africană:
a. haita;
b. turma;
c. colonia; 
d. bancul.

4. Piramida trofică este alcătuită din trei categorii de organisme, în ordine de la bază spre vârf, 
după cum urmează:

a. producători – consumatori – descompunători;
b. descompunători – consumatori – producători;
c. consumatori – producători – descompunători; 
d. producători – descompunători – consumatori.

5. Un proces prin care omul nu este responsabil de influențarea circuitului carbonului în natură 
este cel al:

a. erupțiilor vulcanice;
b. arderii lemnului pentru încălzire;
c. respirației umane; 
d. arderii combustibililor fosili (cărbuni, petrol, gaze naturale).
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6. Un element chimic care este predominant în compoziția atmosferei, prezent și el în lanțul 
trofic de pe Terra, este:

a. carbonul;
b. azotul;
c. oxigenul; 
d. hidrogenul.

7. Care asociere, dintre cele de mai jos, nu este corectă:
a. apă – biotop;
b. plante – biocenoză;
c. rocă (scoarță) – biocenoză;
d. aer – biotop.

8. Printre efectele pozitive ale influenței omului asupra mediului înconjurător nu se numără: 
a. salvarea unor specii amenințate;
b. controlul incendiilor naturale;
c. reîmpăduririle; 
d. poluarea.

9. Care asociere, dintre cele de mai jos, este corectă: 
a. energia eoliană – regenerabilă;
b. rezervele de petrol și gaze naturale – regenerabile;
c. energia solară – neregenerabilă; 
d. rezervele de cărbuni – regenerabile.

10. O consecință directă a creșterii cantității de gaze cu efect de seră din atmosfera terestră o constituie: 
a. poluarea fonică;
b. ploile acide;
c. manifestarea încălzirii globale; 
d. poluarea luminoasă.

11. Poluarea fonică este specifică: 
a. mediului forestier;
b. marilor orașe și metropole;
c. mediului lacustru; 
d. mediului rural.

12. Accidentele de la Cernobîl (Ucraina, 1986) și Fukushima (Japonia, 2011) au avut în comun: 
a. cauza declanșatoare;
b. regiunea afectată;
c. modul de acțiune al autorităților în cele două situații; 
d. efectul, respectiv poluarea radioactivă.

13. Rudologia face referire la: 
a. o activitate minieră;
b. studiul artefactelor arheologice;
c. o formă de poluare; 
d. studiul științific al deșeurilor.
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14. Din cantitatea totală de ambalaje de plastic aruncate la gunoi, la nivelul Uniunii Europene, 
se reciclează anual: 

a. jumătate;
b. trei sferturi;
c. mai puțin de jumătate; 
d. aproape în întregime.

15. Spre deosebire de modelul economic liniar („iei – utilizezi – arunci”), modelul circular 
introduce conceptul de: 

a. creare doar a obiectelor de unică folosință;
b. reciclare;
c. producție utilizând doar resurse locale;
d. proiectarea unui produs astfel încât să fie aruncat rapid.

16. În evoluția paleologică a Terrei (istoria vieții pe Pământ) au avut loc: 
a. cinci extincții în masă a speciilor;
b. patru extincții în masă a speciilor;
c. trei extincții în masă a speciilor; 
d. două extincții în masă a speciilor.

17. Cel mai distructiv eveniment de extincție în masă s-a produs la sfârșitul: 
a. Neozoicului;
b. Mezozoicului;
c. Paleozoicului; 
d. Cuaternarului.

18. Printre speciile aflate în pericol iminent de dispariție, în prezent, nu se află: 
a. nurca europeană;
b. ursul brun;
c. rinocerul negru; 
d. sturionul adriatic.

19. Conceptul de dezvoltarea durabilă presupune: 
a. dreptul fiecărei generații de a consuma resursele de care dispune;
b. obligația fiecărei generații de a nu consuma resurse naturale;
c. păstrarea nevoilor generațiilor prezentului și în viitor; 
d. satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de 
a-și satisface propriile nevoi.

20. De când a fost lansat, la sfârșitul secolului XX, conceptul de „dezvoltare durabilă”: 
a. înglobează din ce în ce mai multe dimensiuni ale vieții;
b. nu mai este de actualitate;
c. a fost înlocuit cu alte concepte; 
d. și-a atins obiectivele.
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