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Ai chef de un joc de cultură generală? Atunci bagă-ți 
creierul în priză pentru câteva întrebări care îți vor testa 
cunoștințele și te vor învăța lucruri interesante.

În această carte sunt două tipuri de teste: teste-fulger 
și cuvinte amestecate. Testele-fulger sunt perfecte pentru 
a-ți verifica cultura generală, iar după ce devii expert le poți 
folosi ca să-ți testezi prietenii și familia. În cazul cuvintelor 
amestecate, va trebui să trasezi linii pentru a potrivi fie 
perechile, fie seturile a câte trei răspunsuri. Ar fi bine să 
folosești un creion pentru a șterge ușor liniile, dacă greșești.

Pe fiecare pagină ai loc să-ți notezi diverse lucruri, dar, dacă 
îți trebuie mai mult spațiu, poți să folosești paginile de note 
de la finalul cărții.
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Dacă o întrebare ți se pare prea grea și nu știi răspunsul, 
nu te panica! Ai toate șansele să-l găsești. Gândește-te 
la subiect: ce știi despre el? Dacă nu și nu, atunci 
ghicește sau întreabă pe cineva. În ultimă instanță, 
găsești toate răspunsurile la finalul cărții. Oricum ar fi, o 
să înveți lucruri noi!

Notează în caseta pentru scor din josul fiecărei pagini 
numărul răspunsurilor corecte. După ce o să termini toate 
testele, o să devii campion la jocul de cultură generală!

Baftă și distracție plăcută!

Gareth este un as al exercițiilor de perspicacitate și 
autorul multor cărți cu teste pentru antrenarea minții.

A creat un site de antrenare a minții, BrainedUp.com, 
și are un website de exerciții de perspicacitate, 

numit PuzzleMix.com. Gareth a obținut un doctorat 
la Universitatea Cambridge, unde a învățat mașinile 
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SCOR

Numele a cinci animale și cinci plante au fost Numele a cinci animale și cinci plante au fost 
amestecate, iar tu trebuie să le sortezi în două amestecate, iar tu trebuie să le sortezi în două 
seturi. Cum? Desenând o frunză în căsuță, dacă seturi. Cum? Desenând o frunză în căsuță, dacă 
crezi că e vorba despre o plantă, sau un animal, crezi că e vorba despre o plantă, sau un animal, 
dacă crezi că e vorba despre un animal.dacă crezi că e vorba despre un animal.

morcov

păpădie

delfin

ferigă

usturoi

laur

cal

leu

cangur

zebră

plantă animal

1 PLANTĂ SAU ANIMAL
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SCOR

1.  Care dintre următoarele creaturi marine este 
mamifer, nu pește?

 a. a. rechinul b.b. tonul
 c.c. peștele-clovn d.d. delfinul

2.  Care dintre aceste animale poate împroșca Care dintre aceste animale poate împroșca 
cerneală în apă?cerneală în apă?

 a.a. anghila b.b. steaua-de-mare
 c.c. caracatița d.d. peștele-balon  

3.  Ce animal subacvatic scoate cele Ce animal subacvatic scoate cele 
mai puternice sunete? mai puternice sunete? 

 a.a. delfinul b.b. cașalotul
c.c. pisica-de-mare d.d. ariciul-de-mare

4.  Care dintre aceste animale face perle?Care dintre aceste animale face perle?

a.a. stridia b.b. crabul
c.c. broasca-țestoasă  d.d. melcul

5.  Care dintre aceste animale este cunoscut Care dintre aceste animale este cunoscut 
și sub numele de și sub numele de „balenă ucigașăbalenă ucigașă“?

 a.a. orca b.b. leul-de-mare
c.c. narvalul d.d. diavolul-de-mare

5 LUMEA SUBACVATICĂ
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3. Care dintre aceste instrumente nu are coarde?Care dintre aceste instrumente nu are coarde?

 a.a. vioară b.b. violoncel c. c. flaut d. d. pian

4.  Care dintre următoarele instrumente este Care dintre următoarele instrumente este 
cunoscut și sub denumirea de armonică de gură?cunoscut și sub denumirea de armonică de gură?

a.a. muzicuță b. b. banjo
c.c. trianglu d. d. pian 

5.  Care dintre aceste instrumente de percuție Care dintre aceste instrumente de percuție 
produce un sunet puternic similar cu al unui produce un sunet puternic similar cu al unui 
clopot?clopot?

 a.a. tobă mică b.b. tamburină
c.c. gong d.d. maracas

1.  Câte coarde are o chitară acustică Câte coarde are o chitară acustică 
obișnuită?obișnuită? 

 a.a. 3 b.b. 6 c.c. 7 d.d. 10

2.  Care dintre acestea este Care dintre acestea este 
un instrument de suflat?un instrument de suflat?

 a.a. pian  b.b. harpă
 c.c. trompetă d.d. tobă

INSTRUMENTE MUZICALE
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SCOR

1.  Cum se numește procesul prin care apa se Cum se numește procesul prin care apa se 
transformă din stare lichidă în stare gazoasă?transformă din stare lichidă în stare gazoasă?

 a.a. evaporare b.b. precipitații
c.c. ploaie d.d. curgere

2.  Cum se numește procesul prin care vaporii de Cum se numește procesul prin care vaporii de 
apă din aer se transformă în picături care apă din aer se transformă în picături care 
formează norii?formează norii?

a.a. precipitații b.b. îngheț
c.c. condens d. d. scurgere

3.  În care dintre următoarele se poate strânge În care dintre următoarele se poate strânge 
apă în mod natural ca parte a ciclului apei?apă în mod natural ca parte a ciclului apei?

 a.a. cadă b.b. sticlă 
c. c. umbrelă d.d. râu

4.  De care dintre următoarele este nevoie pentru De care dintre următoarele este nevoie pentru 
ca ciclul apei să aibă loc?ca ciclul apei să aibă loc?

 a.a. soare b. b. centrale electrice
c.c. plaje d.d. ploaie acidă

5.  Cum se numește procesul prin care apa Cum se numește procesul prin care apa 
pătrunde în pământ? pătrunde în pământ? 

    a.a. fermentație
b. b. circulație
c. c. infiltrație
d.d. reclamație

51 CICLUL APEI ÎN NATURĂ
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centi giga

kilo mega

mili tera

Aceste prefixe (sau particule puse înaintea unor Aceste prefixe (sau particule puse înaintea unor 
cuvinte) sunt folosite pentru a descrie unități de cuvinte) sunt folosite pentru a descrie unități de 
măsură și modalități de stocare digitală a informației. măsură și modalități de stocare digitală a informației. 
Poți să le ordonezi după mărime? De exemplu, dacă Poți să le ordonezi după mărime? De exemplu, dacă 
crezi că kilo este mai mare decât mili, atunci ar trebui crezi că kilo este mai mare decât mili, atunci ar trebui 
să notezi kilo sub mili, în partea de jos a listei.să notezi kilo sub mili, în partea de jos a listei.

CEL MAI MARE

CEL MAI MIC

81 SORTARE DUPĂ MĂRIME
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