




Anul aderării la UE: 1995
Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, 

Italia, Elveția, Germania Liechtenstein
Capitala: Viena
Suprafaţa totală: 83.870 km²
Populaţia: 8,3 milioane
Moneda: face parte din zona euro din 
anul 1999 (€).

face parte din spațiul 
Schengen din anul 1995.
Relieful Austriei este predominant muntos 
(Mun ii Alpi), doar 32% din suprafa a rii 
se află sub altitudinea de 500 m.

Vecini: 
, 

Spaţiul Schengen: 

ț ț ță



1. Care este capitala Austriei?

2. Care este limba oficială a Austriei?

3. Ce lanţ muntos străbate Austria?

4. Pentru ce sport de iarnă este renumită Austria?

5. Cine este autorul operei „Nunta lui Figaro”?

6. Unde se află prima grădină zoologică din lume?

7. Ce fluviu trece prin capitala Austriei?

8. Care este numele celei mai iubite împărătese a Austriei, 
renumită pentru frumusețea ei?

9. Care este cea mai cunoscută mâncare austriacă din carne?

10. Care este cel mai cunoscut palat al fostului Imperiu 
Austro-Ungar, aflat în centrul orașului Viena?



1. Capitala și cel mai mare oraș, cu o populație 
de peste 1,7 milioane de locuitori, este Viena.

2. Limba oficială a Austriei este germana, dar se vorbesc și diferite 
dialecte austro-bavareze. 

3. Munţii Alpi ocupă aproape două treimi din teritoriul Austriei, cel mai 
înalt vârf fiind Grossglockner (3.798 m). 

4. Austria este renumită pentru toate sporturile de iarnă, în special pentru 
schi. Cele mai renumite staţiuni pentru sporturi de iarnă din Europa se 
găsesc în Alpii austrieci.

5. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut în anul 1756 la Salzburg. El este 
unul dintre cei mai mari compozitori ai lumii, personalitate marcantă a 
muzicii clasice. În scurta sa viață, a compus un număr impresionant de 
opere, dintre care cele mai cunoscute sunt: „Nunta lui Figaro”, „Don 
Giovanni” şi „Flautul fermecat”.

6. Grădina Zoologică de la Schönbrunn (Viena) este cea mai veche 
grădină zoologică din lume, fiind inaugurată în anul 1752 de 
Franz I. Stephan von Lothringen. A fost înființată în parcul reședinței 
de vară a dinastiei Habsburge de lângă Palatul Schönbrunn și a 
devenit publică în anul 1778.

7. Prin capitala Austriei trece Dunărea.

8. 
ales sub numele de Sisi, este cea mai iubită 
împărăteasă a Austriei.

Elisabeta de Wittelsbach, cunoscută mai 

9. 
este șnițelul vienez.

Cea mai cunoscută mâncare austriacă din carne 

10. 
în stil baroc din Europa, Palatul Schönbrunn este cel mai 
cunoscut palat al fostului Imperiu Austro-Ungar.

Unul dintre cele mai frumoase complexe arhitectonice 



Anul aderării la UE: membru 
fondator (1952)

Franța, uxemburg, Olanda, 
Germania
Capitala: Bruxelles
Suprafaţa totală: 30.528 km²
Populaţia: 10,7 milioane
Moneda: face parte din zona euro 
din anul 1999 (€).
Spaţiul Schengen: face parte din 
spaţiul Schengen din anul 1985.
Relieful Belgiei este preponderent 
de podi  i c mpie, cel mai nalt 
punct al Belgiei situându-se la 694 m 
altitudine (Signal de Botrange).

Vecini: L

ș ș â î



1. Care este capitala Belgiei?

2. Care sunt limbile oficiale vorbite în Belgia?

3. Care este cel mai renumit pictor belgian?

4. Cine a inventat saxofonul?

5. Unde a luat naștere primul covor de flori?

6. Care sunt deserturile pentru care este renumită Belgia?

7. Pentru ce băuturi este renumită Belgia?

8. Ca personaje albăstrui de desene animate au fost create de belgieni?

9. Unde s-a născut celebrul detectiv Tintin?

10. Unde e află sediul Parlamentului European?s



1. Capitala Belgiei este oraşul Bruxelles.

2. În Belgia se vorbesc trei limbi oficiale: 
neerlandeza, franceza şi germana.

3. Peter Paul Rubens este cel mai renumit 
pictor flamand. În decurs de patruzeci de ani, 
artistul a pictat aproximativ 1.400 tablouri 
și a executat sute de desene.

4. Saxofonul a fost inventat de belgianul Adolphe Sax. Iniţial, el 
a vrut doar să aducă nişte îmbunătăţiri clarinetului bass, dar a 
sfârşit prin a inventa un instrument nou.

5. La Bruxelles, n anul 1971, lua na tere primul covor de flori de 
dimensiuni cu adevărat impresionante: 77 m X 24 m. Pentru crearea lui 
s-au folosit aproape un milion de begonii.

î ș

6. Belgia este ara dulciurilor. Ea este renumită atât pentru ciocolată, 
cât şi pentru praline și vafe. Prima reţetă de vafe apare într-o carte de 
bucate tipărită în jurul anilor 1560. Cele mai vestite sunt vafele făcute 
la Liège, dintr-un aluat cu zahăr caramelizat.

ț

7. Belgia este renumită pentru specialită ile de bere, întâlnindu-se peste 
1.000 de mărci.

ț

8. Ștrumfii au fost creați de desenatorul belgian Peyo.

9. Eroul uneia dintre cele mai frumoase benzi desenate ale comicului 
Hergé, Tintin, s-a n scut în Belgia.ă

10. Sediul Parlamentului European se afl  în Bruxelles.ă



Anul aderării la UE: 2007
România, Turcia, Grecia, Serbia, 

Macedonia
Capitala: Sofia
Suprafaţa totală: 111.910 km²
Populaţia: 7,6 milioane
Moneda: leva bulgărească 

nu face parte din 
spațiul Schengen.
Bulgaria face parte din Peninsula 
Balcanică. În Bulgaria se află cel mai 
înalt punct din Peninsula Balcanică, 
Musala, la 2.925 m.

Vecini: 

Spaţiul Schengen: 



1. Care este capitala Bulgariei?

2. Care este limba oficială a Bulgariei?

3. Pentru ce flori este renumită Bulgaria?

4. Care este poetul național al Bulgariei?

5. Care este cea mai populară clădire din Bulgaria?

6. Cu ce mare fluviu se nvecinează la nord Bulgaria?î

7. La ce mare are ieşire Bulgaria?

8. Care este cel mai nou pod peste Dun re care leagă Bulgaria de România?ă

9. Ce alfabet tradi ional folosește limba bulgară ?ț

10. Care este religia majoritară a bulgarilor?



1. Capitala Bulgariei este oraşul Sofia.

2. Limba oficială a Bulgariei este bulgara.

3. Bulgaria este celebră pentru culturile sale 
de trandafiri. 85% din uleiul de trandafiri din 
lume provine de aici.

4. Hristo Botev este considerat cel mai mare poet al 
Bulgariei. Opera sa lirică a fost publicată în volumul 
„Cântece și poeme” (1875).

5. Catedrala Alexander Nevsky din Sofia este un monument cu valoare 
de simbol atât pentru capitala Bulgariei, cât şi pentru poporul bulgar. 
A fost ridicată între anii 1904-1912 în stil neobizantin, pentru a celebra 
câştigarea independenţei şi este a doua catedrală din Europa, ca mărime.

6. n partea de nord, Bulgaria se învecinează cu Fluviul Dunărea.Î

7. Bulgaria are ieşire la Marea Neagră. 

10. Religia majoritară a bulgarilor este cea creştin-ortodoxă.

9. Limba bulgară foloseşte alfabetul chirilic.

8. Cel mai nou pod peste Dunăre al Bulgariei este podul Calafat-Vidin, 
finalizat în anul 2013.



Anul aderării la UE: 2004
Vecini: Germania, Austria, Slovacia, Polonia
Capitala: Praga
Suprafaţa totală: 78.866 km²
Populaţia: 10,5 milioane
Moneda: coroana cehă 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen 
din anul 2007.
Apele din Cehia curg către trei mări diferite: 
Marea Nordului, Marea Baltică și Marea Neagră. 
Capitala Cehiei, Praga, este una dintre cele mai 
însemnate destinații turistice din Europa, 
cunoscută ca „Orașul celor o sută de clopotnițe”, 
sau „Orașul de aur”.



1. Care este capitala Cehiei?

2. Care este limba oficială a Cehiei?

3. Ce atrac ii pentru copii se g sesc în capitala Cehiei?ţ ă

4. Care este cea mai cunoscută staţiune din Cehia?

5. Care este cel mai mare castel din lume?

6. Ce râu străbate capitala Cehiei?

7. Care este cel mai cunoscut scriitor ceh?

8. Care este cel mai practicat sport de iarnă în Cehia?

9. Ce mâncăruri tradiţionale putem încerca în Cehia?

10. Cine a inventat lentilele de contact?



1. Capitala Cehiei este oraşul Praga. Praga este 
cunoscută ca „Orașul celor o sută de clopotnițe” 
sau „Orașul de aur”. Din anul 1992, centrul istoric 
al Pragăi a fost inclus pe lista UNESCO a locurilor din 
patrimoniul cultural mondial.

2. Limba oficială a Cehiei este ceha.

3. Praga este renumită pentru numărul mare de păpuşari, 
vânzători de marionete şi teatre de păpuşi.

4. Karlovy Vary este cea mai renumită stațiune balneară din Cehia. 
Este situată în nord-vestul ţării, la vărsarea râului Teplá în Eger.

5. Castelul (cetatea) din Praga este una din cele mai renumite 
incinte fortificate din lume. În Evul Mediu a fost reședința regilor 
Boemiei și împăraților romano-germani. În prezent servește 
drept sediu al președinției Republicii Cehe.

6. 
din Republica Cehă.

Capitala Praga este străbătută de Vltava, cel mai lung râu 

7. Scriitor evreu de limbă germană, Franz Kafka s-a născut în Praga. 
A fost unul dintre cei mai remarcabili reprezentanți ai prozei moderne. 
Cele mai cunoscute creații ale sale sunt romanele „Procesul” și „Castelul” 
și nuvela „Metamorfoza”.

8. Cel mai practicat sport de iarnă în Cehia este hocheiul pe gheață.  
Echipa de hochei a Cehiei a fost de douăsprezece ori campioană mondială.

9. Una dintre mâncărurile tradiţionale este „knedlíky”, un fel de 
găluşte preparate din cartofi şi pâine.

10. Lentilele de contact au fost inventate în anul 1959 de 
chimistul ceh Otto Wichterle.



Anul aderării la UE: 2004
Cipru este o insul  n Marea Mediteran , 

situată în sudul Turciei
Capitala: Nicosia
Suprafaţa totală: 9.250 km²
Populaţia: 0,8 milioane
Moneda: face parte din zona euro din anul 2008 (€).
Spaţiul Schengen: nu face parte din spaţiul Schengen.
Cipru este a treia insulă ca mărime din Marea 
Mediterană, după Sicilia și Sardinia. Locuită din 
timpuri străvechi, era considerată de către greci o 
casă a zeilor. În prezent reprezintă o destinație 
turistică foarte apreciată pentru peisajele atrăgătoare, 
cu munți sălbatici ce adăpostesc numeroase specii de 
animale, dar mai ales cu plaje cu nisip fin scăldate de 
ape albastru turcoaz.

Vecini: ă î ă



2. Care sunt limbile oficiale în Cipru?

3. Ce zeiţă foarte cunoscută s-a născut în Cipru?

4. Care sunt dulciurile pentru care este renumit Ciprul?

1. Care este capitala Ciprului?

5. Care sunt mâncărurile tradiţionale în Cipru?

6. Care este principala activitate economică în Cipru?

7. Care este cultura agricolă preponderentă a Ciprului?

8. În ce mare se situează Insula Cipru?

9. Ce tip de climă are Insula Cipru?

10. Ce păs ri exotice de talie mare şi colorit alb roz nt lnim 
iarna şi prim vara în zona Marelui Lac Sărat din Cipru?

ă  î â
ă



1. Capitala Ciprului este oraşul Nicosia.

2. Limbile oficiale vorbite în Cipru sunt greaca şi turca.

3. Afrodita, zeiţa iubirii şi a frumuseţii, s-a născut, potrivit 
legendei, în Cipru.

4. Ciprul este căutat de turişti şi pentru dulciurile cu specific local, 
dintre care cele mai apreciate sunt sugiucul (un baton din caramel 
umplut cu nuci şi migdale) şi rahatul turcesc.

5. Printre mâncărurile tradiţionale cipriote se numără mezze, 
o selecţie de aproximativ 30 de gustări diferite. O specialitate 
deosebită este şi brânza halloumi, o brânză de oaie condimentată 
cu mentă şi preparată la grătar, iar ca desert loukoumades
gogoşi prăjite cufundate în sirop de miere .

 
( )

6. Cipru este considerat un mic colț de rai, prin urmare principala 
activitate economică este turismul.

7. Cultura agricolă preponderentă a Ciprului este cea de măsline.

8. Insula Cipru se situează în Marea Mediterană.

9. .Clima insulei este de tip mediteraneean

10. n zona Marelui Lac Sărat din Cipru ntâlnim 
iarna şi prim vara păsări flamingo.

Î î
ă



Anul aderării la UE: 2013
Vecini: Slovenia, Ungaria, Serbia, 
Bosnia, Muntenegru
Capitala: Zagreb
Suprafaţa totală: 56.594 km²
Populaţia: 4,3 milioane
Moneda: kuna croată 
Spaţiul Schengen: nu face parte din spațiul 
Schengen. 
Croația are o parte insulară care constă în peste 
o mie de insule și insulițe de diverse dimensiuni, 
dintre care 48 sunt locuite permanent. 



1. Care este capitala Croaţiei?

2. Care este limba oficială a Croaţiei?

3. Ce reprezintă cele trei culori 
ale drapelului Croaţiei?

4. Ce formă are harta Croaţiei?

5. Câte insule are Croaţia?

6. Care este cel mai mic oraş din lume?

7. Ce obiect vestimentar a fost inventat în Croaţia?

8. Cine a construit pentru prima dată o paraşută?

9. Ce mare fizician s-a născut în Croaţia?

10. Care este moneda naţională a Croaţiei?



1. Capitala Croaţiei este oraşul Zagreb.

2. Limba oficială a Croaţiei este croata.

3. Cele trei culori ale drapelului croat reprezintă cele trei state 
care intră în componenţa sa: Regatul Croaţiei (roşu şi alb), Regatul 
Slavoniei (alb şi albastru) şi Regatul Dalmaţiei (roşu şi albastru).

4. Geografii spun despre Croaţia că are 
forma unui bumerang.

5. Croaţia are 1.246 de insule mai mari şi mai 
mici, din care 48 sunt locuite în permanenţă.

6. Cel mai mic oraș din lume se numeşte Hum, 
este situat în Croaţia şi are 23 de locuitori.

7. Cravata este una dintre cele mai cunoscute invenții ale Croaţiei. 

8. Croatul a fost primul care a construit 
şi testat o paraşută, în anul 1617.

Faust Vrančić 

9. Nikola Tesla, inginer specialist în mecanică şi electricitate, 
s-a născut în Croaţia, în anul 1856. Invenţiile şi munca sa au 
pus bazele cunoştinţelor moderne despre puterea electrică 
şi sistemele de curent alternativ.

10. Moneda naţională a Croaţiei este kuna.



Anul aderării la UE: 1973
Vecini: Germania
Capitala: Copenhaga
Suprafaţa totală: 43.094 km²
Populaţia: 5,5 milioane
Moneda: coroana daneză 
Spaţiul Schengen: face parte din 
spaţiul Schengen din anul 1996.
Aflată în Europa de Nord, Danemarca 
propriu-zisă constă în Peninsula 
Iutlanda și un arhipelag cu 443 de 
insule, fiecare având câte un nume 
distinct.



1. Care este capitala Danemarcei?

2. Care este limba oficială a Danemarcei?

3. Care este cel mai cunoscut autor 
de povești născut în Danemarca?

4. Sub ce nume erau cunoscuţi danezii în vechime?

5. Ce joc pentru copii a fost inventat în Danemarca?

6. Care este desertul tradițional danez?

7. Care este moneda națională a Danemarcei?

8. Ce insulă nordică locuită de eschimoși 
aparține de Danemarca?

9. Ce formă de guvernământ are Danemarca?

10. Care este opera marelui dramaturg englez William Shakespeare 
a cărei acțiune se petrece în Danemarca?



1. Capitala Danemarcei este oraşul Copenhaga.

2. Limba oficială a Danemarcei este daneza.

3. Hans Christian Andersen a fost scriitor și poet danez, celebru 
pentru basmele sale. Printre cele mai cunoscute povești ale sale se 
numără „Crăiasa Zăpezilor”, „Mica sirenă”, „Fetiţa cu chibriturile” 
și „Rățușca cea urâtă”. 

4. Între secolele al VIII-lea şi al XI-lea, danezii erau cunoscuţi 
sub numele de vikingi. Împreună cu norvegienii şi suedezii, 
aceştia au colonizat teritorii, au condus expediţii şi au făcut 
comerţ peste tot în Europa.

5. 
tâmplar, Ole Kirk Christiansen, a început să confecționeze 
jucării din lemn. Primele piese din plastic au apărut în 
anul 1949, jocul devenind cu rapiditate foarte popular. 

Istoria jocului Lego începe în anul 1932, când un 

6. Desertul tradițional danez degustat în Ajunul Crăciunului 
este terciul de orez amestecat cu smântână, migdale şi vanilie 
şi servit cu sos fierbinte de cireşe.

7. Moneda națională a Danemarcei este coroana daneză.

8. ă
care aparţine de Danemarca este Groenlanda.

Cea mai mare insulă nordic  locuită de eschimoşi, 

9. Danemarca este o monarhie constituțională.

10. Opera marelui dramaturg William Shakespeare 
acțiune se petrece în Danemarca se nume te Hamlet .

a cărei 
ș „ ”



Anul aderării la UE: 2004
Vecini: Rusia, Lituania
Capitala: Tallinn
Suprafaţa totală: 45.000 km²
Populaţia: 1,3 milioane
Moneda: face parte din zona euro din 
anul 2011 (€).
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul 
Schengen din anul 2007.
Altitudinea medie a Estoniei este de doar 
50 m și cel mai înalt punct al țării este 
Dealul Suur Munamägi din sud-estul țării, 
cu o altitudine de 318 m. 



5. Ce mijloace de transport sunt cel mai des folosite în Estonia?

1. Care este capitala Estoniei?

2. Care este limba oficială a Estoniei?

4. Ce pasăre este considerată simbol naţional în Estonia?

6. Care este desertul preferat al estonienilor?

7. Ce mare scaldă țărmurile Estoniei?

8. Cu ce țări se învecinează Estonia?

9. Care sunt cele mai mari insule din Estonia?

10. Câte lacuri are Estonia?

3. Ce floare a fost aleasă floare naţională 
în Estonia?



1. Capitala Estoniei este oraşul Tallinn.

2. Limba oficială a Estoniei este estona.

3. Albăstreaua, vestitoarea verii, a fost aleasă drept floare naţională a 
Estoniei în anul 1967.

4. Rândunica este unul dintre simbolurile naţionale ale Estoniei, 
imaginea ei fiind prezentă pe mai toate suvenirurile.

5. Estonienii călătoresc mai mult cu tramvaiul decât cu mașina.

6. .Desertul preferat al estonienilor este plăcinta cu rubarbă

7. Țărmurile Estoniei sunt scăldate de Marea Baltică.

8. Vecinii Estoniei sunt Rusia la est și Letonia la sud.

9. 
mari fiind Saaremaa (2673 km²) și Hiiumaa (989 km²).

Estonia are peste 1.000 de insule și insulițe, cele mai 

10. Estonia are peste 1.400 de lacuri. 
sunt foarte mici, cel mai mare, Lacul Peipsi, având o suprafață 

2
de 3.555 km .

Majoritatea lacurilor 



Anul aderării la UE: 1995
Vecini: Norvegia, Suedia, Rusia
Capitala: Helsinki
Suprafaţa totală: 338.000 km²
Populaţia: 5,3 milioane
Moneda: face parte din zona euro din anul 1999 (€).
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen 
din anul 1996.
Finlanda este una dintre cele mai nordice țări ale 
lumii. Are numeroase lacuri, ceea ce i-a adus și 
porecla de „Țara celor o mie de lacuri”.



1. Care este capitala Finlandei?

2. Care sunt limbile oficiale ale Finlandei?

3. Sub ce nume mai este cunoscută Finlanda?

4. Când au fost inventate patinele?

5. Ce piloţi de Formula 1 sunt finlandezi?

6. Ce fenomen deosebit se manifestă adesea în nordul Finlandei?

7. Care este cel mai cunoscut compozitor finlandez?

8. Care sunt specialităţile culinare tradiţionale în Finlanda?

9. Cum se relaxează finlandezii în timpul lungilor nopţi de iarnă?

10. Unde locuieşte Moş Crăciun?



1. Capitala Finlandei este oraşul Helsinki.

2. Limbile oficiale ale Finlandei sunt finlandeza şi suedeza.

3. Finlanda este cunoscută ca „Țara celor o mie de lacuri”.

4. 
fiind confecționate dintr-un os șlefuit legat de picior cu niște curele.

Patinele au fost inventate în Finlanda, în jurul anului 3.000 î.Hr., 

5. Piloţii de Formula 1 Mika Häkkinen şi Kimi Räikkönen 
sunt finlandezi.

6. Aurorele boreale, fenomene optice datorate impactului 
particulelor de vânt solar în câmpul magnetic, pot fi des 
admirate în nordul Finlandei. 

7. Johan Julius Christian (Jean) Sibelius este cel mai cunoscut compozitor 
finlandez din perioada Romantismului târziu, a cărui muzică a avut un rol 
esențial în formarea identității naționale finlandeze. Data de 8 decembrie, 
ziua naşterii sale, este în prezent „Ziua Muncii Finlandeze”.

8. Specialităţile culinare tradiţionale sunt preparatele din peşte (în 
special somon şi icre de calcan) şi friptura de ren.

9. Finlandezii iubesc căldura și relaxarea pe care le-o oferă sauna 
sau baia cu aburi, obicei cu tradiţie de sute de ani. 
În Finlanda se găsesc aproape două milioane de saune.

10. Ţara lui Moș Crăciun este Laponia, situată în nordul Finlandei.



Anul aderării la UE: membru fondator (1952)
Vecini: Belgia, Luxemburg, Germania, Elveția, Italia, 
Monaco, Spania, Andorra
Capitala: Paris
Suprafaţa totală: 550.000 km²
Populaţia: 64,3 milioane
Moneda: face parte din zona euro din anul 1999 (€).
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen 
din anul 1985.
Franţa este cea mai întinsă ţară a Uniunii Europene. 
Capitala ţării, Paris, a fost secole de-a rândul cel mai 
mare oraş al lumii, centru al artelor şi al noilor 
tehnologii, fiind supranumit „Oraşul luminilor”. 
În prezent este cel mai vizitat oraş din lume. 



1. Care este capitala Franţei?

2. Care este limba oficială a Franţei?

3. Care este cel mai înalt vârf muntos din Europa?

4. Care este cel mai cunoscut monument din Paris?

5. Când a avut loc primul spectacol de cinema?

6. Cine este creatorul personajului Gavroche?

7. Strămoșul cărui aparat este camera obscură?

8. 
considerat strămoșul bicicletei?

Care este mijlocul de transport cu două roți 

9. Care este simbolul neoficial al Franței ca națiune?

10. Cine a fost cel mai mare împărat al Franței?



1. Capitala Franţei este oraşul Paris.

2. Limba oficială a Franţei este franceza.

3. Mont Blanc este cel mai înalt vârf din Alpi și din Europa de 
Vest, situat la granița dintre Franța și Italia, în apropiere de colțul 
celor trei frontiere ale celor două țări cu Elveția. Înălțimea lui 
este de aproximativ 4.810 m.

4. Cel mai cunoscut monument din Paris este Turnul 
Eiffel, devenit simbol atât al Parisului, cât şi al Franţei.

5. Primul spectacol de cinema a avut loc în 28 decembrie 1895, la Paris, 
în salonul indian al restaurantului Grand Cafe, Boulevard des Capucines. 
Frații Louis şi Auguste Lumière au prezentat filme cu ajutorul 
proiectorului pe care tocmai îl inventaseră, numit  „Cinématographe”. 

6. Creatorul personajului Gavroche (simbolul Revoluţiei Franceze) din 
romanul „Mizerabilii” este Victor Hugo.

7. Aparatul de fotografiat s-a dezvoltat dintr-o invenţie mai veche, 
camera obscură. 

8. 
anul 1790, în Franța, de către contele Mede de Sivrac.

Strămoșul bicicletei este considerat a fi celeriferul, inventat în 

9. Cocoșul galic (în franceză „le coq gaulois”) este simbolul neoficial al 
Franței ca națiune.

10. Cel mai mare împărat al Franței a fost Napoleon Bonaparte.



Anul aderării la UE: membru fondator (1952)
Vecini: Polonia, Cehia, Austria, Elveția, Franța, 
Luxemburg, Belgia, Olanda, Danemarca
Capitala: Berlin
Suprafaţa totală: 356.854 km²
Populaţia: 82 milioane
Moneda: face parte din zona euro din anul 1999 (€).
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen 
din anul 1985. 
Germania are cele mai multe granițe cu țările 
europene (9). Industria germană este una din cele 
mai dezvoltate din lume. Cercetarea științifică și 
tehnologică din Germania este recunoscută ca 
cercetare de vârf la nivel mondial.



1. Care este limba oficială a Germaniei?

2. Cine este autorul poemului dramatic „Faust”?

3. Care este cel mai cunoscut om de ştiinţă 
născut în Germania?

4. Ce mare compozitor s-a născut în Germania?

5. Care este invenţia care a revoluţionat omenirea, 
perfecționată în Germania?

6. Care este capitala Germaniei?

7. Cum se numește fondatorul 
bisericii evanghelice lutherane?

8. Din ce munți situați în Germania 
izvorăște Fluviul Dunărea?

9. Ce construcție a despărțit Berlinul în două părți,  
fiind dărâmată în anul 1989?

10. Cine a fost inventatorul tiparului?



1. Limba oficială a Germaniei este germana.

2. Autorul poemului dramatic „Faust” este Johann Wolfgang 
Goethe, poet german, ilustru gânditor și om de știință, una dintre 
cele mai de seamă personalități ale culturii universale.

3. Albert Einstein s-a născut în Germania în anul 1879, la Ulm. A 
fost un mare fizician, autorul teoriei relativității și unul dintre cei 
mai străluciți oameni de știință ai omenirii.

4. Ludwig van Beethoven a fost un compozitor german, recunoscut 
ca unul din cei mai mari compozitori din istoria muzicii. Este 
considerat un compozitor de tranziție între perioadele clasică și 
romantică ale muzicii.

5. Automobilul, a cărui motor a fost perfecționat de inginerul 
german Karl Benz în anul 1886, a fost invenția care a revoluționat 
omenirea și a fost desăvârșită în Germania. 

6. Capitala Germaniei este oraşul Berlin.

7. Fondatorul bisericii evanghelice lutherane 
se numește Martin Luther.

8. Fluviul Dunărea izvorăște 
din Munții Pădurea Neagră.

9. 
în anul 1961 și demolat după 9 noiembrie 1989.

Zidul Berlinului, simbol al Războiului Rece, a fost construit 

10. 
german, renumit pentru contribuția sa remarcabilă 
la tehnologia tiparului.

Johannes Guttenberg a fost un metalurgist și inventator 



Anul aderării la UE: 1981
Vecini: Turcia, Bulgaria, Macedonia, Albania
Capitala: Atena
Suprafaţa totală: 131.957 km² 
Populaţia: 11,2 milioane
Moneda: face parte din zona euro din anul 2001 (€). 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen 
din anul 1992.
În Grecia se află legendarul munte Olimp, tărâmul 
zeilor în mitologia greacă. 
Grecia modernă își trage rădăcinile din civilizația 
Greciei Antice și este considerată a fi leagănul 
culturii occidentale. Ea este locul de naștere al 
democrației ca formă de guvernare, al filosofiei 
occidentale și al Jocurilor Olimpice.



1. Care este capitala Greciei?

2. Care este limba oficială a Greciei?

3. Cum se numeşte templul dedicat zeiţei Atena, 
construit în timpul lui Pericle?

4. Care sunt cei mai mari filosofi ai Greciei Antice?

5. Cine a inventat ceasul cu alarmă?

6. Care este cea mai mare 
insulă din Grecia?

7.Câte insule are Grecia?

8. Care este cel mai înalt munte din Grecia?

9. Ce mare competiție sportivă își are originea 
în Grecia Antică?

10. Cine este autorul operelor „Iliada” și „Odiseea”, 
opere ce descriu pe larg Războiul Troian?



1. Capitala Greciei este oraşul Atena.

2. Limba oficială a Greciei este greaca.

3. Partenonul a fost construit între anii 447 î.Hr. și 432 î.Hr., fiind un simbol 
cultural al întregii umanităţi. Clădirea a fost construită din marmură şi a fost 
bogat decorată cu reliefuri reprezentând scene din mitologia antică, iar 
statuia zeiței, înaltă de 12 m, a fost realizată din aur și din fildeș.

4. Cei mai mari filosofi ai Greciei Antice sunt Platon şi Aristotel.

5. Grecii au fost cei care au venit cu ideea de a face un ceas cu alarmă. 
Acesta a fost creat în anul 200 î.Hr. de către Ctesibius (285-222 î.Hr.). 
Tradiţionalul ceas cu alarmă a fost realizat dintr-un cadran gradat şi o 
limbă care să indice timpul şi a fost dotat cu un sistem de alarmă care 
dădea drumul unor pietricele într-un instrument special care producea 
sunete la o oră presetată.

6. 
Grecia și a cincea ca mărime din Marea Mediterană.

Cu o suprafață de 8.261 km², Creta este cea mai mare insulă din 

7. Grecia are peste 2.000 de insule în Marea Egee și în Marea 
Ionică, dar numai 165 dintre acestea sunt locuite.

8. Muntele Olimp este cel mai înalt munte din Grecia 
şi se spune despre el că era tărâmul zeilor.

9. Jocurile Olimpice au fost pentru prima dată 
organizate în Grecia Antică și au constat într-o 
serie de competiții atletice care au avut loc pe 
o arenă, între diferite orașe ale țării.

10. Autorul operelor „Iliada” și „Odiseea” 
este marele poet antic Homer.
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Anul aderării la UE: 1973
Vecini: Regatul Unit al Marii Britanii și 
al Irlandei de Nord
Capitala: Dublin
Suprafaţa totală: 70.000 km²
Populaţia: 4,5 milioane
Moneda: face parte din zona euro din 
anul 1999 (€).
Spaţiul Schengen: nu face parte din 
spaţiul Schengen.
Irlanda este cunoscută sub numele de 
„Insula de smarald”, datorită culorii 
verde care predomină pe insulă.



1. Care este capitala Irlandei?

2. Care sunt limbile oficiale ale Irlandei?

3. Care este cel mai mare 
prozator irlandez?

4. Ce mare scriitor irlandez a scris 
„Călătoriile lui Gulliver”?

5. Care este cea mai cunoscută 
sărbătoare irlandeză?

6. Cine a inventat reţeta de ciocolată?

7. Cu ce ţără se învecinează Irlanda?

8. În ce an şi-a declarat Irlanda independenţa 
faţă de Regatul Unit?

9. În ce an s-a proclamat Irlanda republică?

10. În ce an a aderat Irlanda la Uniunea Europeană?



1. Capitala Irlandei este oraşul Dublin.

2. Limbile oficiale ale Irlandei sunt irlandeza şi engleza.

3. James Augustine Aloysius Joyce este cel mai cunoscut prozator 
și poet irlandez, considerat unul dintre cei mai importanți scriitori 
ai secolului al XX-lea. Este cunoscut îndeosebi pentru romanele 
„Portret al artistului în tinerețe”, „Ulise” și „Veghea lui Finnegan”.

4. Romanul „Călătoriile lui Gulliver” este capodopera scriitorului anglo-
irlandez Jonathan Swift. 

5. Sfântul Patrick este sfântul patron al Irlandei şi este sărbătorit cu 
mare fast în data de 17 martie. Sfântul Patrick a trăit în secolul al IV-lea 
şi şi-a dedicat viaţa creştinizării Irlandei. Conform folclorului irlandez, 
el s-a folosit de frunza de trifoi pentru a explica doctrina creştină a 
Sfintei Treimi, fiecare frunză simbolizând Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt.

6. În timpul unei expediţii în Jamaica, Hans Sloane a descoperit 
arborele de cacao, din care localnicii preparau o băutură în 
amestec cu apa. Părându-i-se prea amară, el a înlocuit apa cu 
laptele, ajungându-se până la urmă la reţeta de ciocolată 
pe care o cunoaştem azi.

7. Irlanda se învecinează cu Regatul Unit al Marii Britanii 
şi al Irlandei de Nord.

8. Irlanda şi-a declarat independenţa faţă de 
Regatul Unit în anul 1937, sub numele de Eire.

9. Irlanda s-a proclamat republică în anul 1948.

10. Irlanda a aderat la Uniunea Europeană în anul 1973.



Anul aderării la UE: membru fondator (1952)
Vecini: Franța, Elveția, Austria, Slovenia
Capitala: Roma
Suprafaţa totală: 301.263 km²
Populaţia: 60 milioane
Moneda: face parte din zona euro din anul 1999 (€).
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
anul 1990.
Formează Peninsula Italică, sub formă de cizmă.
Roma, denumită şi „Oraşul celor 7 coline", a fost 
capitala Imperiului Roman, leagăn al culturii și limbii 
latine.



1. Care este capitala Italiei?

2. Care este limba oficială a Italiei?

3. Ce formă are harta Italiei?

4. 
din ordinul împăratului Traian, pentru a comemora victoria sa în Dacia? 

Care este monumentul construit la Roma, 

5. Care este cea mai mare personalitate care a trăit în Italia?

6. Care sunt vulcanii activi de pe teritoriul Italiei?

7. Când au fost inventaţi ochelarii?

8. Cine a inventat pianul?

9. Cine a inventat termometrul?

10. Care sunt cele mai cunoscute 
specialităţi culinare italieneşti?



1. Capitala Italiei este oraşul Roma.

2. Limba oficială a Italiei este italiana.

3. Harta Italiei are forma unei cizme.

4. Columna lui Traian este un monument antic din Roma construit 
din ordinul împăratului Traian, pentru comemorarea victoriei sale în Dacia. 
Terminată în anul 113, columna are exteriorul prevăzut cu un faimos 
basorelief sculptat, în formă de spirală, care reproduce artistic, sub o 
formă epică, războaiele dintre romani și daci purtate de Traian pentru 
cucerirea Daciei.

5. Leonardo da Vinci este considerat adesea cel mai de seamă geniu 
din întreaga istorie a omenirii. El este cunoscut în principal datorită 
celebrului portret Mona Lisa. A făcut, de asemenea, mari descoperiri 
în domeniul anatomiei, ingineriei civile, opticii și hidrodinamicii, care 
au influențat progresul științific.

6. Vulcanii activi de pe teritoriul Italiei sunt Vezuviul, lângă Napoli şi Etna, 
în Sicilia. În anul 79 d.H., Vezuviul a erupt, îngropând oraşul Pompei 
în cenuşă. În prezent, oraşul Pompei este vizitat de 2,5 milioane de turişti 
în fiecare an.

7. Primii ochelari au apărut în Italia, între anii 1284 şi 1306. Autorii 
invenţiei sunt doi călugări, Alessandro della Spina şi Giordano da Pisa.

8. Pianul a fost inventat în jurul anului 1700 de Bartolomeo Cristofori. 
În anul 1698, el a creat primul clavecin cu ciocănele, apoi primul său 
pianoforte în anul 1709.

9. Termometrul a fost inventat de Galileo Galilei. El a luat un balonaş de sticlă 
de mărimea unui ou de găină, la care a sudat un tub de sticlă subțire ca un pai. 
Celălalt capăt al tubului l-a introdus într-un vas cu apă. Încălzind şi răcind 
balonul, apa a început să se ridice şi să coboare din tub. 

10. Pe lângă pizza, sunt foarte cunoscute pastele şi risotto-ul. 
Risotto vine de la termenul italienesc „riso”, care înseamnă orez.



Anul aderării la UE: 2004
Vecini: Lituania, Estonia, Belarus, Rusia
Capitala: Riga
Suprafaţa totală: 65.000 km²
Populaţia: 2,3 milioane
Moneda: face parte din zona euro din anul 2014 (€).
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
anul 2007.
Letonia are foarte multe lacuri (peste 2.300) și un 
teren foarte mlăștinos. În anul 1991, Letonia și-a 
declarat independența față de fosta Uniune Sovietică.



1. Care este capitala Letoniei?

2. Care este limba oficială a Letoniei?

3. Care este cel mai cunoscut monument din Letonia?

4. Prin ce se distinge geografia Letoniei?

5. Care este cel mai mare pictor letonian?

6. Care este cel mai popular sport în Letonia?

7. Când a apărut primul pom de Crăciun?

8. Care sunt specialităţile 
culinare letoniene?

9. Cu ce state se 
învecinează Letonia?

10. La ce mare are ieşire Letonia?



1. Capitala Letoniei este oraşul Riga.

2. Limba oficială a Letoniei este letona.

3. 
ansambluri arhitecturale din Letonia și a fost ridicat în anul 1935, 
în memoria soldaților uciși în timpul Războiului de Independență 
din anul 1918. 

Monumentul Libertății este unul dintre cele mai reprezentative 

4. Letonia este o ţară brăzdată de 12.000 de râuri şi 2.300 de lacuri. 
Există, de asemenea, întinse zone împădurite. Mediul înconjurător 
abundă în floră şi faună sălbatică.

5. Mark Rothko este cel mai cunoscut pictor expresionist de origine 
letoniană. El este renumit pentru picturile sale abstracte, care 
exprimă emoții şi sentimente religioase.

6. Cel mai popular sport în Letonia este hocheiul pe gheaţă. 
Alte sporturi apreciate de letonieni sunt raliurile, baschetul, 
fotbalul şi atletismul.

7. Legenda spune că primul pom de Crăciun 
a fost decorat la Riga, în anul 1510.

8. Bucătăria letonă se distinge prin specialităţi 
precum plăcinta cu slănină sau supa rece cu 
smântână.

9. Letonia se învecinează cu Estonia, Lituania, Belarus şi Rusia.

10. Letonia are ieşire la Marea Baltică.



Anul aderării la UE: 2004
Vecini: Polonia, Rusia, Letonia, Belarus
Capitala: Vilnius
Suprafaţa totală: 65.000 km²
Populaţia: 3,3 milioane
Moneda: va face parte din zona euro din 
anul 2015 (€).
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul 
Schengen din anul 2007.
Lituania este o țară cu relief foarte plat, 
cea mai mare altitudine fiind de 293 m. 
Din anul 1991, Lituania a redevenit stat 
independent, desprinzându-se de fosta 
Uniune Sovietică.



1. Care este capitala Lituaniei?

2. Care este limba oficială a Lituaniei?

3. Între ce râuri se află 
capitala Lituaniei?

4. Ce personalitate din domeniul 
cinematografiei s-a născut în Lituania?

5. Cine a făcut primele schiţe de rachetă?

6. Care este cel mai cunoscut loc de pelerinaj din Lituania?

7. Cu ce state se învecinează Lituania?

8. Care este instrumentul muzical 
tradiţional lituanian?

9. Care sunt cele mai populare sporturi în Lituania?

10. Care sunt produsele culinare specifice Lituaniei?



1. Capitala Lituaniei este oraşul Vilnius.

2. Limba oficială a Lituaniei este lituaniana.

3. Capitala Lituaniei este situată pe malurile râurilor Neris şi Vilnia.

4. Jonas Mekas este un artist, poet şi realizator de film născut în 
anul 1922, care a emigrat în Statele Unite, devenind „părintele 
cinematografului de avangardă”.

5. Primele schiţe de rachetă au apărut în anul 1650 în lucrarea 
„Artis Magnae Artilleriae”, scrisă de Kazimierz Siemienowicz.

6. Dealul Crucilor este astăzi unul dintre cele mai cunoscute locuri de 
pelerinaj din Lituania. Este situat la o distanţă de 12 km înspre nord de 
micuţa localitate industrială Siauliai. Potrivit tradiției, fiecare vizitator 
lasă acolo o cruce. Se crede că există aici peste 50.000 de cruci.

7. Lituania se învecinează cu Letonia, Polonia, Rusia şi cu Belarus.

8. este un instrument muzical tradiţional lituanian, o cutie de 
rezonanţă trapezoidală pe care sunt întinse coarde. 

Kanklės 

9. Baschetul este cel mai popular sport în Lituania, urmat de atletism, 
fotbal, handbal şi canotaj.

10. Cel mai cunoscut produs culinar al Lituaniei este supa rece de 
sfeclă. Alte specialităţi tradiţionale sunt cele preparate pe bază 
de cartofi - de exemplu, clătitele din cartofi sau Cepelinai (găluşte 
umplute cu carne, brânză de vaci sau ciuperci).



Anul aderării la UE: membru fondator (1952)
Vecini: Franța, Germania, Belgia
Capitala: Luxemburg
Suprafaţa totală: 2.586 km²
Populaţia: 0,5 milioane
Moneda: face parte din zona euro  din anul 
1999 (€).
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul 
Schengen din anul 1985.
Luxemburgul este una dintre cele mai mici țări 
din Europa. 
Ca formă de guvernământ este o monarhie, 
reprezentată de Marele Duce sau de Marea 
Ducesă.



1. Care este capitala Luxemburgului?

2. Care sunt limbile oficiale ale Luxemburgului?

3. Care este cel mai cunoscut 
pictor luxemburghez?

4. Cine a inventat fotografia color?

5. Când a apărut prima revistă SF?

6. Care este cel mai celebru castel luxemburghez?

7. Care este principala profesie 
în Luxemburg?

8. Care sunt cele mai populare 
sporturi în Luxemburg?

9. Cu ce state se învecinează 
Luxemburgul?

10. Care sunt specialităţile culinare 
pentru care este renumit Luxemburgul?



1. Capitala Luxemburgului este oraşul Luxemburg.

2. Limbile oficiale ale Luxemburgului sunt luxemburgheza, 
franceza şi germana.

3. Jean-Baptiste Fresez este cel mai important pictor luxemburghez. 
El este cunoscut în special pentru peisajele urbane aproape fotografice.

4. În anul 1891, luxemburghezul Gabriel Jonas Lippmann a prezentat 
publicului prima fotografie color. El a fost răsplătit pentru munca sa 
cu Premiul Nobel pentru Fizică în anul 1908. 

5. Prima revistă science-fiction, „Amazing stories”, a apărut în anul 
1926 şi este opera publicistului american de origine luxemburgheză 
Hugo Gernsback.

6. Castelul Vianden este unul dintre cele mai mari castele fortificate 
de pe Valea Rinului. El aminteşte de gloria perioadei medievale, 
când a fost reşedinţa unor puternice familii nobiliare.

7. Majoritatea cetăţenilor acestei ţări lucrează în sistemul bancar 
şi în cel al asigurărilor. Luxemburgul este cea mai bogată ţară din UE. 
În Luxemburg există aproximativ 150 de bănci, în care lucrează 
23.000 de persoane.

8. Cele mai populare sporturi sunt ciclismul, atletismul şi tenisul. 
Cicliştii luxemburghezi au câştigat de cinci ori celebrul Tur al Franţei.

9. Luxemburgul se învecinează cu Belgia, Franţa şi Germania.

10. Cele mai cunoscute dintre specialităţile culinare luxemburgheze 
sunt iepurele sălbatic înăbuşit şi şunca de Ardeni. Nu mai puţin 
populare sunt mâncărurile din păstrăv şi ştiucă, cu peşti proaspăt 
pescuiţi din râuri.



Anul aderării la UE: 2004
Vecini: Malta este o insulă situată în 
Marea Mediterană. 
Capitala: Valletta
Suprafaţa totală: 316 km²
Populaţia: 0,4 milioane
Moneda: face parte din zona euro din 
anul 2008 (€).
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul 
Schengen din anul 2007.
Malta este o țară insulară. Capitala 
Maltei, Valletta, a fost întemeiată de 
către Cavalerii Ioaniți, un ordin 
cavaleresc, militar și religios din Evul 
Mediu (Ordinul Sfântului Ioan din 
Ierusalim). Simbolul acestui ordin era 
Crucea Malteză.



1. Care este capitala Maltei?

2. Care sunt limbile oficiale ale Maltei?

3. De la ce vine numele ţării?

4. Din câte insule este formată Malta?

5. Care este cel mai cunoscut pictor maltez?

6. Cine au fost Cavalerii Ioaniţi?

7. De la ce vine numele capitalei, 
Valletta?

8. Ce sunt megaliţii?

9. În ce mare se situează Malta?

10. Care sunt mâncărurile tradiţionale în Malta?



1. Capitala Maltei este oraşul Valletta.

2. Limbile oficiale în Malta sunt malteza şi engleza.

3. Numele „Malta” vine de la un cuvânt vechi care înseamnă „insula mierii”.

4. Malta este formată dintr-un grup de şapte insule din Marea Mediterană, 
însă doar cele trei mai mari - Malta, Gozo şi Comino - sunt locuite.

5. Amedeo Preziosi este cel mai cunoscut pictor maltez. Între anii 
1868-1869 a călătorit în România de două ori, colaborând cu Carol Popp de 
Szathmári. A fost apreciat de regele Carol I al României pentru care a 
realizat multe lucrări și care i-a organizat o expoziție în București. A creat pe 
teme românești mai mult de 250 de lucrări care, în afară de valoarea 
artistică, prezintă o sursă importantă pentru istoricii şi antropologii români.

6. Cavalerii Ioaniţi, supranumiţi şi Ospitalieri, erau membrii Ordinului 
Sfântului Ioan din Ierusalim, ordin militar şi religios din Evul Mediu. 
Ordinul a fost întemeiat în anul 1099 la Ierusalim, de un grup de 
negustori din sudul Italiei, în scopul îngrijirii medicale a pelerinilor 
şi de ajutorare a celor săraci, veniţi să viziteze locurile biblice. 
Simbolul acestui ordin este Crucea Malteză, o cruce albă în opt 
colţuri, purtată pe o mantie neagră. 

7. Capitala Valletta a luat numele de la constructorul ei, 
Marele Maestru al Ordinului Ioanit Jean Parisot de la Valette.

8. Megalitul este un monument religios sau funerar, din piatră brută, 
de mari dimensiuni. Cu o mie de ani înainte ca egiptenii să înceapă 
construcţia piramidelor, în Malta existau deja temple megalitice. 
Aceste temple, construite din blocuri masive din piatră în urmă 
cu 5.500 de ani, sunt cele mai vechi din lume.

9. Malta este o ţară insulară situată în Marea Mediterană.

10. Bucătăria tradiţională malteză include supa (minestrone, de peşte), 
pastele şi produsele de patiserie. La fel de renumite sunt preparatele 
umplute. Stuffat Tal-Fenek (friptura de iepure) face parte din 
mâncărurile tipic malteze, alături de lampuki (plăcinta cu peşte).



Anul aderării la UE: 1973
Vecini: Irlanda
Capitala: Londra
Suprafaţa totală: 244.820 km²
Populaţia: 61,7 milioane
Moneda: lira sterlină 
Spaţiul Schengen: nu face parte din spaţiul 
Schengen. 
Denumirea corectă și completă este „Regatul 
Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord", 
având în componență Anglia, Țara Galilor, 
Scoția și Irlanda de Nord.



1. Care este capitala Regatului Unit?

2. Care este limba oficială a 
Regatului Unit?

3. Ce ţări componente 
cuprinde Regatul Unit?

4. Ce formă de guvernământ are Regatul Unit?

5. Cine este autorul piesei „Romeo şi Julieta”?

6. Când a fost construită prima cale ferată?

7. Când a fost inventat telescopul?

8. Când a apărut jobenul?

9. Când a apărut primul timbru poștal?

10. Care sunt specialităţile culinare specifice Regatului Unit?



1. Capitala Regatului Unit este oraşul Londra.

2. Limba oficială a Regatului Unit este engleza.

3. Regatul Unit cuprinde Anglia, Ţara Galilor, Scoţia 
(acestea formând Marea Britanie) şi Irlanda de Nord.

4. Regatul Unit este o monarhie constituțională.

5. Autorul piesei „Romeo şi Julieta” este William Shakespeare. El este 
considerat cel mai mare scriitor al literaturii engleze. Opera sa cuprinde 
38 de piese de teatru, 154 de sonete, 2 lungi poeme narative, precum și 
alte multe poezii.

6. Prima cale ferată deschisă publicului a fost construită în anul 1825 şi 
a fost opera inginerului englez George Stephenson. Avea 40 km lungime 
şi făcea legătura între oraşele Stockton şi Darlington, din nord-estul Angliei.

7. Primul telescop a apărut în anul 1668 şi a  fost inventat de 
Sir Isaac Newton. 

8. Jobenul a fost purtat pentru prima dată în 15 ianuarie 1797 în Londra, 
de către . Priveliştea noii pălării a atras o mulţime 
uriaşă şi dezordonată de trecători, provocând o îmbulzeală atât de mare 
încât un comisar s-a ales cu un braţ rupt, iar Hetherington cu o amendă 
de 50 de lire pentru că „a apărut pe un drum public purtând pe cap 
o structură înaltă şi lucioasă menită a-i tulbura pe oamenii timizi”.

James Hetherington

9. Primul timbru poştal a fost emis de Marea Britanie în data de 
6 mai 1840. Acesta purta portretul Reginei Victoria şi a fost tipărit 
în 68 milioane de exemplare.

10. Din punct vedere culinar, insulele Regatului Unit au multe tentaţii 
pentru vizitatori. Puteţi încerca de exemplu „Arbroath smokies” (egrefin 
afumat) din Scoţia sau micul dejun nord-irlandez „Ulster fry” (şuncă prăjită, 
ouă, cârnaţi, turte cu bicarbonat de sodiu şi pâine din cartofi). Una dintre 
specialităţile din Ţara Galilor este „laverbread” - turtiţe prăjite, făcute din 
alge marine şi fulgi de ovăz, care se servesc cu ouă, şuncă şi moluşte 
comestibile. Specialitatea „Lancashire”, tradiţională în nordul Angliei, 
se prepară din carne de miel sau de vită, cartofi şi ceapă.



Anul aderării la UE: membru fondator (1952)
Vecini: Belgia, Germania
Capitala: Amsterdam
Suprafaţa totală: 41.526 km²
Populaţia: 16,4 milioane
Moneda: face parte din zona euro din anul 1999 (€).
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen 
din anul 1985.
Un sfert din teritoriul Olandei se află sub nivelul 
mării, statul având cea mai joasă altitudine din lume. 
Datorită culturilor întinse de lalele, Olanda este 
supranumită „Țara lalelelor”.



1. Care este capitala Ţărilor de Jos?

2. Care este limba oficială a Olandei?

3. Care este cel mai cunoscut pictor olandez?

4. Cine a inventat ceasul cu pendul?

5. Când a apărut primul CD?

6. Care sunt râurile care străbat Olanda?

7. Care este cel mai mare port industrial din UE?

8. Ce mijloc de transport preferă olandezii?

9. Care sunt florile pentru care este renumită Olanda?

10. Care sunt mâncărurile tradiţionale specifice?



1. Capitala Ţărilor de Jos (denumite informal Olanda) 
este oraşul Amsterdam.

2. Limba oficială a Olandei este neerlandeza.

3. Vincent Willem Van Gogh este cel mai cunoscut pictor olandez. 
Lucrările sale au avut o influență profundă asupra artei secolului al XIX-lea, 
prin culorile lor vii și impactul emoțional. Van Gogh a realizat peste 2.000 
de opere de artă, în jur de 900 de picturi și 1.100 de desene și schițe. 
A devenit faimos şi apreciat abia după moartea sa, în viaţă nereuşind să 
vândă decât o singură lucrare.

4. Ceasul cu pendul a fost inventat în anul 1657 de către matematicianul, 
astronomul și fizicianul olandez Christiaan Huygens. Istoricii consideră 
că el a fost savantul cu care a început revoluția științifică.

5. Primul CD a apărut în anul 1982 şi a fost rodul colaborării dintre 
firma olandeză Philips şi firma japoneză Sony. 

6. Râurile principale care străbat Olanda sunt: Rhinul care pătrunde 
în Olanda pe la graniţa estică, Maas şi Achelde. Toate trei sunt legate 
între ele printr-o reţea de canale. Olanda dispune de un număr mare 
de lacuri de mici dimensiuni.

7. Rotterdamul este cel mai mare port industrial din UE. Tot aici se află 
multe rafinării şi uzine pentru produse chimice.

8. Olandezilor le place să meargă cu bicicleta, în Olanda existând multe 
piste și benzi amenajate numai pentru biciclete.

9. Olanda este renumită pentru florile sale, laleaua olandeză fiind cea mai 
cunoscută din lume. În fiecare an, din luna martie şi până în mai, câmpurile 
din Olanda pur şi simplu înfloresc şi devin o mare de culori. 

10. Printre specialităţile culinare specifice se numără heringul crud, 
anghila afumată şi supa de mazăre, precum şi brânzeturile 
(Edam şi Gouda).



Anul aderării la UE: 2004
Vecini: Germania, Cehia, Slovacia, Ucraina, 
Belarus, Rusia, Lituania
Capitala: Varşovia
Suprafaţa totală: 312.679 km²
Populaţia: 38,1 milioane
Moneda: zlotul polonez 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul 
Schengen din anul 2007.
Calculul din anul 1775 pentru aflarea 
centrului Europei a determinat că acesta se 
află în Suchowola, Polonia.



1. Care este capitala Poloniei?

2. Care este limba oficială a Poloniei?

3. Care este cel mai cunoscut compozitor polonez?

4. Care este cea mai ciudată atracţie turistică din Polonia?

5. Care este cel mai cunoscut loc de pelerinaj din Polonia?

6. Care este capitala culturală a Poloniei?

7. Ce mare fiziciană şi chimistă s-a născut în Polonia?

8. La ce mare are ieşire Polonia?

9. Ce personaje cunoscute de 
desene animate au fost create în Polonia?

10. Care sunt preparatele culinare specifice?



1. Capitala Poloniei este oraşul Varşovia.

2. Limba oficială a Poloniei este poloneza.

3. Cel mai cunoscut compozitor polonez este Frédéric François Chopin, 
reprezentant de seamă al romantismului. Este considerat drept unul dintre 
cei mai prolifici și influenți compozitori de muzică pentru pian.

4. turistică  Casa Strâmbă. 
Aceasta se află în localitatea poloneză Sopot şi a fost construită în anul 
2004 după un proiect inspirat din benzile desenate.

Cea mai ciudată atracție din Polonia este

5. Mănăstirea Jasna Góra, „Dealul luminos”, este altarul cel mai 
faimos dedicat Maicii Domnului din Polonia și cel mai mare loc de 
pelerinaj din țară. Așezământul a fost fondat în anul 1382 de către 
călugării paulini care au venit din Ungaria.

6. Cracovia este al doilea oraș ca mărime și unul dintre cele mai vechi 
din Polonia. Orașul datează din secolul al VII-lea şi a fost de-a lungul 
timpului unul dintre cele mai de seamă centre culturale, academice 
și artistice ale țării. A fost capitala Poloniei între anii 1038-1569.

7. 
poloneză stabilită în Franța și prima femeie laureată a Premiului Nobel. 
Este singurul savanat care a primit două premii Nobel în două domenii 
științifice diferite (fizică și chimie).

Marie Curie, născută Maria Salomea Sklodowska, a fost o savantă 

8. Polonia are ieşire la Marea Baltică.

9. Lolek şi Bolek sunt două personaje de 
desene animate foarte populare, create în Polonia.

10. Preparatele tradiţionale poloneze sunt supa de 
sfeclă roşie, un tip de sarmale (foi de varză umplute 
cu carne şi orez) şi pierogi (găluşte umplute, 
de exemplu, cu varză şi ciuperci).



Anul aderării la UE: 1986
Vecini: Spania
Capitala: Lisabona
Suprafaţa totală: 92.072 km²
Populaţia: 10,6 milioane
Moneda: face parte din zona euro din anul 1999 (€).
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen 
din anul 1991.
Împreună cu Spania, formează Peninsula Iberică. 
Portugalia are și o parte insulară: insulele Azore și 
Madeira, situate în Oceanul Atlantic.



1. Care este capitala Portugaliei?

2. Care este limba oficială a Portugaliei?

3. De ce este denumită Portugalia 
„Țara celor 3F”?

4. Cine a fost Vasco da Gama?

5. Care este cel mai mare pod din Europa?

6. Care sunt cei mai importanţi exploratori 
portughezi şi pentru ce sunt ei recunoscuţi?

7. Care este simbolul Portugaliei?

8. Care este muzica naţională a Portugaliei?

9. Care a fost prima putere colonială 
din lume care a abolit sclavia?

10. Care este produsul pentru care 
este renumită Portugalia?



1. Capitala Portugaliei este Lisabona.

2. Limba oficială a Portugaliei este portugheza.

3. Portugalia este denumită „Țara celor 3F” datorită muzicii fado 
(muzică specifică portugheză), a localităţii Fatima (localitate în care se 
spune că ar fi apărut Fecioara Maria în faţa unor copii) şi a fotbalului.

4. Vasco da Gama a fost un explorator portughez care a pus bazele 
unei căi maritime între Europa şi India.

5. Cel mai mare pod din Europa se numeşte Podul Vasco da Gama 
şi se află în Lisabona.  Acesta are o lungime totală de 17.200 m, 
iar lăţimea este de 30 m.

6. Cei mai cunoscuţi exploratori portughezi sunt Vasco da Gama, Fernando 
Magellan şi Bartolomeu Diaz. Fernando Magellan a făcut primul înconjur 
al lumii pe apă în anul 1522, iar Bartolomeu Diaz a fost primul care a 
navigat ocolind colţul sudic al Africii, numit Capul Bunei Speranţe.

7. Simbolul Portugaliei este cocoşul din Barcelos. Povestea acestuia 
spune că demult un călător acuzat pe nedrept de crimă a fost judecat 
de un judecător care, în timp ce dădea verdictul, mânca un cocoş. 
În timp ce se apăra, călătorul a spus că dacă este nevinovat, cocoşul 
mâncat va învia. În acel moment, cocoşul s-a ridicat şi a început să 
cânte, călătorul fiind iertat.

8. Fado, supranumit şi blues-ul Portugaliei, este muzica naţională, 
iar cei mai cunoscuţi cântăreţi ai acestui gen de muzică sunt: 
Amalia Rodrigues, Madredeus, Mariza şi Katia Guerriero. 

9. Portugalia a fost prima putere colonială care a abolit sclavia în anul 1761 
cu jumătate de secol înaintea Spaniei, Franţei, a Marii Britanii şi a S.U.A.

10. Portugalia produce 50% din dopurile de plută din întreaga lume. 
Datorită proprietăţilor speciale ale acestor dopuri, vinurile nu îşi pierd 
din aromă, aşa cum se întâmplă în cazul folosirii altor tipuri de dopuri. 



Anul aderării la UE: 2007
Vecini: Ungaria, Serbia, Bulgaria, Republica Moldova, 
Ucraina
Capitala: Bucureşti
Suprafaţa totală: 237.500 km²
Populaţia: 20,1 milioane
Moneda: leul românesc
Spaţiul Schengen: nu face parte din spaţiul Schengen.
În România se află Delta Dunării, una dintre cele mai 
frumoase delte din lume, locul de vărsare a Fluviului 
Dunărea în Marea Neagră. 
În antichitate, teritoriul României a fost locuit de daci, 
fiind ulterior cucerit de Imperiul Roman și transformat 
în provincia Dacia Felix.



1. Care este capitala României?

2. Care este limba oficială a României?

3. Ce lanţ muntos străbate România?

4. La ce mare are ieșire România?

5. Care este cea mai mare rezervaţie naturală 
din România?

6. Care este cel mai cunoscut sculptor român?

7. Cine a inventat stiloul?

8. Care este cea mai mare clădire din Europa?

9. Care este cel mai bine păstrat oraş medieval din România?

10. Care sunt specialităţile culinare tradiţionale?



1. Capitala României este oraşul Bucureşti.

2. Limba oficială a României este româna.

3. România este străbătută de Munţii Carpaţi.

4. România are ieşire la Marea Neagră, 
iar litoralul său este o destinaţie turistică 
foarte căutată.

5. Cea mai mare rezervaţie naturală din România este 
Delta Dunării. Este a doua deltă ca mărime din Europa.

6. Cel mai cunoscut sculptor român este Constantin Brâncuşi. 
El a adus contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice 
în sculptura contemporană. Lucrările sale celebre sunt „Coloana 
infinitului”, „Poarta sărutului” şi „Masa tăcerii”, reunite în ansamblul 
monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu.

7. Stiloul a fost inventat de brăileanul Petrache Poenaru 
în anul 1827. El brevetează primul toc cu rezervor din lume, 
mai întâi la Viena, apoi la Paris, cu titlul „Condeiul 
portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală”.

8. Cea mai mare clădire din Europa este 
Palatul Parlamentului din Bucureşti.

9. Cel mai bine păstrat oraş medieval din România este Sighișoara 
și este situat în județul Mureș. A fost întemeiat acum mai bine de 
şapte secole (1280) de meşteşugari şi negustori saşi. Oraşul şi-a păstrat 
intactă structura clădirilor şi a străzilor, fapt extrem de rar în Europa.

10. Printre specialităţile culinare româneşti se numără micii, sarmalele, 
tochitura, cozonacul, precum şi papanaşii (gogoşi cu brânză şi smântână).



Anul aderării la UE: 2004
Vecini: Cehia, Austria, Ungaria, Ucraina, Polonia
Capitala: Bratislava
Suprafaţa totală: 48.845 km²
Populaţia: 5,4 milioane
Moneda: face parte din zona euro din anul 2009 (€).
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen din 
anul 2007.
Slovacia este una din cele 9 țări traversate de fluviul 
Dunărea. 
În Slovacia se află cel mai mare sistem de peșteri din 
Europa, cea mai lungă dintre ele fiind Peștera Baradla.



1. Care este capitala Slovaciei?

2. Care este limba oficială a Slovaciei?

3. Care este sportul naţional al slovacilor?

4. În ce an şi-a obţinut independenţa Slovacia?

5. Care sunt țările cu care se învecinează Slovacia?

6. Cine a inventat paraşuta?

7. Care este cel  mai înalt vârf 
muntos din lanţul Carpaţilor?

8. Care este cea mai celebră 
statuie din Slovacia?

9. Ce artist născut în America 
are origini slovace?

10. Cine a fost primul slovac care a călătorit în spaţiu?



1. Capitala Slovaciei este Bratislava.

2. Limba oficială a Slovaciei este slovaca.

3. Sportul naţional al slovacilor este hocheiul pe gheaţă. 
Slovacii au câştigat Campionatul Mondial în anul 2002.

4. „Divorţul de catifea”, aşa cum a fost numită 
dizolvarea Cehoslovaciei în două state independente, a 
avut loc la 1 ianuarie 1993. 

5. Slovacia se învecinează cu Ucraina, Polonia, Cehia, Austria şi Ungaria.

6. Slovacul Štefan Banič a construit un prototip de paraşută în anul 1913 pe 
care a testat-o sărind de pe o clădire cu 41 de etaje din Washington D.C. 

7. Vârful Gerlachovský din Slovacia reprezintă cel mai înalt 
vârf din întregul lanţ carpatic, precum şi cel mai înalt punct 
din Slovacia, la o altitudine de 2.655 m.

8. Cea mai faimoasă statuetă din Slovacia este Venus din Moravany, 
o statuetă din fildeş despre care se spune că ar avea 23.000 ani vechime 
şi care este păstrată la Muzeul Naţional de Istorie din Bratislava. 

9. Pictorul, graficianul şi fotograful Andy Warhol, cunoscut lumii 
datorită mişcării artistice pop-art, s-a născut într-o familie de 
slovaci din nord-estul acestei ţări. 

10. Primul slovac care a călătorit în spaţiul cosmic a fost Ivan 
Bella. El a luat parte la o misiune ruso-franco-slovacă pe staţia 
orbitală Mir în anul 1999.



Anul aderării la UE: 2004
Vecini: Italia, Croația, Ungaria, Austria
Capitala: Ljubljana
Suprafaţa totală: 20.273 km²
Populaţia: 2 milioane
Moneda: face parte din zona euro din anul 
2007 (€).
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul 
Schengen din anul 2007.
Aproximativ jumătate din suprafața Sloveniei 
(10.124 km²) este împădurită. 
Slovenia a făcut parte din fosta Republică 
Socialistă Federativă Iugoslavia, în anul 1991 
recâștigându-și independența.



1. Care este capitala Sloveniei?

2. Care este limba oficială a Sloveniei?

3. Care sunt preparatele culinare specifice Sloveniei?

4. Ce procent din suprafața țării este acoperit de păduri?

5. Care este cea mai cunoscută peșteră din Slovenia?

6. Unde se află cea mai veche viță de vie din lume?

7. Câte specii de animale se găsesc în Slovenia?

8. Care este simbolul capitalei Sloveniei?

9. Cu ce state se învecinează Slovenia?

10. 
Omul de Neanderthal a fost găsit în Slovenia?

Ce instrument muzical folosit de 



1. Capitala Sloveniei este Ljubljana.

2. Limba oficială a Sloveniei este slovena. 

3. Bucătăria slovenă abundă în specialități 
mediteraneene din pește, din carne  
(carne uscată Kras), piureuri, mămăligă, štrukli 
(aluat umplut cu brânză), prekmurska gibanica 
(prăjitură tradițională cu mai multe straturi), 
pogace (prăjitură rotundă), zlikrofi (ravioli în stil 
sloven).

Kras prosciutto 

4. În Slovenia, mai mult de 58% din suprafața terestră 
este acoperită de păduri, țara fiind clasată pe locul 
trei în rândul celor mai împădurite țări din Europa.

5. Cea mai cunoscută peșteră din Slovenia este Peștera Postojna. 
Această peșteră are o faună foarte variată: creveți, miriapode, greieri 
de peșteră, însă atracția principală pentru turiști o constituie Proteus 
Anguinus, o reptilă acvatică rară, cu o piele asemănătoare cu cea 
umană, semitransparentă.

6. În orașul Maribor se află cea mai veche viță de vie din lume, 
cu  vârsta de peste 400 de ani.

7. Deși este o țară foarte mică, Slovenia ocupă un loc semnificativ 
în lume la capitolul biodiversitate. În Slovenia se găsesc 2% din creaturile 
terestre ale lumii, adică 24.000 de specii de animale.

8. Simbolul orașului Ljubljana este un dragon. Istoria spune că eroul Iason 
și argonauții săi au plecat în căutarea lânii de aur. După ce au găsit comoara, 
întorcându-se înapoi în Grecia, au poposit în Ljubljana pentru a se odihni. 
Aici au fost atacați de un dragon, care a rămas simbolul capitalei Sloveniei.

9. Slovenia se învecinează cu Croaţia, Ungaria, Austria şi Italia.

10. 
folosit de Omul de Neanderthal.

În Slovenia a fost găsit un fluier, instrument muzical 



Anul aderării la UE: 1986
Vecini: Portugalia, Franța, Andorra
Capitala: Madrid
Suprafaţa totală: 504.782 km²
Populaţia: 45,8 milioane
Moneda: face parte din zona euro din 
anul 1999 (€).
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul 
Schengen din anul 1991.
Spania ocupă cea mai mare parte a 
Peninsulei Iberice. Insulele Canare din 
Oceanul Altlantic precum și Insulele 
Baleare din Marea Mediterană sunt, de 
asemenea, teritoriu spaniol.



1. Care este capitala Spaniei?

2. Care sunt limbile oficiale 
ale Spaniei?

3. Care este cea mai cunoscută 
tradiţie spaniolă care implică animalele?

4. Care sunt principalele preparate 
culinare specifice Spaniei?

5. Cu ce state se învecinează Spania?

6. Care sunt cei mai cunoscuţi artişti spanioli?

7. Care este cel mai cunoscut gen muzical 
din Spania?

8. Care este cea mai cunoscută operă 
a arhitectului Antoni Gaudi?

9. Ce reprezintă culorile 
de pe steagul spaniol?

10. Care este cel mai cunoscut 
muzeu din Madrid?



1. Capitala Spaniei este Madrid.

2. În Spania se vorbesc patru limbi oficiale: spaniola (castiliana - 
limba oficială în toată Spania), catalana, galiciana şi basca.

3. Coridele, deşi criticate de multe culturi şi chiar de mulţi dintre spanioli, 
sunt un produs al artei pure spaniole. Corida înseamnă victoria omului 
asupra unuia dintre cele mai temute animale: taurul. 

4. Spania are o gastronomie tipic mediteraneană bazată pe ulei de măsline, 
usturoi, jambon, roşii, fructe de mare sau carne de miel. Dintre specialităţile 
regionale putem aminti: cochinillo (porcul fript suculent) în Castilla, Ajo 
Blanco (supă rece) în Andaluzia, Caldo gallego (ciorbă de oase cu fasole, 
napi şi cartofi) în Galicia, Paella (orez condimentat cu şofran şi fructe de 
mare) în Valencia.

5. Spania se învecinează cu Franţa, Portugalia şi Andorra.

6. Antoni Gaudi, Salvador Dali, Juan Miro şi Pablo Picasso sunt printre 
cei mai renumiţi artişti spanioli care au influenţat arta anilor 1800.

7. Flamenco, perceput ca o chintesenţă a muzicii spaniole, are rădăcini 
ţigăneşti, arabe şi ebraice. Acest gen este caracterizat de o ritmicitate 
pronunţată, fiind folosite castanietele, iar cântecele sunt cel mai 
adesea însoţite de dansul care poartă acelaşi nume.

8. 
Familia, o biserică neogotică aflată în capitala Cataloniei, Barcelona. Imensa 
biserică este încă neterminată, deși se lucrează la ea din anul 1882.

Cea mai cunoscută operă a arhitectului Antoni Gaudi este Sagrada 

9. Steagul spaniol este compus din două dungi roşii orizontale care 
încadrează una galbenă. Legenda spune că banda galbenă reprezintă 
praful din arenele de coride, iar roşul reprezintă sângele taurului.

10. Muzeul Prado este cu siguranţă cel mai cunoscut muzeu din Madrid 
pentru că deţine unele dintre cele mai importante colecţii de pictură clasică 
din lume şi este pentru mulţi turişti motivul pentru care vizitează oraşul. 
În afara marilor pictori spanioli ca Velazquez, Goya, Ribera şi Zurbaran, 
Prado are creaţii importante ale maeştrilor italieni Tiziano şi Rafael. 



Anul aderării la UE: 1995
Vecini: Norvegia, Finlanda
Capitala: Stockholm
Suprafaţa totală: 449.964 km²
Populaţia: 9,2 milioane
Moneda: coroana suedeză 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul Schengen 
din anul 1996.
Suedia are circa 96.000 de lacuri, mai mari fiind 
Vänern (5.585 km²), Vättern (1.899 km²) și 
Mälaren (1.140 km²). Zonele mlăștinoase acoperă 
peste 10% din suprafața țării.



1. Care este capitala Suediei?

2. Care este limba oficială a Suediei?

3. Care este cea mai cunoscută 
formație suedeză de muzică pop?

4. Cine a inventat bancnota?

5. Cine a fost Anders Celsius?

6. Cine a întemeiat fundația ce oferă anual 
prestigioasele premii Nobel?

7. Care sunt lunile din an în care 
soarele nu apune în Suedia?

8. Care este simbolul Suediei?

9. De ce este Stockholm 
„Orașul care plutește pe ape”?

10. 
a lui Nils Holgersson prin Suedia”?

Cine a scris cartea „Minunata călătorie 



1. Capitala Suediei este Stockholm.
2. Limba oficială a Suediei este suedeza.

3. ABBA este formația suedeză de muzică pop care s-a bucurat de o 
foarte mare popularitate începând cu jumătatea anilor '70 și până la 
începutul anilor '80. 

4. Primele bancnote din Europa, accesibile tuturor și reprezentând o sumă 
fixă au fost puse în circulație de către Banca Suediei. Banca a fost înființată în 
anul 1657 de Johan Palmstruch în strânsă colaborare cu regalitatea. Acesta a 
propus ca masivele și incomodele monede să fie înlocuite cu așa numitele 
„kreditivsedlar” (certificate de garanție). Aceste note erau tipărite pe hârtie 
groasă, albă, cu filigran și purtau sigiliul băncii și opt semnături, printre care și 
cea a lui Palmstruch.

5. Astronom, fizician și matematician suedez, Anders Celsius este 
cunoscut pentru introducerea scării termometrice care îi poartă 
astăzi numele. Inițial, Celsius notase că punctul de fierbere al apei 
este la 0 grade, iar cel de topire la 100 de grade, inversiunea fiind 
făcută ulterior de discipolul său, Martin Stromer. 

6. Suedezul Alfred Nobel a fost un chimist, inventator și un cunoscut om 
de afaceri. Nobel a brevetat peste 355 de invenții, dintre care dinamita, 
cauciucul sintetic, pielea artificială și mătasea sintetică. Premiile Nobel se 
decernează începând cu anul 1901 pentru realizări deosebite în diferite 
domenii. 

7. La Cercul Polar de Nord, soarele nu apune în lunile iunie și iulie. Mai la 
sud, deși soarele se situează pentru câteva zeci de secunde sub linia 
orizontului, este suficientă lumină naturală la orice oră din „noapte”. În 
Stockholm, în aceste luni de vară, noaptea durează doar câteva ore.

8. Simbolul Suediei este Căluțul de Dala, despre care se spune că 
aduce noroc. Arta sculptării căluțului a înflorit în secolul al XIX-lea, când 
acesta a devenit un produs foarte căutat în schimburile comerciale. 

9. Capitala Suediei a fost numită „Orașul care plutește pe ape” 
datorită multitudinii de lacuri, râuri și canale.

10. 
a lui Nils Holgersson prin Suedia” și prima femeie care a primit 
Premiul Nobel pentru Literatură.

Selma Lagerlöf este autoarea operei „Minunata călătorie 



Anul aderării la UE: 2004
Vecini: Austria, Slovenia, Croația, Serbia, 
România, Ucraina, Slovacia
Capitala: Budapesta
Suprafaţa totală: 93.000 km²
Populaţia: 10 milioane
Moneda: forintul 
Spaţiul Schengen: face parte din spaţiul 
Schengen din anul 2007.
Țara este situată în Câmpia Panonică unde, 
în Evul Mediu, s-au stabilit hunii conduși de 
Attila, aceștia fiind considerați strămoșii 
poporului ungar. 
În Ungaria se află și „Deşertul Europei”, 
Pusta Ungară. 



1. Care este capitala Ungariei?

2. Care este limba oficială a Ungariei?

3. Ce fluviu trece prin capitala Ungariei?

4. Care este cel mai cunoscut compozitor maghiar?

5. Cine a decoperit vitamina C?

6. Cine a inventat pixul cu bilă?

7. Ce jucărie pentru copii a fost inventată 
în Ungaria?

8. Cum se numeşte dansul popular maghiar?

9. Care este cel mai mare lac din 
Europa Centrală situat în Ungaria?

10. Care sunt specialităţile culinare 
specifice Ungariei?



1. Capitala Ungariei este oraşul Budapesta.

2. Limba oficială a Ungariei este maghiara.

3. Dunărea împarte Budapesta în două - Buda și Pesta. În partea de est a 
Dunării se află Pesta, care ocupă două treimi din suprafață, iar pe partea 
de vest se află Buda, care ocupă cealaltă treime a orașului.

4. Franz Liszt sau Liszt Ferenc este cel mai cunoscut compozitor maghiar 
și unul dintre cei mai renumiți pianiști ai tuturor timpurilor.

5. Fiziologul maghiar Albert Szent-Györgyi este cel care a descoperit 
vitamina C. Această vitamină se găseşte în cantităţi mari în citrice, 
dar şi în legume.

6. Pixul cu bilă a fost inventat în anul 1938 de Bíró László József. 

7. Faimosul cub Rubik provine din Ungaria şi a fost inventat în anul 1974 
de către sculptorul și profesorul de arhitectură maghiar Ernő Rubik.

8. 
Este un dans de perechi care se execută la 
început într-un tempo lent, apoi tot mai rapid.

Dansul popular maghiar se numește ceardaș. 

9. Lacul Balaton, destinaţie turistică foarte populară, 
este cel mai mare lac din Europa Centrală.

10. Cea mai renumită specialitate culinară 
tradiţională a maghiarilor este gulyás-ul. 
Alte preparate tradiţionale sunt papricaşul 
de pui şi sarmalele.



1. Uniți țara cu capitala ei.
Austria

Belgia

Bulgaria

Croația

Cipru

Cehia

Estonia

Finlanda

Franța

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Danemarca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Viena

Bruxelles

Sofia

Zagreb

Nicosia

Praga

Copenhaga

Tallinn

Helsinki

Paris

Berlin

Atena

Dublin

Roma

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Î

J

K

L

M



15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Letonia

Lituania

Luxemburg

Malta

Olanda

Polonia

Portugalia

România

Slovacia

Slovenia

Spania

Suedia

Marea Britanie

Ungaria

N

O

P

Q

R

S

Ș

T

Ț

U

V

W

X

Y

Riga

Vilnius

Luxemburg

Valletta

Amsterdam

Varșovia

Lisabona

București

Bratislava

Ljubljana

Madrid

Stockholm

Londra

Budapesta

1. Uniți țara cu capitala ei.
(continuare)



2. Uniți țara cu steagul ei.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Austria

Belgia

Bulgaria

Croația

Cipru

Cehia

Danemarca

Estonia

Finlanda

Franța

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Î

J

K

L

M



(continuare)

2. Uniți țara cu steagul ei.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Letonia

Lituania

Luxemburg

Malta

Olanda

Polonia

Portugalia

România

Slovacia

Slovenia

Spania

Suedia

Marea Britanie

Ungaria

N

O

P

Q

R

S

Ș

T

Ț

U

V

W

X

Y



3. Cuvinte încrucișate

Completați pentru a descoperi 
cuvântul scris pe verticală.
1. Ce țară din Uniunea Europeană are 
cei mai mulți vecini?
2. Ţară cu capitala la Nicosia.
3. Ce țară din Uniunea Europeană este 
cunoscută ca „Insula de smarald”?
4. Care a fost prima putere colonială 
din lume care a abolit sclavia?
5. În ce țară a Uniunii Europene se află 
centrul calculat al Europei?
6. Ce țară este supranumită „Țara celor 
o mie de lacuri?”

1

2

3

4

5

6



Completați pentru a descoperi cuvântul scris pe verticală.
1. În ce țară a Uniunii Europene se află Muntele Olimp?
2. Ce țară a Uniunii Europene are un sfert din suprafață sub nivelul mării?
3. Ce țară din Uniunea Europeană are în componență Peninsula Iutlanda?
4. Ce țară din Uniunea Europeană are harta în formă de cizmă?
5. Care este capitala Lituaniei?
6. Care este cea mai mare ţară din Peninsula Iberică?
7. Care este capitala Regatului Unit?

4. Cuvinte încrucișate

1

2

3

4

5

6

7



5. Cuvinte încrucișate

1

2

3

4

5

6

7

Completați și aflați numele unui mare 
fluviu european.
1. Ce ţară are capitala la Stockholm?
2. În ce țară din Uniunea Europeană se află 
„Deșertul Europei”, Pusta?
3. În ce țară se află „Delta Dunării”?
4. În ce țară a Uniunii Europene se află 
sediul principal al Parlamentului European?
5. Care este capitala României?
6. România are ieșire la Marea ………
7. Țară cu capitala la Viena.



Întrebare 1 : 
Care sunt țările europene care sunt 
străbătute de Fluviul Dunărea?

Întrebare 2: 
Prin ce capitale europene 
trece Dun rea?ă

Întrebare 3: 
Care sunt țările Europei 
care nu au ieșire la mare?

6. Întrebări și răspunsuri 



Austria

Belgia

Bulgaria

Croația

Cipru

Cehia

Danemarca

Estonia

Finlanda

Franța

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Letonia

Lituania

Luxemburg

Malta

Olanda

Polonia

Portugalia

România

Slovacia

Slovenia

Spania

Suedia

Marea Britanie

Ungaria

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

7. Joc vecini: 

Câți vecini are țara?



Răspunsuri

3. Cuvinte încrucișate - Cuvânt verticală - Europa
1.Germania; 2.Cipru; 3.Irlanda; 4.Portugalia; 5.Polonia; 6.Finlanda.

4. Cuvinte încrucișate – Cuvânt verticală - România
1.Grecia; 2.Olanda; 3.Danemarca; 4.Italia; 5.Vilnius; 6.Spania; 7.Londra.

5. Cuvinte încrucișate - Cuvânt verticală - Dunărea
1.Suedia; 2.Ungaria; 3.România; 4.Belgia; 5.București; 6.Neagră; 
7.Austria.

Răspuns întrebare 1: Dunărea străbate pe tot parcursul ei 8 țări europene 
(Austria, Bulgaria, Croaţia, Germania, Ungaria, Slovacia, România, Ucraina).

Răspuns întrebare 2: Dunărea străbate 3 capitale europene: 
Viena, Bratislava, Budapesta.

Răspuns întrebare 3: Țările europene care nu au ieșire la mare sunt: Luxemburg, 
Elveția, Austria, Ungaria, Cehia, Slovacia.

6. Întrebări și răspunsuri 

1.Austria-8 8.Estonia-2 15.Letonia-4 22.Portugalia-1
2.Belgia-4 9.Finlanda-3 16.Lituania-4 23.România-5
3.Bulgaria-5 10.Franţa-8 17.Luxemburg-3 24.Slovacia-5
4.Cehia-4 11.Germania-9 18.Malta-0 25.Slovenia-4
5.Cipru-0 12.Grecia-4 19.Marea Britanie-1 26.Spania-3
6.Croaţia-5 13.Irlanda-1 20.Olanda-2 27.Suedia-2
7.Danemarca-1 14.Italia-4 21.Polonia-7 28.Ungaria-7

7. Joc vecini

1.Austria-H 8.Estonia-E 15.Letonia-W 22.Portugalia-N
2.Belgia-Î 9.Finlanda-C 16.Lituania-Y 23.România-Q
3.Bulgaria-G 10.Franţa-F 17.Luxemburg-U 24. Slovacia-O
4.Cehia-I 11.Germania-A 18.Malta-X 25. Slovenia-Ș
5.Cipru-M 12.Grecia-B 19.Marea Britanie-T 26.Spania-S
6.Croaţia-L 13.Irlanda-D 20.Olanda-Ț 27.Suedia-V
7.Danemarca-J 14.Italia-K 21.Polonia-P 28.Ungaria-R

1. Uniți țara cu capitala ei

2. Uniți țara cu steagul ei
1.Danemarca-F 8.Estonia-L 15.Suedia-O 22.Letonia-Ț
2.Belgia-H 9.Germania-K 16.Malta-X 23.Slovenia-Ș
3.Franța-B 10.Grecia-G 17.România-U 24.Marea Britanie-V
4.Austria-M 11.Cehia-A 18.Luxemburg-P 25.Slovacia-Q
5.Bulgaria-I 12.Cipru-E 19.Ungaria-W 26.Polonia-T
6.Irlanda-C 13.Italia-D 20.Olanda-Y 27.Portugalia-R
7.Croația-Î 14.Finlanda-J 21.Lituania-N 28.Spania-S



Cuprins:

Austria ................................. 1

Belgia ................................... 4

Bulgaria ................................ 7

Cehia .................................. 10

Cipru .................................. 13

Croația ............................... 16

Danemarca ........................ 19

Estonia ............................... 22

Finlanda ............................. 25

Franţa ................................ 28

Germania ........................... 31

Grecia ................................ 34

Irlanda ............................... 37

Italia ................................... 40

Letonia ............................... 43

Lituania .............................. 46

Luxemburg ......................... 49

Malta ................................. 52

Marea Britanie ................... 55

Olanda ............................... 58

Polonia ............................... 61

Portugalia .......................... 64

România ............................ 67

Slovacia .............................. 70

Slovenia ............................. 73
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Suedia .................................79

Ungaria ...............................82

Jocuri 
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