
yiketÎntrebarea nr.1 

Termenul “Amza” înseamnă puternic în limba: 

 greacă  

 arabă  

 ebraică  

Bibliografie: “Educaţie multiculturală” clasa a III-a şi a IV-a 

Întrebarea nr.2 

Centrul cel mai important al vieţii culturale a sârbiilor din România este: 

 Arad  

 Timişoara  

 Oradea  

Bibliografie: “Educaţie multiculturală” clasa a III-a şi a IV-a  

Întrebarea nr.3 

Uniţi termenul din coloana din stanga cu o linie corespunzătoare definiţiei corecte din coloana dreaptă: 

1. Rasism - a. concepţie care propagă superioritatea unei rase  

2. Xenofobie - b. activitate îndreptată împotriva a tot ceea ce este străin  

3. Discriminare - c. aprecierea inegală a indiviziilor sau a grupurilor în raport cu unele 

trăsături legate de apartenenţă etnică, socială, religioasă  

Întrebarea nr.4 

Dascalos se traduce cu “Invăţător” în limba: 

 armeană  

 greacă  

 rusă  

Bibliografie: „Educaţie multiculturală” clasa a III-a şi a IV-a 

Întrebarea nr. 5 

Ion Luca Caragiale, cel mai mare dramaturg român, a fost de etnie: 

 macedoneană  

 elenă  

 sârbă  

Bibliografie: “Educaţie multiculturală” clasa a III-a şi a IV-a 

 

Întrebarea nr.6 



“Dumitru“, termen de origine greacă, se traduce prin: 

 Patrie  

 Pământul - mamă  

 Tară  

Bibliografie: “Ghid educaţie multiculturală” 

Întrebarea nr. 7 

Unul dintre criteriile importante ale clasificării comunităţiilor de rromi îl constituie cel ocupaţional. 

Menţionaţi cel puţin şapte grupuri ale comunităţii rromilor în funcţie de ocupaţia acestora. 

Bibliografie: “Istorie şi tradiţii rrome” 

Întrebarea nr. 8 

Uniţi printr-o linie corespondenţa dintre termenii din cele două coloane: 

Salut!                          a. Fiú  

Bună Ziua!                  b. Tanitó  

Băiat                           c. Jó Napot  

Fată                            d. Lány  

Invăţător                    e. Szia  

Multumesc     f. Köszönöm  

Vă rog    g. Kérem 

Întrebarea nr. 9 

Definiţi termenii “Prejudecată” si “Discriminare” şi identificaţi asemănările şi deosebirile dintre 

acestea. 

Bibliografie: “Ghid de educaţie civică” 

Întrebarea nr. 10 

Afirmaţia conform căreia “Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi. Ele sunt 

înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul frăţietăţii” este 

conţinută în documentul: 

 Declaraţia Universală a drepturilor omului  

 Constituţia României  

 Convenţia privind drepturile copilului  

Bibliografie “Ghid de educaţie civică” 

Întrebarea nr.11 

“Meraba” înseamnă “Bună Ziua” în limba: 

 tătară  

 turcă  



 ucraniană  

Bibliografie: “Educaţie multiculturală” clasa a III-a şi a IV-a 

Întrebarea nr. 12 

“Matei” - dar de la Dumnezeu, este un termen de origine: 

 ebraică  

 bulgară  

 slovacă  

Răspuns: 

Bibliografie: “Ghid educaţie multiculturală” 

 

 Întrebarea nr. 13  

Menţionaţi când este aniversată Ziua Mondială a Rromilor - “O Rromano Themutno Dives” - din 

întreaga lume. 

 

Bibliografie: “Istorie şi tradiţii rrome”  

Întrebarea nr.  14 

Pentru comunitatea maghiariilor ziua femeii şi ziua mamei sunt două sărbători diferite. Ziua femeii se 

aniverseaza pe 8 martie. Precizaţi când sărbătoresc maghiarii ziua mamei. 

Întrebarea nr. 15 

Uniţi cu o linie termenul din coloana din dreapta cu definiţia corectă, corespunzătoare din coloana 

stângă: 

Respect                    a. Tratarea, aprecierea tuturor persoanelor în mod corect din punct de 

vedere moral  

Toleranţă                b. Capacitatea de a accepta şi respecta valori şi opinii, altele faţă de cele 

proprii  

Dreptate                  c. Aprecierea obiectivă faţă de drepturile, de valorile de conduită ale 

tuturor persoanelor  

Bibliografie: “Ghid de educaţie civică”  

 Întrebarea nr.16 

“Bigos” - mâncare de varză cu carne, cârnaţi şi afumături, este specifică: 

 bulgarilor  



 poloneziilor  

 rutenilor  

Bibliografie: “Educaţie multiculturală” clasa a III-a şi a IV-a 

Întrebarea nr. 17 

Oraşul Gherla din Transilvania a fost fondat în sec.XVII de către: 

 armeni  

 germani  

 sloveni  

Bibliografie: “Educaţie multiculturală” clasa a III-a şi a IV-a 

Întrebarea nr. 18 

Prezentaţi cele trei culori care compun steagul rromilor şi descrieţi simbolurile acestora. 

Bibliografie: “Istorie şi tradiţii rrome” 

Întrebarea nr. 19 

Uniţi termenul din coloana din stanga cu o linie corespunzătoare definiţiei corecte din coloana dreaptă: 

Cinste                a. valoare morală care se manifestă prin respectul faţă de adevăr  

Curaj                 b. fortă morală de a înfrunta cu îndrazneală primejdiile  

Prietenie            c. Legătura dintre două persoane bazată pe stimă, de respect reciproc  

 

Bibliografie: “Ghid de educaţie civică” 

Întrebarea nr.21 

 “Skandenberg” a fost un erou naţional al: 

 bulgarilor  

 sârbilor  

 albanezilor  

Bibliografie: “Educaţie multiculturală” clasa a III-a şi a IV-a 

Întrebarea nr. 22 

“Irina“, semnifică în limba greacă: 

 Pace  

 Război  

 Duşman  



 

Bibliografie: “Ghid educaţie multiculturală” 

Întrebarea nr. 23 

Comunitatea rromă reprezintă o comunitate importantă pe teritoriul României de azi. Precizaţi data la 

care sunt atestate, menţionate în documente scrise, primele comunităţi de rromi pe teritoriul românesc. 

Bibliografie: “Istorie şi tradiţii rrome” 

Întrebarea nr. 24 

Uniţi termenul din coloana din stanga cu o linie corespunzătoare definiţiei corecte din coloana dreaptă: 

Naţiune                             a. Este reprezentată de elementele culturii grupului etinic: limbă, 

obiceiuri,      tradiţii, legende, mituri ale originii  

 

Identitatea naţională         b. Reprezintă comunitatea de oameni formată pe baza unităţii de 

limbă şi teritoriu  

 

Conştiinţă naţională           c. Constituie sentimentul de apartenenţă la o naţiune  

Bibliografie: “Ghid de educaţie civică” 

Întrebarea nr. 25 

Ce cauta copiii germani in Duminica Paştelui? 

a) un pom care este impodobit cu panglici colorate 

b) caută in toată curtea cuiburile cu ouă si cu cadouri 

c) mâncare 

Întrebarea nr. 26 

In ce limba se tin slujbele religioase la rusii lipoveni?  

a) română 

b) slavonă 

c) latină 

Întrebarea nr. 27 

Afirmaţia conform căreia «Familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are 

dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului » 

este conţinută în documentul: 

 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului  



 Constituţia României  

 Convenţia privind drepturile copilului  

Întrebarea nr. 27 

În limba armeană „Bună ziua” se spune: 

a. parev 

b. dobri den 

c. yom tov 

Întrebarea nr. 28 

Ce sarbatoresc albanezii in 28 Noiembrie? 

 

a) Ziua steagului” (Ziua nationala).  – se sarbatoreste proclamarea Independentei de stat a 

Albaniei  

b) Ziua onomastica a lui Gheorghe Costariotul-Skanderbeu 

c) A fost cintat pentru  prima data Imnul albanez, „Cintecul steagului”  

Întrebarea nr. 29 

Ce sarbatoresc bulgarii in data de 1 Martie? 

a) Martisorul, asemanator de altfel cu traditia romaneasca 

b) Baba Marta 

c) Caderea Bulgariei sub stapanirea otomana 

Întrebarea nr. 30 

In ce localitate din Romania se afla liceul cu predare in limba slovaca, liceul "Josef Gregor Tajovsky"? 

a) Nadlac 

b) Budoi 

c) Targu Neamt 

Întrebarea nr. 31 

Unde se afla cea mai veche comunitate de greci din Romania? 

a) in satul Izvoarele 

b) in orasul Tulcea 

c) in orasul Ploiesti 

Întrebarea nr. 32 

Care sunt cele trei culori ale steagului maghiar? 

a) galben, alb, verde 

b) rosu, alb, verde 

c) albastru, alb, verde 



Întrebarea nr. 33 

Cand au fost eliberati rromii din sclavie in Tara Romaneasca? 

a) 1756 

b) 1856 

c) 1506 

Întrebarea nr. 34 

Ce inseamna cuvantul Kirchweih in limba germana? 

a) Sarbatoarea sfintirii hramului bisericii 

b) sarbatoare populara 

c) dans german 

Întrebarea nr. 35 

Cum se numeste liceul sarb din Timisoara? 

a) Liceul Ivo Andrici 

b) Liceul Dositei Obradovici 

c) Liceul Sava Tekelija 

Întrebarea nr. 36 

Ce se intampla de Sfântul Andrei la polonezi? 

a) se toarna în apă ceară topită printr-o formă de gaură a cheii 

b)  se presară cenuşă sfinţită pe capul credincioşilor 

c) feciorii udă fetele cu apă 

Întrebarea nr. 36 

Ce comemoreaza armenii in fiecare an la data de 24 aprilie? 

a) Holocaustul 

b) infiintarea episcopatului armenesc de la Suceava 

c) o sarbatoare religioasa de prim rang 

Întrebarea nr. 37 

Ce sarbatoare este pentru evrei Iom Kipur? 

a) Anul Nou 

b) ,,Ziua Iertarii” 

c) “Sarbatoare destinului” 

Întrebarea nr. 38 

“Irina“, semnifică în limba greacă: 

• Pace 



• Război 

• Duşman 

Întrebarea nr. 39 

Ce religie au bulgarii din Dudeștii Vechi din județul Timiș? 

a) romano-catolică 

b) ortodoxă 

c) greco-catolică 

Întrebarea nr. 40 

Cum se numește legea omilor tradiționali care conține printre altele și noțiunea de ”pur” și ”inpur” 

a) romanipen 

b) stabor 

 

 

 


