
 Concurs „La Fourmi” 2019 
 
 

1. Romanul „Fahrenheit 451”, scris în 1953, care prezintă este un roman scris de autorul  
a) Philip Roth 
b) Ray Bradbury 
c) Charles Bukowski 
d) Ethan Hawke 

 
2. Expresia „secretul lui Polichinelle” desemnează 

a) un fapt cunoscut de toată lumea şi considerat a fi o mare taină 

b) o faptă ruşinoasă unui soldat 

c) o faptă compromiţătoare a unui demnitar francez 

d) un secret de stat 
 

3. Formă de argou francez, care constă în inversarea silabelor în interiorul unui cuvânt 
a) raccourci 

b) triathlon 

c) cagnotte 

d) verlan 
 

4. Suveranitatea conducătorilor Angliei şi un simbol puternic al tronului englez în vremea 
cruciadelor este reprezentată de blazonul cu trei … .  

a) vulturi  
b) lei 
c) gheparzi 
d) urşi 

 
5. Folosindu-l pe Vlad Ţepeş ca sursă de inspiraţie pentru romanul său Dracula, autorul a creat 

una din cele mai puternice legende din literatură, unde personajul este un vampir. Numele 
romancierului irlandez este 

a) Bram Stoker 
b) James Joyce 
c) William Butler 
d) George Bernard Shaw 

 

6. Statuia „Cristo Redentor” (Cristos Mântuitorul) din Rio de Janeiro, Brazilia – statuie 
considerată una dintre minunile lumii moderne are chipul sculptat de sculptorul 

a) Antonio Canova 
b) Gheorghe Coman 
c) Gheorghe Leonida 
d) Allen Jones 

 
7. „Stromae” este numele de scenă a cântăreţului-compozitor belgian 
a) Loïc Nottet 
b) Jacques Brel 



c) Tom Dice 
d) Paul Van Haver 

 
8. Jean-Michel Blanquer este din 2017 
a) prim-ministrul Franţei 
b) ministrul Educaţiei naţionale în Franţa 
c) ministrul Afacerilor externe al Franţei 
d) ministrul Tranziţiei ecologice şi solidare 

 
9. Prima femeie pilot şi paraşutist din România 
a) Ana Maria Sireteanu 
b) Sofia Ionescu 
c) Aurora Gruescu 
d) Smaranda Brăescu 

 
10. Preşedintele Franţei din 2017: 
a) Nicolas Sarkozy 
b) Emmanuel Macron 
c) François Hollande 
d) Marine Le Pen 

 
11. Panta care simbolizează Irlanda este 
a) trandafirul 
b) laleaua 
c) trifoiul cu trei foi 
d) frunza de arţar roşu 

 

12. Inventator al porţelanului în Europa, a contribuit la decorarea palatului Tuileries, în secolul 
XVI:  

a) Marco Polo 
b) Bernard Pallissy  
c) Denis Peipin 
d) Leonardo Da Vinci 

 
13. Ce oraş are ca specialitate culinară „Tablier de Sapeur” (Şorţul genistului), mâncare pe bază 

de carne de porc sau vită? 
a) Marseille 
b) Lyon 
c) Toulouse 
d) Périgord 

 
14. De unde este originară fasolea? 
a) Africa 
b) America 
c) Asia 
d) Europa 



 
15. Ce fel de brânză se utilizează în pregătirea unei „tartiflette”? 
a) Camembert 
b) Beaufort 
c) Reblochon 
d) Cantal 

 
16. „Castelul din Carpaţi” este titlul unui roman ce evocă România pentru că întreaga acţiune se 

petrece în Transilvania şi a fost scris de unul din cei mai renumiţi scriitori francezi ai 
secolului XIX. Cine este autorul? 

a) Jules Verne 
b) François-René de Chateaubriand 
c) Eugène Labiche 
d) Pierre Loti 

 
17. Ce premiu literar, acordat unui autor de limbă franceză (care nu este obligatoriu francez), a 

inaugurat Frédéric Beigbeder? Numele este eponimul unei cafenele aflată în Paris, renumită 
pentru scriitorii celebri ce o frecventau.  

a) Prix Pedrocchi 
b) Prix de la Paix 
c) Prix de Flore 
d) Prix de Greco 

 
18. Ce cântăreţ celebru, ce a încântat publicul secolului trecut, descoperit şi lansat de Edith Piaf,  

a jucat şi în filmul Tirez sur le pianiste (Trageţi în pianist), în regia lui François Truffaut 
(anul 1960)? 

a) Salvatore Adamo 
b) Serge Gainsbourg 
c) Johnny Hallyday 
d) Charles Aznavour 

19. Cum se numesc locuitorii oraşului Neuilly-sur-Seine : 
a) Nocéens 
b) Neuillois  
c) Neuilléens  
d) Neuiois  

 
20. Pe ce insulă pariziană se găseşte catedrala Notre-Dame 
a) Île de La Cité 
b) Île Saint-Louis  
c) Île Saint-Germain 
d) Île Sainte-Hélène  

       
21. Scriitor şi critic literar francez, autor al romanului „L’amour dure trois ans” (Dragostea 

durează trei ani). Scriitorul a realizat şi o adaptare la cinema, în 2012. 
a) Bernard André Lévy 



b) Frédéric Beigbeder 
c) Pascal Bruckner 
d) Andreï Makine 

 
22. Scriitor de origine rusă, născut în Siberia, crescut în Franţa de la vârsta de trei ani, autor al 

romanului „Le Testament français” (Testamentul francez). 
a) Bernard André Lévy 
b) Frédéric Beigbeder 
c) Pascal Bruckner 
d) Andreï Makine 

 
23. Juliette Binoche este 
a) o scriitoare 
b) o  cântăreaţă 
c) o actriţă 
d) un personaj dintr-o carte 

 
24. Daniel Auteuil este 
a) un scriitor 
b) un cântăreţ 
c) un pictor 
d) un actor 

 
25. Romanul „Les voleurs de beauté” (Hoţii de frumuseţe) este scris de 
a) Frédéric Beigbeder 
b) Pascal Bruckner 
c) Michel Houllebecq 
d) François Weyergans 

 
26. Cine este autorul romanului „Chagrin d’école” (Necazuri cu şcoala), roman premiat cu 

Premiul Renaudot în 2007, care oferă o reflecţie asupra pedagogiei actuale şi a sistemului 
educaţional? 

a) Daniel Pennac 
b) Michel Houllebecq 
c) Frédéric Beigbeder 
d) Bernard André Lévy 

 
27. Premiul Nobel este acordat 
a) actorilor şi regizorilor 
b) oamenilor de ştiinţă şi scriitorilor 
c) pictorilor şi sculptorilor 
d) sportivilor şi antrenorilor 

28. La inițiativa cărui episcop s-a construit catedrala Notre-Dame? 
a) Maurice de Sully           
b) Claude Frollo 



c) Jacques de Malay 
d) Jacques Frollo      

 
29. În ce an a scris Victor Hugo romanul „Notre-Dame de Paris”: 
a) 1901 
b) 1831   
c) 1804 
d) 1867 

 
30. Sub domnia cărui rege începe construcţia  catedralei Notre-Dame : 
a) Louis XII 
b) Saint-Louis 
c) Louis VII    
d) Louis-Philippe          

 
31. Ce actriţă a interpretat rolul Esmeraldei din romanul „Notre-Dame de Paris”: 
a) Claudia Cardinale 
b) Sophia Loren 
c) Gina Lollobrigida    
d) Hélène Segara 

 
32. Ce arhitect a restaurat catedrala Notre-Dame : 
a) Gustave Eiffel 
b) Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc 
c) Jules Hardouin-Mansart 
d) Nicolas Michelin     

 
33. Ce monarh a părăsit le Palais du Louvre pentru a-şi stabili domiciliul la Versailles? 
a) Louis-Philippe 
b) Louis XIV              
c) Louis XIII 
d) Saint-Louis       

 
34. Premiul Renaudot, creat în 1926 este acordat 
a) scriitorilor 
b) actorilor 
c) muzicienilor 
d) jurnaliştilor 

 
35. Premiul Pulitzer, este acordat pentru merite deosebite pentru reportaje, fotografii, romane şi 

înregistrări muzicale. El a fost creat de jurnalistul american de origine maghiară Joseph 
Pulitzer în anul 

a) 1904 
b) 1914 
c) 1924 
d) 1978 



 
36. Care este numele avarului din piesa lui Molière, „L’Avare” (Avarul)? 
a) Tartuffe 
b) Orgon 
c) Harpagon 
d) Argan 

 
37. Romanul „Je suis une vieille coco” (Sunt o babă comunistă) este scris de un scriitor român 

contemporan. Cine este scriitorul? 
a) Sorin Ghergut 
b) Filip Florian 
c) Dan Lungu 
d) Răzvan Rădulescu 

 
38. Candidată la alegerile prezidenţiale din Franţa în anul 2007, pierde în turul al doilea, după 

Nicolas Sarkozy.  
a) Martine Aubry 
b) Ségolène Royal 
c) Valérie Trierweiler 
d) Clémentine Autain 

 
39. François Hollande, preşedintele Franţei din anul 2012 până în 2017 este ales din partea 

partidului 
a) Frontul Naţional 
b) Socialist Francez 
c) Mişcarea Democrată 
d) Adunarea pentru Republică 

 
40. Tartuffe, personajul din piesa cu acelaşi nume de Molière reprezintă tipul 
a) avarului 
b) impostorului 
c) cerşetorului 
d) bolnavului închipuit 

 

41. Câte opere de artă se găsesc la muzeul Luvru? 
a) 2 milioane 
b) 445000            
c) 55000 
d) 2500000 

 
42. Cine este tatăl metroului parizian 
a) Baronul Haussman 
b) Louis Blériot 
c) Fulgence Bienvenue         
d) Louis Renault  



 
43. Parisul devine capitala Franţei în anul : 
a) 508 
b) 610 
c) 450 
d) 500 

 
44. Parisul devine capitala Franţei în timpul regelui: 
a) Louis VII 
b) Louis XIII 
c) Clovis                 
d) Louis XIV 

 
45. Câte poduri s-au construit peste fluviul Sena? 
a) 45 
b) 34 
c) 37          
d) 42  

 
46. Care este cea mai veche biserică din Paris: 
a) Sacré-Coeur 
b) Saint-Germain des Près 
c) Saint-Gervais   
d) Saint-Etienne-du-Mont    

 
47. Pe 31 ianuarie 1977 a fost inaugurat muzeul : 
a) Orsay 
b) Louvre 
c) Centrul George Pompidou  
d) Quai Branly     

 
48. Care este semnificaţia celor patru culori ale Centrului George Pompidou: 
a) albastru pentru est, verde pentru vest, galben pentru nord, roşu pentru sud 
b) albastru pentru aer, verde pentru apă, galben pentru electricitate roşu pentru comunicaţie    
c) albastru pentru pictură, verde pentru literatură, galben pentru sculptură, roşu pentru 

fotografie 
d) albastru pentru apă, verde pentru natură, galben pentru soare, roşu pentru victorie 

 
49. În ce oraş s-a deschis, în 2008, un al doilea Centru Pompidou? 
a) Marseille 
b) Metz         
c) Lyon 
d) Nantes 

  



 
50. Cine este autorul romanului „Les Mystères de Paris” (Misterele Parisului)? 
a) Eugène Sue  
b) Marcel Proust   
c) Michel Tournier    
d) Alexandre Dumas     

 
51. În ce an Valea Loarei a fost înscrisă pe Lista Patrimoniului Mondial : 
a) 1986 
b) 2005 
c) 2000       
d) 1990 

 
52. Unde se află impozanta catedrală „Sagrada Familia” (Sfânta Familie), a cărei construcţie a 

început în anul 1882, urmând să fie terminată complet abia în anul 2026. 
a) Granada 
b) Valencia 
c) Barcelona 
d) Madrid 

 
53. Cum se numeşte personajul ipohondrului, obsedat de boli imaginare, din piesa lui Molière, 

„Le malade imaginaire” (Bolnavul închipuit)? 
a) Harpagon 
b) Argan 
c) Tartuffe 
d) Orgon 

 
54. Ce este „mimolette”? 
a) specialitate de brânză 
b) cartof 
c) vin 
d) prăjitură 

 
55. Unul din cei mai importanţi scriitori francezi ai Renaşterii, cunoscut ca fiind cel care a 

popularizat eseul ca specie literară, autor al colecţiei voluminoase, „Essais”. 
a) Michel de Montaigne 
b) Jean-Jacques Rousseau 
c) Voltaire 
d) Blaise Pascal 

 
56. Cine a pictat tabloul „La blouse roumaine” (Ia românească), expusă la Muzeul Naţional de 

Artă Modernă din Paris (Centre Georges Pompidou)?  
a) Francisco de Zurbarán 
b) Henri Matisse 
c) Claude Monet 
d) Edouard Manet 



 
57. Compozitor de origine italiană, ce şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii la curtea regelui 

Ludovic al XIV-lea, naturalizat francez, cel care a creat genul comediei-balet, adoptat şi de 
Molière, cu care a lucrat la punerea în scenă a comediilor.  

a) Jean-Baptiste Poquelin 
b) Jean-Baptiste Lully 
c) Michel Lambert 
d) Philippe Quinault 

 
58. Cartea „Un roman français” i-a adus autorului un premiu Renaudot în anul 2009. Cine a 

scris-o? 
a) Daniel Pennac 
b) Bernard André Lévy 
c) François Weyergans 
d) Frédéric Beigbeder 

59. Ce oraş traversat de fluviul Loara a fost eliberat de Jeanne d’Arc în timpul Războiului de 
100  de ani : 

a) Tours  
b) Saumur 
c) Orléans  
d) Le Puy-en-Velay    

 
60. La Nantes Loara se varsă în : 
a) Marea Mânecii 
b) Oceanul Atlantic      
c) Marea Mediterană 
d) Marea Nordului 

 
61. Numele fluviului Loara figura în textele galice sub denumirea de: 
a) Lige 
b) Ligne 
c) Lioger 
d) Liger 

 
62. Balzac a folosit pentru primele sale romane pseudonimele: 
a) Lord Rhône şi Horase de Saint-Aubin 
b) Lord R’Hone şi Horace de Saint-Aubain  
c) Lord R’Hoone şi Horace de Saint-Aubin      
d) Lord R’Hoone şi Horace de Saint-Auban   

 
63. Numele adevărat al scriitorului Eugène Sue este: 
a) Joseph-Marie Sue  
b) Joseph Sue 
c) Joseph-Michel Sue 
d) Sue Philippe 



64. Cine a scris romanul ”Le Juif Errant” (Jidovul rătăcitor)? 
a) Alexandre Dumas 
b) Eugène Sue                   
c) Michel Tournier 
d) Honoré de Balzac 

 
65. Inaugurat la Paris, în 1982 de Ministerul Culturii, muzeul prezintă amintirile lui George 

Sand: 
a) Musée Zadkine 
b) Musée de la vie romantique 
c) Musée du vin 
d) Musée de la Poupée 

 
66. În perioada postbelică, cultura este dominată de lupta dintre cele două blocuri antagoniste. 

În acest context, scriitorii au adoptat ideea angajării politice. Care dintre următorii scriitori 
francezi au dezvoltat un curent de dreapta? 

a) Victor Hugo 
b) Jean-Paul Sartre 
c) Albert Camus 
d) André Malraux 

 
67. Victoria strălucită de la Austerlitz, supranumită Bătălia Naţiunilor, a fost meritul lui: 
a) George Clémenceau 
b) Carol al IX-lea 
c) Napoleon al III-lea 
d) Napoleon Bonaparte 

 
68. Franţa reprezintă una dintre ţările fondatoare ale Uniunii Europene, unul dintre cei cinci 

membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite. La ce dată aderă Franţa 
la UE? 

a) 1 ianuarie 1957 
b) 12 februarie 1963 
c) 25 martie 1957 
d) 1 februarie 1958 

 
69. Franţa are ieşire la Marea Nordului  
a) la nord 
b) la sud 
c) la vest  
d) la est 

 
70. Din punct de vedere al structurii de stat, Belgia este: 
a) un stat centralizat 
b) un stat federativ 
c) stat semifederal 
d) confederaţie de state 



 
71. Lista patrimoniului mondial UNESCO, realizată la 27 ianuarie 2012, cuprinde 753 situri 

culturale, Franţa, fiind a treia ţară în această reputată listă. Câte obiective franceze sunt 
înscrise pe lista UNESCO? 

a) 50 
b) 45 
c) 34 
d) 38 

 
72. Cinematografia reprezintă un domeniu important al patrimoniului cultural francez, fiind 

inventată în 1895, la Lyon, de către: 
a) René Descartes 
b) fraţii Lumière 
c) Claude François 
d) Claude Débussy 

 
73. Rolul oxigenului în ardere a fost descoperit de către celebrul chimist 
a) Lavoisier 
b) Louis Pasteur 
c) Buffon 
d) Sadi Carnot 

 
74. Sala Oglinzilor din Palatul Versailles a reprezentat locul umilinţei franceze după războiul 

franco-prusac 1870-1871, aici proclamându-se Al Doilea Reich german. Din punct de 
vedere arhitectural, este o capodoperă 

a) gotică 
b) bizantină 
c) barocă 
d) neogotică 

 
75. Simbolismul reprezintă un curent literar apărut în Franţa, în secolul al XIX. Un reprezentant 

de seamă al acestui curent este: 
a) Apollinaire 
b) Charles Baudelaire 
c) Jean-Paul Sartre 
d) Eugène Ionesco 

 
76. O operă de artă deosebită, „Statuia Gânditorului” a fost realizată de către: 
a) Nicolas Boileau 
b) Jacques-Louis David 
c) Claude Monet 
d) Auguste Rodin 

  



 
77. Picturile „Moartea lui Germanicus”, „Răpirea Sabinelor”, „Vara” sunt operele celebrului 

artist: 
a) Claude-Nicolas Lecloux 
b) Pierre Lescot 
c) Pierre de Montreuil 
d) Nicolas Poussin 

 
78. În perioada interbelică se afirmă mai multe curente artistice, printre care şi cubismul. Acest 

curent a fost adoptat de către: 
a) Pablo Picasso 
b) Duchamp 
c) Claude Monet 
d) Degas 

 
79. Prima linie de metrou a fost inaugurată în Franţa în anul 
a) 1850 
b) 1900 
c) 1950 
d) 1957 

 
80. Arta culinară franceză surprinde prin rafinament şi savoare. „Le roquefort” reprezintă: 
a) un fel de vin, slab alcoolizat 
b) un sortiment de brânză 
c) mâncare tipică din varză acră 
d) o tocană de legume 

 
81. Conform estimărilor realizate în 2014, populaţia Franţei este de aproximativ  
a) 48,2 milioane 
b) 72, 8 milioane 
c) 66,6 milioane 
d) 55 milioane 

 
82. Ca organizare statală, Franţa este 
a) o republică semi-prezidenţială 
b) o republică prezidenţială 
c) republică parlamentară 
d) monarhie 

 
83. Franţa metropolitană se află la una dintre extremităţile vestice ale Europei. În partea de sud-

vest, se învecinează cu: 
a) Italia şi Monaco 
b) Belgia şi Luxemburg 
c) Spania şi Andorra 
d) Germania şi Elveţia 



 
84. Una din cele mai celebre peşteri pictate din Franţa, cu picturi rupestre vechi de circa 18000 

de ani este 
a) Altamira 
b) Lascaux 
c) Cuciulat 
d) Vârtop 

 
85. Franţa cuprinde o serie de teritorii situate în afara continentului european, denumite DOM-

TOM (territoires d’outre-mer). În Oceanul Indian, Franţa deţine: 
a) Martinica şi Clipperton 
b) Guyana Franceză 
c) Polinezia franceză şi Noua Caledonie 
d) Réunion, Mayotte, Insulele Crozet 

 
86. Erou al Galilor, care a rezistat cu eroism campaniei de cucerire a Galiei purtată de Iulius 

Cezar, în anul 58, î.e.n.: 
a) Asterix 
b) Obelix 
c) Vercingetorix 
d) Idefix 

 
87. Mari părţi din teritoriul actual al Franţei s-au înălţat în urma mai multor episoade tectonice, 

în special în orogeneza: 
a) alpină 
b) hercinică 
c) caledoniană 
d) niciuna dintre variante 

 
88. Alpii ating cea mai mare altitudine în Mont Blanc, cel mai înalt punct din Franţa cu o 

înălţime de  
a) 3900 m 
b) 4800 m 
c) 3752 m 
d) 4810 m 

 
89. Reţeaua hidrografică franceză este drenată în special de patru mari fluvii şi anume: 
a) Meuse, Elba, Loara, Rin 
b) Loara, Sena, Garonne, Ron 
c) Rin, Loara, Sena, Volga 
d) Meuse, Vistula, Loara, Sena 

  



 
90. Care sunt cele două aeroporturi din Paris? 
a) Charles-de-Gaulle şi Vichy 
b) Roissy şi Orly 
c) Nisa şi Roissy 
d) Orly şi Vichy 

 
91. În Franţa metropolitană, clima este de tip: 
a) tropical 
b) temperat-oceanic 
c) temperat 
d) ecuatorial 

 
92. Reţeaua feroviară franceză numără în 2009 circa 29.473 km de linii. Ea datează de la 
a) sfârşitul secolului al XX-lea 
b) sfârşitul secolului al XIX-lea 
c) începutul secolului al XIX-lea 
d) începutul secolului XXI 

 
93. Prezenţa omenească pe teritoriul actual al Franţei datează din: 
a) Paleoliticul Inferior 
b) Paleoliticul Superior 
c) Neolitic 
d) Epoca bronzului 

 
94. În preajma anului 600 î.e.n., grecii originari din oraşul Phocaea din Asia Mică au înfiinţat 

colonia Masalia, actualul oraş: 
a) Bordeaux 
b) Marseille 
c) Avignon 
d) Nantes 

 
95. Abolirea pedepsei cu moartea în Franţa reprezintă o măsură luată în a doua jumătate a 

secolului XX de către preşedintele: 
a) George Pompidou 
b) Valéry Giscard d’Estaing 
c) François Mitterrand 
d) Jacques Chirac 

 
96. Începând cu anii 1990,cele două partide politice principale sunt: 
a) Partidul Popular European şi Partidul Radical de Stânga 
b) Partidul Socialist şi Mişcarea Democrată 
c) Adunarea pentru Republică şi Partidul Socialist 
d) Mişcarea Democrată şi Frontul de Stânga 

 



97. În anul 996 la Reims este încoronat unul dintre regii care au marcat începutul supremaţiei 
unei noi dinastii franceze 

a) Carol cel Mare 
b) Carol cel Pleşuv 
c) Hugo Capet 
d) Ludovic al V-lea 

 
98. Născută într-o familie de ţărani, s-a considerat chemată să salveze Franţa, s-a înrolat şi a 

adus victoria de la Orleans în anul 1429. 
a) Diana de Poitiers 
b) Eleonora de Aquitania 
c) Caterina de Medici 
d) Ioana d’Arc 

 
99. În anul 1346, în timpul Războiului de 100 de ani, englezii îi înfrâng pe francezi în bătălia de 

la : 
a) Orléans 
b) Avignon 
c) Crécy 
d) Bouvines 

 
100. Pe Valea Loarei se înalţă mai multe castele grandioase, unul dintre ele fiind 

Chambord. Cum se numeşte regele Franţei care a construit acest castel ? 
a) Francisc al II-lea 
b) Francisc I 
c) Carol al IX-lea 
d) Henric al IV-lea 

 
101. Unii regi ai Franţei au fost preocupaţi de cultură. În timpul cărui rege curtea regală se 

transformă într-un centru al Renaşterii europene, atrăgând artişti precum Leonardo da Vinci, 
Andrea del Sarto ? 

a) Carol cel Mare 
b) Ludovic al V-lea 
c) Francisc I 
d) Ludovic al XIV-lea 

 
102. În timpul lui Henric III, ultimul rege de Valois, Franţa este greu încercată de războaie 

religioase crâncene. Succesorul acestuia, Henric din Casa de Burbon, este primul care 
restabileşte pacea în ţară prin edictul de la: 

a) Paris 
b) Nantes 
c) Avignon 
d) Lyon 

  



 
103. Bătălia de la Marna reprezintă un succes formidabil al francezilor care reuşesc să 

oprească ofensiva germană şi totodată să înlăture impresia generală că războiul se va fi 
terminat înainte de Crăciun. Cine a fost comandantul armatei franceze căruia i se datorează 
această victorie strălucită? 

a) generalul Gallieni 
b) generalul Joffre 
c) generalul Michel 
d) generalul Lanrezac 

 
104. Bătălia de la Verdun  ilustrează rezistenţa uimitoare a francezilor, care însă a fost 

plătită cu preţ de sânge. Verdun rămâne unul dintre simbolurile cele mai dureroase ale 
Primului Război Mondial. În timpul acesteia a existat un drum secundar de aproximativ 60 
de km care asigura aprovizionarea Verdunului asediat, astăzi unul dintre monumentele 
naţionale cele mai dragi şi anume : 

a) Drumul Foamei 
b) Calea Morţii 
c) Calea Sacră 
d) Drumul Libertăţii 

 
105. Personalitate marcantă, preşedinte al Consiliului de Miniştri, numit în 1917 la vârsta 

de 76 de ani şi personalitate cu rol hotărâtor în tratatele de pace postbelice (Primul Război 
Mondial) a fost : 

a) Pétain 
b) Robert Georges Nivelle 
c) George Clemenceau 
d) Gallieni 

 
106. Revoluţia franceză este un eveniment capital al istoriei naţionale, izbucnită în timpul 

lui Ludovic al XVI-lea, perioadă în care domnea absolutismul monarhic. Care este 
evenimentul declanşator al acestei revoluţii ? 

a) asedierea oraşului Toulon 
b) căderea Bastiliei, 14 iunie 1789 
c) invadarea Parisului 
d) căderea Bastiliei, 14 iulie 1789 

 
107. Franţa se învecinează cu Oceanul Atlantic la 
a) nord 
b) sud 
c) vest 
d) est 

  



 

108. La quiche lorraine este: 
a) o tartă cu şuncă şi brânză  
b) o tartă cu varză 
c) o mâncare pe bază de fasole 
d) o prăjitură 

 
109. Preşedinte al Franţei timp de două mandate, între 1981-1988 şi 1988-1995, s-a impus 

prin extinderea şi întărirea libertăţilor locale şi libertăţii de expresie, prin modernizarea 
Codului Penal, abolirea pedepsei cu moartea, etc. 

a) Jacques Chirac 
b) François Mitterrand 
c) Nicolas Sarkozy 
d) François Hollande 

 
110.   Care regiune franceză are capitala la Dijon şi este renumită prin vinul său? 
a) Bretagne 
b) Auvergne 
c) Bourgogne 
d) Alsace 
 
111.  Romanul „La dame aux caméliax” (Dama cu camelii) a fost scris de: 
a) Honoré de Balzac 
b) Alexandre Dumas fiul  
c) Alexandre Dumas tatăl 
d) Emile Zola 
 
112.  Cine este regizorul filmului de succes „Misiunea Cleopatra” din seria filmelor ecranizând 
aventurile lui Asterix şi Obelix? 
a) Claude Berry 
b) François Truffaut 
c) Alain Chabat 
d) Michel Houellebecq 
 
113.  Ce muzeu este renumit prin opt secţiuni, fiecare destinată unei colecţii, şi-a început 
construcţia la sfârşitul secolului al XII-lea şi căruia chiar şi Napoleon i-a mai adăugat o anexă în 
1850? 
a) Versailles 
b) Louvre 
c) Blois 
d) Orsay 

  



 
114. Care a fost prima cântăreaţă din Europa de Vest care a cântat în China? 
a) Juliette Gréco 
b) Mireille Mathieu 
c) Céline Dion 
d) Edith Piaf 
 
115. Cum se numeşte credinciosul câine al protagonistului principal din „Aventurile lui Tintin”, 
celebra suită de benzi desenate creată de Georges Rémi? 
a) Milou 
b) Mickey 
c) Toto 
d) Tonton 
 
116. Cine este autoarea volumului de povestiri „Aş vrea să mă aştepte şi pe mine cineva”, 

vândut în Franţa în sute de mii de exemplare, tradus în 36 de limbi? 

a) Amélie Nothomb 
b) Anna Gavalda 
c) Raymond Queneau 
d) Françoise Sagan 

 
117. Napoleon a dorit construcţia acestui monument în amintirea victoriei de la Austerlitz. Din 
păcate pentru împărat, acesta avea să treacă pe sub monument doar postum, la funeraliile sale din 
1840. Care este acest monument, terminat de Louis-Philippe, în 1836? 
a) Champs-Elysées 
b) Arc de la Défense 
c) Arc du Triomphe 
d) Obélisque de la Concorde 

 
118. Cum se numea cocoşatul din romanul lui Victor Hugo, „Cocoşatul de la Notre-Dame”? 
a) Quasimodo 
b) Harpagon 
c) Tintin 
d) Idéfix 
 
119. Cine este regizorul filmului „RRRrrr!”, având în rolurile principale pe actorii Gérard 
Dépardieu şi Marina Fois? 
a) Alain Chabat 
b) François Truffaut 
c) Olivier Libaux 
d) Claude Berry 
  



 
120. Ce oraş se află pe malul stâng al Rinului şi este capitala Alsaciei? 
a) Strasbourg  
b) Nantes 
c) Lille 
d) Arras 

 
121. În care din romanele Améliei Nothomb apar personajele Epiphane Otos şi Ethel: 
a) Catilinarele  
b) Atentat 
c) Antichrista 
d) Mercur 
 
122. Care este adevăratul nume al lui Stendhal: 
a) Henri-Marie Beyle 
b) Jean-Baptiste Poquelin 
c) Jean-Paul Sartre 
d) Roger Martin du Gard 
 
123. Stendhal a creat personajele Fabrice și Clelia în romanul: 
a) Lucien Leuwen 
b) Mănăstirea din Parma 
c) Roșu și Negru 
d) Despre dragoste 
 
124. Care rege a domnit într-o monarhie absolută, fără prim ministru, după ce ultimul din ei 
(cardinalul Mazarin) a murit? 
a) Ludovic al IX-lea 
b) Ludovic al XIII 
c) Louis-Philippe 
d) Ludovic al XIV-lea 
 
125. Cine cântă melodia „Mon crédo”? 
a) Charles Aznavour 
b) Edith Piaf 
c) Mireille Mathieu 
d) Nino Ferrer 
 
126. Cine este compozitorul imnului francez, „La Marseillaise”? 
a) Rouget de Lisle 
b) Gabriel Fauré  
c) César Franck  
d) Louis-Auguste Ronger 
 



127. Cine este autorul vorbelor „voi muri înainte de 40 ani”, scriitor, poet, dramaturg, romancier, 
traducător, inginer, inventator, trompetist şi comentator muzical, autor al romanului „Toamna la 
Pekin” şi care a murit la 39 de ani? 
a) Georges Brassens 
b) Boris Vian 
c) Gilbert Bécaud 
d) Jean Ferrat 
 
128. Actriţă franceză ce a jucat în filmul Anna Karenina, în regia lui Bernard Rose.  
a) Carole Bouquet 
b) Sophie Marceau 
c) Isabelle Adjani 
d) Catherine Deneuve 

 
129. Opera „Cei trei muschetari” este scrisă de  
a) Alexandre Dumas tatăl  
b) Alexandre Dumas fiul 
c) Paul Féval 
d) Jules Verne 
 
130. Le ratatouille este: 
a) un fel de pui umplut 
b) desert de Crăciun 
c) o tocană din vinete, roşii, dovlecei, ceapă 
d) un şoarece 
 
131. Primii ani ai secolului XVI marchează construcţia unor castele regale ce vor deveni simbol 
al Franţei, de aceea fluviul pe malurile căruia sunt construite este renumit, iar superba vale va fi 
cunoscută ca „valea regilor”. Cum se numeşte acest fluviu? 
a) Sena 
b) Ronul 
c) Loara 
d) Rinul 
 
132. Face parte dintre scriitorii curentului literar „Nouvelle Vague”; primul său roman, „Bonjour 
tristesse”, este scris la vârsta când scriitoarea avea doar 18 ani. 
a) Françoise Sagan 
b) Anna Gavalda 
c) Amélie Nothomb 
d) Sidonie-Gabrielle Colette 
  



133. Scriitoare franceză, cunoscută în special pentru La Princesse de Clèves, primul roman 
istoric din Franţa şi unul dintre primele romane din literatura universală.  
a) Françoise Sagan 
b) Madame de La Fayette 
c) George Sand 
d) Madame de Staël  

 
134. Scriitoare franceză, ce a creat personajul feminin Claudine, protagonista mai multor romane: 
Claudine à l’école (Claudine la şcoală), Claudine à Paris (Claudine la Paris), Claudine en ménage 
(Claudine căsătorită), Claudine s’en va (Claudine pleacă).  
a) George Sand 
b) Amélie Nothomb 
c) Sidonie-Gabrielle Colette 
d) Françoise Sagan 
 
135. A jucat în filmul Hors jeu (În afara jocului), de Karim Dridi, interpretând rolul personajului 
Miou-Miou, nume cu care a rămas în conştiinţa publicului.  
a) Isabelle Adjani 
b) Sylvette Herry 
c) Sabine Azéma 
d) Romy Schneider 

 
136. De origine algeriană, autoarea romanului La Confession d’un fou (Confesiunea unui 
nebun), publicat în 2011. 
a) Amélie Nothomb 
b) Françoise Sagan 
c) Leïla Sebbar 
d) Anna Gavalda 

 
137. În timpul cărui rege a murit cardinalul Mazarin, prim-ministru al Franţei, care nu a mai fost 
înlocuit de nimeni, regele dorind să domnească într-o monarhie absolută? 
a) Henric al IV-lea 
b) Ludovic al XIII 
c) Ludovic al XIV-lea 
d) Ludovic al XVI-lea 
 
138. A fost unul din cei mai importanţi editori ai secolului XIX, a contribuit la apariţia cărţilor lui 
Honoré de Balzac, Emile Zola, Victor Hugo, Jules Verne, George Sand. Editura sa fost 
răscumpărată mai târziu de celebra Hachette. 
a) Pierre-Jules Hetzel 
b) Erckmann-Chatrian 
c) Pitre Chevalier 
d) Jacqueline Chambon 
 



139. Cine a scris celebrul ciclu de şapte volume „În căutarea timpului pierdut”, ce a reprezentat 
o mare evoluţie a romanului francez din secolul XX, o reconstituire a realităţii pe baza memoriei 
involuntare? 
a) Charles Baudelaire 
b) André Gide 
c) Louis-Ferdinand Céline 
d) Marcel Proust 
 
140. Medic, dar şi unul din cei mai traduşi scriitori din secolul XX, autor al romanului Voyage au 
bout de la nuit (Călătorie la capătul nopţii). 
a) Marcel Proust 
b) Charles Baudelaire 
c) Louis-Ferdinand Céline 
d) André Gide 

 
141. Cine a fost tatăl lui Henric al IV-lea, rege al Franţei şi al Navarrei? 
a) Ludovic al XIV-lea 
b) Antoine de Bourbon 
c) Filip al III-lea 
d) Filip al IV-lea 
 
142. Preşedinte până în 2012, după ce a eşuat în două căsnicii, decide chiar în timpul mandatului 
să-şi refacă viaţa alături de fostul manechin de origine italiană, Carla Bruni: 
a) Jacques Chirac 
b) Nicolas Sarkozy 
c) François Mitterrand 
d) Valéry Giscard d’Estaing 
 
143. Ce cântăreaţă franceză provine dintr-o familie numeroasă cu 14 copii şi s-a lansat cu 
melodia „La vie en rose” pe care o cântă aproape la toate concertele? 
a) Edith Piaf 
b) Mireille Mathieu 
c) Céline Dion 
d) Patricia Kaas 
 
144. Îşi petrece copilăria lângă mama sa, aproape surdă şi vorbind foarte puţin, un unchi infirm, 
dogar de meserie, şi fratele său, Lucien. Mediul familial, pus sub semnul lipsurilor elementare, îi 
marchează profund personalitatea. Prima mare experienţă capitală a existenţei sale este sărăcia. A 
scris romanele Străinul, Ciuma, Căderea. Cine este autorul? 
a) Jean Giono 
b) Albert Camus 
c) Jean Paul Sartre 
d) André Breton 
  



 
145. Fiica unui ambasador belgian, născută în Japonia, scriitoarea trăieşte pe rând în Japonia, 
China, S.U.A., Bangladesh, Birmania, Laos, studiază filologia la Université Libre de Bruxelles, 
Belgia şi apoi se stabileşte în Franţa. Este autoarea romanelor: „Uimire şi cutremur”, „Igiena 
asasinului”, „Antichrista”, etc. 
a) Anna Gavalda 
b) Amélie Nothomb 
c) Jacqueline Chambon 
d) Françoise Sagan 
 
146. Cărui autor îi aparţine creaţia personajului profesorul Crastaing, cel care afirmă că 
„imaginaţia nu înseamnă minciună” atunci când îi obligă pe elevii săi să realizeze compuneri? 
a) Boris Vian 
b) Daniel Pennac 
c) René Barjavel 
d) Jules Romains 
 
147. Cine este actriţa din filmul „Le fabuleux destin d’Amélie Poulain” în regia lui Jean Pierre 
Jeunet? 
a) Sophie Marceau 
b) Juliette Binoche 
c) Audrey Tautou 
d) Marion Cotillard 
 
148. La bouillabaisse este: 
a) o supă de peşte 
b) o plăcintă cu dovleac 
c) o supă de ceapă 
d) o prăjitură 
 
149. Preşedinte al Franţei în perioada 2012-2017. 
a) Nicolas Sarkozy 
b) François Hollande 
c) Jacques Chirac 
d) François Mitterrand 

 
150. S-a bucurat de un enorm succes în seria impusă de „Jandarmul din Saint-Tropez” şi a 
încântat publicul cinefil prin imaginea unui tip de vârstă medie, mic de statură, predispus la 
hiperactivitate, rea-credinţă şi un temperament incontrolabil, inconfundabil prin grimasele faciale ce 
produc un mare efect comic. 
a) Bourvil 
b) Louis de Funès 
c) Jean Gabin 
d) Coluche 
  



151. Interpret al cântecului „Le métèque” (Veneticul)? 
a) Leo Ferré 
b) Gilbert Bécaud 
c) Georges Moustaki 
d) Joe Dassin 
 
152. Prăjitura tradiţională a francezilor de Crăciun este: 
a) la bûche 
b) la quiche lorraine 
c) le ratatouille 
d) le cassoulet 
 
153. Sub ce pseudonim a fost cunoscut în literatură celebrul scriitor Jean Baptiste Poquelin? 
a) Le Corbusier 
b) Molière 
c) Céline 
d) Miou-Miou 
 
154. Alexandre Dumas a fost scriitor din secolul 
a) XVII 
b) XVIII 
c) XIX 
d) XX 
 
155. Cărui rege i-a fost mamă Ana de Austria, care a dat naştere pruncului după 23 de ani de 
căsnicie, atunci când regele tată şi întreaga Franţă îşi pierduse speranţa vreunui moştenitor? 
a) Henric al IV-lea 
b) Ludovic al XIII-lea 
c) Ludovic al XIV-lea 
d) Ludovic al XVI-lea 
 
156. La vârsta de 82 de ani, a lansat albumul „Colore ma vie” în Cuba, alături de pianistul 
cubanez Jesús Chucho Valdés. 
a) Enrico Macias 
b) Charles Aznavour 
c) Joe Dassin 
d) Jean Ferrat 
 
157. Cine a publicat sub diverse pseudonime, dintre care Vernon Sullivan, Bison Ravi, Baron Visi 
sau Brisavion, anagrame ale numelui său? 
a) Raymond Queneau 
b) René Barjavel 
c) Boris Vian 
d) Ferdinand Céline 
 



158. Care este castelul de pe valea Loarei, a cărui construcţie a început din timpul domniei lui 
François I, a fost continuată în timpul domniei lui Henric al II-lea şi a fost o vreme reşedinţa regelui 
Ludovic al XIV-lea? Castelul cuprinde 440 de camere şi 83 de scări, iar donjonul său este în formă 
de cruce. 
a) Vaux le Vicomte  
b) Chambord 
c) Chenonceau 
d) Amboise 
 
159. Cine este autorul vorbelor „Sunt un om mediu + o existenţă. Valorile pe care aş simţi 
nevoia să le apăr sunt valori medii”. Şi totuşi din odiseea sa nu lipseşte miza cea mai înaltă: vrea în 
taină să obţină absolutul, ca şi eroul său, Meursault. 
a) Jean Paul Sartre 
b) Raymond Queneau 
c) Albert Camus 
d) Louis-Ferdinand Céline 
 
160. De numele cărui artist este legat cel al actriţei Madeleine Béjart? 
a) Louis de Funès 
b) Molière 
c) Claude Berry 
d) Jean Reno 
 
161. La barbecue este: 
a) pui umplut 
b) carne la grătar 
c) salată de crudităţi 
d) tocană din legume 
 
162. Care regiune franceză este renumită pentru clătite? 
a) Bretagne  
b) Champagne 
c) Normandie 
d) Alsace 
 
163. „Mon mec à moi” (Iubitul meu) este un cântec interpretat de: 
a) Céline Dion 
b) Patricia Kaas 
c) Juliette Greco 
d) Edith Piaf 
  



164. Pentru că regele Henric II l-a oferit în dar favoritei sale, Diane de Poitiers, iar mai târziu 
acesta va fi revendicat de Cathérine de Médicis, acest castel de pe Loara va fi cunoscut sub numele 
de „castelul doamnelor”. Care este castelul? 
a) Chenonceau 
b) Amboise 
c) Chaumont-sur-Loire 
d) Bois 
 
165. Cine a fost autorul piesei de teatru „Les mouches” (Muştele), cu tematică antiautoritară, 
pronunţându-se împotriva ocupaţiei naziste chiar în anii războiului? 
a) Jean-Paul Sartre 
b) Albert Camus 
c) Philippe Soupault  
d) Louis Aragon 
 
166. Romanul „Cei trei muschetari” descrie aventurile lui d’Artagnan şi ale camarazilor săi şi 
intrigile din jurul regelui: 
a) Henric al IV-lea 
b) Ludovic al XIII  
c) Ludovic al XVI 
d) Ludovic al XIV 
 
167. Ce peşte produce caviarul? 
a) somnul 
b) ştiuca 
c) sturionul 
d) somonul 

 
168. Cum se numesc personajele principale din filmul lui Yann Samuell, „Jeux d’enfants” în 
interpretarea lui Guillaume Canet şi Marion Cotillard? 
a) Silvie şi Jean Pierre 
b) Sophie et Julien 
c) Sophie et Adrien 
d) Silvie et Julien 
 
169. Cine cântă melodia „Nathalie”? 
a) Joe Dassin 
b) Gilbert Bécaud 
c) Enrico Macias 
d) Charles Aznavour 
 
170. Cine a scris romanul „Regii blestemaţi”? 
a) Emile Zola 
b) Maurice Druon 
c) Jacques Madaule 
d) Théophile Gautier 



171. Ce oraş din Franţa este desemnat, ca simbol al reconcilierii franco-germane, să găzduiască 
instituţiile europene? 
a) Grenoble 
b) Paris 
c) Rennes 
d) Strasbourg  
 
172. Alături de Alain Giresse, Luis Fernádez şi Jean Tigana, a alcătuit „Careul magic”, coloana 
vertebrală a echipei Franţei din anii 1980. 
a) Zinedine Zidane 
b) Mathieu Flamini 
c) Michel-François Platini 
d) Claude Makélélé 
 
173. În ce an „La Marseillaise” a devenit  imnul național al Franței ? 
a) 1765 
b) 1795   
c) 1830 
d) 1913  
 
174. În ce an a fost creat Premiul Goncourt, decernat pentru cea mai bună creaţie în proză a 
anului, scrisă în limba franceză. 
a) 1923 
b) 1903  
c) 1913 
d) 1923 
 
175. Cine a fost baronul Pierre de Coubertin? 
a) un fotbalist 
b) un atlet 
c) creatorul Jocurilor Olimpice moderne   
d) un constructor de stadioane 

 
176. Ce erou al benzilor desenate participă la Jocurile Olimpice din Grecia în timpul domniei lui 
Iulius Cezar ? 
a) Gaston Lagaffe 
b) Astérix  
c) Tintin 
d) Idefix 

 
177. Cum se numește scriitoarea franceză, autoare a romanului „Bonjour tristesse” (Bună ziua, 
tristețe), primul ei best-seller ? 
a) Françoise Sagan 
b) Marie-Christine D’Welles 
c) Simone de Beauvoir 
d) Yasmina Reza 



 
178. Compozitor francez, exponent al impresionismului, autor al unor piese muzicale delicate și 
sugestive, cum ar fi Nocturne (Nocturnă), Images (Imagini) şi Suite Bergamasque (Suită din 
Bergam). 
a) Maurice Ravel 
b) Claude Debussy 
c) Maurice Jarre 
d) Edouard Lalo 
 
179. Locul bătaliei (25 mai - 3 iunie 1940) în urma căreia forțele engleze şi franceze au fost 
evacuate prin Operaţiunea Dynamo ? 
a) Dunkerque 
b) Villers-Bocage 
c) Somme 
d) Sainte-Mere-L'Eglise 
 
180. Scriitoare franceză din secolul XIX, ce a uimit lumea prin nonşalanţa cu care şi-a acceptat 
condiţia de declasată, ducând o viaţă boemă, având relaţii cu artiştii cei mai diferiţi ai momentului: 
Jules Sandeau, Alfred de Musset, Frédéric Chopin; romanul „Indiana” pe care îl scrie este apreciat 
chiar de Honoré de Balzac şi care îi va consacra pseudonimul cu care rămâne în literatură. 
a) Simone de Beauvoir 
b) Nathalie Sarraute 
c) George Sand 
d) Sidonie-Gabrielle Colette 
 
181. Arhitect francez, care împreună cu Percier a proiectat muzeul Louvre, Arcul de Triumf din 
Paris şi castelul Malmaison ? 
a) Pierre Chareau 
b) Hector Guimard 
c) Charles Garnier 
d) François Léonard Fontaine 
 
182. Cum se numește submarinul francez care folosește pentru prima dată motor diesel la 
suprafață şi motor electric la scufundare ? 
a) Turtle 
b) Aigrette 
c) Feliette 
d) Nautilus 
 
183. În 1894 acest faimos căpitan de origine evreu din armata franceză cade victimă 
antisemitismului, este acuzat pe nedrept de trădare, şi închis pe viață. Procesul său devine celebru, 
şi peste 10 ani de zile este eliberat. Despre cine este vorba ? 
a) Noel Bouton 
b) Rafael Ibanez 
c) Albert Berry 
d) Alfred Dreyfus 



184. Ziar francez conservator, înființat la Paris, în 1826, de M. Alhoy şi E. Arago, ca săptămânal 
umoristic. 
a) 20 Minutes 
b) Le Figaro 
c) Le Monde 
d) Libération 
 
185. Sculptor francez, alături de care a lucrat Constantin Brâncuși la Paris și care i-a influențat și 
viziunea artistică? 
a) Auguste Rodin 
b) Raymond Duchamp-Villon 
c) Marie Laurencin 
d) Jean Arp 
 
186. Ce mare profet al Renașterii a studiat medicina la facultatea din Montpellier? 
a) Emile Achard 
b) Marie Charles Abadie 
c) Claude Bernard 
d) Michel de Nostradame 
 
187. Cum a murit regele Franței, Henric al II-lea, soțul Caterinei de Medici (1559)? 
a) în turnir, rănit de o lance 
b) împuşcat 
c) a căzut de pe cal 
d) spânzurat 
 
188. Operă anonimă, cel mai important poem eroic medieval francez, conținând aproape 4000 de 
versuri ? 
a) Cântecul lui Roland 
b) Cântecul Cidului 
c) Cântecul Nibelungilor 
d) Cântecul oastei lui Igor 
 
189. Cărui rege francez din dinastia de Valois, i-a vândut Leonardo da Vinci tabloul La Joconde 
(1516) ? 
a) Ludovic al XIII-lea 
b) Ludovic al XIV-lea 
c) Francisc I 
d) Carol al IX-lea 
 
190. Scriitor francez, reprezentant notoriu al avangardei artistice din secolul XX, autorul operei 
„Case d'armons” ? 
a) Romain Rolland 
b) Guillaume Apollinaire 
c) Marcel Proust 
d) Paul Claudel 



191. Ministru de externe francez ce propune în 1929, Adunării Societăților Națiunilor, elaborarea 
unui proiect de creare a Statelor Unite ale Europei ? 
a) Aristide Briand 
b) Jules Simon 
c) Jules Armand Dufaure 
d) Pierre Mauroy 
 
192. Tunel dintre Anglia şi Franța (50 km), aflat la adâncimea medie de 50 m sub nivelul apei 
inaugurat în 1994? 
a) Monte Cassino 
b) Eurotunel  
c) Monte Cervino 
d) Orange Fish 
 
193. Cum se numeau în Franța medievală taxele impuse de rege şi de la care era exclusă doar 
nobilimea şi clerul ? 
a) la taille 
b) la taxe 
c) autoroutes à péage 
d) la gabelle 
 
194. În vremea cărui rege au apărut în Franța academiile de artă ? 
a) Ludovic al XV-lea 
b) Ludovic al XIV-lea 
c) Hugo Capet 
d) Ludovic al XII-lea 
 
195. Armă de foc inventată în Franța în secolul XVI care folosea pentru aprinderea prafului de 
pușca o bucată de cremene ? 
a) archebuză 
b) puşcoci 
c) pistolet 
d) flintă 
 
196. Scriitor român, membru al Academiei Franceze, autorul piesei de teatru „Delir în doi” ? 
a) Eugen Ionescu 
b) Panait Istrati 
c) Petre Ţuţea 
d) Emil Cioran 
 
197. Ce castel a constituit reşedinţa Josephinei, prima soţie a lui Napoleon? 
a) Castelul Malmaison 
b) Castelul Chenonceau 
c) Castelul Chambord 
d) Castelul Amboise 
 



198. Ce state au făcut parte din Indochina Franceză? 
a) Thailanda, Bangladesh si Bhutan 
b) Malaysia, Cambodgia si Filipine 
c) Cambodgia, Laos si Vietnam 
d) Indonezia, Malaysia si Brunei 
 
199. Om de cultură francez, scriitor şi eseist, ministru de interne al Franţei în anii ’60? 
a) Philippe Rondot 
b) Paul Eluard 
c) André Malraux 
d) Jean-Paul Sartre 
 
200. Primul ordin național înființat în Franța spre a recompensa serviciile militare și civile aduse 
țarii? 
a) Legiunea de Onoare 
b) Ordinul Steaua Franţei 
c) Ordinul Naţional de Merit 
d) Ordinul Artelor şi Literelor 
 
201. Cum se numește rachiul distilat din cidru, fabricat în Franța, în regiunea cu același nume? 
a) Calvados 
b) Ardennes 
c) Hérault 
d) Meuse 
 
202. Care este cel mai important fabricant de pneuri din Franța? 
a) Dunlop 
b) Michelin 
c) Egyéb 
d) Continental 
 
203. Care pictor post-impresionist şi-a petrecut o perioada a vieţii în Tahiti, autor al tabloului 
D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? (De unde venim? Cine suntem? Unde 
mergem?), considerat testamentul său pictural? 
a) Paul Cezanne 
b) Vincent van Gogh 
c) Eugene Delacroix 
d) Paul Gauguin 
 
204. Sportiv român ce a câştigat aurul la tir la Jocurile Olimpice de Vară de la Helsinki în 1952? 
a) Dorin Babii 
b) Nicolae Linca 
c) Iosif Sîrbu 
d) Petre Becheru 
  



205. Cine a fost a doua soţie a lui Napoleon I, prinţesă din familia Habsburg? 
a) Josephine de Beauharnais 
b) Maria Stuart 
c) Marie Louise 
d) Marie de Valois 
 
206. Scriitor francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1957, autor al operelor „Le 
mythe de Sisyphe” (Mitul lui Sisif)  „L’étranger” (Străinul)  „La peste” (Ciuma)? 
a) Albert Camus 
b) Claude Simon 
c) Gustave Flaubert 
d) Paul Eluard 
 
207. Scriitor francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1947, autor al operelor „Les 
Nourritures terrestres”(Fructele pământului)  „Le Retour de l'enfant prodigue” (Întoarcerea fiului 
risipitor),  „Les Faux-monnayeurs” (Falsificatorii de bani). 
a) Tristan Tzara 
b) André Gide 
c) Jean-Paul Sartre 
d) Emilé Zola 
 
208. Scriitor francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1904, autor al operelor 
„Mireio”, „Lou Tresor dóu Felibrige” (Tezaurul Felibrilor), „Lou Pouèmo dóu Rose”(Poemul 
Ronului)? 
a) Frédéric Mistral 
b) André Malraux 
c) François Mauriac 
d) Gabriela Mistral 
 
209. Cui îi aparţine, conform unei legende foarte populară, celebra replică „N-au pâine? Să 
mănânce cozonac.” rostită în timpul Revoluţiei Franceze? 
a) Ludovic al XVI-lea 
b) Voltaire 
c) Maximilian Robespierre 
d) Maria Antoaneta 
 
210. Compozitor francez de renume, autorul operelor muzicale „Carmen” şi „Frumoasa fată din 
Perth”. 
a) Jules Massenet 
b) Georges Bizet 
c) Charles Gounod 
d) Michel Carré 
  



211. Savant român de reume mondial, absolvent al Şcolii Superioare de Aeronautică şi 
Construcţii Mecanice din Paris, autorul a peste 250 de invenţii brevetate, cel care a descoperit un 
„procedeu şi dispozitiv pentru devierea unui fluid intr-un alt fluid”? 
a) Traian Vuia 
b) Aurel Vlaicu 
c) Henri Coandă 
d) Hermann Oberth 
 
212. Care a fost numele înainte de căsătorie al savantei poloneze Marie Curie, laureată a 
Premiului Nobel pentru Fizică în 1903 şi Premiului Nobel pentru Chimie în 1911? 
a) Maria Bronislawa 
b) Maria Skłodowska 
c) Marie Wladyslawa 
d) Marie Joliot-Curie 
 
213. Unde se află insula Sfânta Elena? 
a) în Oceanul Pacific 
b) în Oceanul Atlantic    
c) în Marea Mediteraneană 
d) în Oceanul Indian 
 
214. Care filosof francez este autorul dictonului „Cogito ergo sum” (Gândesc, deci exist)? 
a) Voltaire 
b) René Descartes   
c) Jean Jeacques Rousseau 
d) Michel de Montaigne 
 
215. Unde s-a născut Napoleon Bonaparte? 
a) Ajaccio, Corsica   
b) Basse Terre, Caraibe 
c) Marseille, Franţa 
d) Saint Barthélemy, Insulele Antile 
 
216. Cine este actorul ce interpretează pe Daniel Morales, şoferul de taxi din seria 
cinematografică Taxi (Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3, Taxi 4), de Gérard Pirès şi Gérard Krawczyk? 
a) Jean Richard 
b) Jean Poiret 
c) Samy Naceri 
d) Claude Jade 

 
217. Filmul care l-a făcut celebru a fost „Au bout du souffle” (Cu sufletul la gură) a lui Jean Luc 
Godard, în 1960. 
a) Jean Richard 
b) Jean Poiret 
c) Samy Naceri 
d) Jean Paul Belmondo 



 
218. A câştigat nu mai puţin de patru premii César, fiind o actriţă greu de egalat. Cel de-al 
patrulea César îl obţine pentru rolul din La reine Margot (Regina Margot): 
a) Marion Cotillard 
b) Isabelle Adjani 
c) Audray Tatou 
d) Catherine Deneuve  

 
219. Pe cine a servit cardinalul Mazarin ca prim-ministru? 
a) Carol Temerarul 
b) Napoleon 
c) Ludovic al XIV-lea    
d) Ludovic al XVI-lea 
 
220. Cum s-a numit inginerul care a construit Canalul Suez? 
b) Gustave Eiffel 
c) Guglielmo Marconi 
d) Baronul Haussmann 
e) Ferdinand de Lesseps 
     
221. Pe ce insulă a murit  Napoleon Bonaparte? 
a) Elba 
b) Sfânta Elena  
c) Corsica 
d) Basse Terre, Caraibe 
 
222. Care este regizorul filmului Nikita, apărut în 1990, în care actriţa principală este Anne 
Parillaud? 
a) François Truffaut 
b) Gérard Oury 
c) Claude Lelouch 
d) Luc Besson 

 
223. Cine a lansat cântecul „Les copains d’abord” (Mai întâi prietenii)? 
a) Yves Montand 
b) Georges Brassens  
c) Alain Souchon 
d) Joe Dassin  

 
224. La începutul cărui secol a fost creat tabloul cu cel mai mare renume din istoria picturii, 
„Gioconda” sau „Mona Lisa” realizat de Leonardo da Vinci, care este expus la Muzeul Luvru? 
a) Secolul X 
b) Secolul XIII 
c) Secolul XIV 
d) Secolul XVI 

 



225. Cine inventează „caligrama”, poem cu formă specială de dispunere a versurilor, care are ca 
scop reprezentarea grafică a simbolurilor sau sugestiilor dintr-o poezie? 
a) Théophile Gautier 
b) Guillaume Apollinaire  
c) Philippe Soupault  
d) Louis Aragon 

 
226.  Cine a refuzat în anul 1964 Premiul Nobel pentru literatură, pe motiv că „nici un om nu 
merită să fie consacrat din timpul vieţii”, gest ce va provoca un scandal? 
a) Théophile Gautier 
b) Philippe Soupault  
c) Louis Aragon 
d) Jean-Paul Sartre 

 
227. Când a fost înfiinţată Comunitatea Europeană cunoscută sub numele de Comunitatea 
Economică Europeană (CEE) de către cele şase state membre (Belgia, Germania, Franţa, Italia, 
Luxemburg, Olanda)? 
a) 1903 
b) 1932 
c) 1957 
d) 1968 

 
228. În ce oraş se află sediul Parlamentului European? 
a) Nantes 
b) Strasbourg  
c) Paris 
d) Rennes 

 
229. În ce secol a fost compus imnul francez „La Marseillaise”, iniţial numit  Chant de guerre 
pour l'armée du Rhin" („Cântecul de război al armatei de pe Rin”) ? 
a) Secolul XIII 
b) Secolul XIV 
c) Secolul XVIII 
d) Secolul XIX 

 
230. Cine este autorul romanului „Gargantua şi Pantagruel”? 
a) François Rabelais 
b) Michel de Montaigne 
c) Joachim du Bellay 
d) Pierre de Ronsard 

  



231. Ce mare actor francez de comedie joacă în filmul lui Gérard Oury, „Les Aventures de Rabbi 
Jacob” (Aventurile rabinului Jacob), apărut în 1973? 
a) Coluche 
b) Fernandel 
c) Louis de Funès 
d) Jean Poiret 

 
232. Cine a primit în anul 1948 premiul Goncourt pentru romanul „Les grandes familles” 
(Marile familii)? 
a) Maurice Druon 
b) Jacques Madaule 
c) Théophile Gautier 
d) Jean Plaidy 

 
233. Cine a scris romanul „Le capitaine Fracasse” (Căpitanul Fracasse) în 1863? 
a) Honoré de Balzac 
b) Stéphane Mallarmé 
c) Victor Hugo 
d) Théophile Gautier 

 
234. Din ordinul cărui rege au fost arşi pe rug la începutul secolului XIV cavalerii templieri 
realizându-se astfel dizolvarea acestei organizaţii? 

a) Louis IX 
b) Louis X 
c) Philippe IV le Bel 
d) Louis XIII 
 
235. Care dintre reginele Franţei (sec. XII) a fost repudiată de soţ, după care a devenit regină a 
Angliei? 
a) Jeanne de Bourgogne 
b) Marie de Champagne 
c) Aliénor d’Aquitaine 
d) Blanche de Bourgogne 

 
236. Cine a fost liderul Ordinului Templierilor în Franţa, care a fost ars pe rug în vremea regelui 
Filip cel Frumos, cunoscut şi sub numele de Marele Maestru? 
a) Geoffroy de Charnay 
b) Jacques de Molay 
c) Hugues de Pairaud 
d) Godfrey de Saint-Omer 

 
237. Pe ce bulevard se află la Cannes Le Palais des Festivals? 
a) la Canebière 
b) la Promenade des Anglais 
c) la Croisette 
d) Antibes  



 
238. Unde se afla sediul Guvernului francez în timpul celui de-al doilea Război Mondial ? 
a) Vichy  
b) Paris 
c) Grenoble 
d) Auvergne 
 
239. Ce muzeu s-a construit pe locul unei foste gări :  
a) Muzeul Cluny 
b) Muzeul Orsay   
c) Muzeul Rodin 
d) Muzeul Beaubourg 
 
240. Capodoperă a artei gotice, a inspirat unul din cel mai cunoscute romane ale lui Victor Hugo, 
care are ca personaj principal un cocoșat.  
a) Catedrala din Rouen 
b) Catedrala Notre-Dame   
c) Castelul Fontainebleau 
d) Castelul Malmaison 
 
241. Emblema casei regale din Franța începând cu Evul Mediu a fost floarea de: 
a) trandafir 
b) crin   
c) măr 
d) liliac 
 
242. L’Arche des Droits de L’Homme, cunoscut şi sub denumirea de La Grande Arche de la 
Fraternité, sau  Grande Arche este situat în cartierul : 
a) Latin  
b) Défense  
c) Montparnasse 
d) Marais 
  
243. Le palais des Papes se află în orașul : 
a) Toulouse  
b) Avignon  
c) Bordeaux 
d) Nice 
  



 
244. Componenta geografică cea mai pregnantă a acestei regiuni este reprezentată de succesiunea 
de faleze stâncoase și golfuri cu plaje de dimensiuni variate. Porţiunile de coastă sunt denumite 
adesea după culoare: la Côte d’Eméraude (Coasta de Smarald), la Côte de Jade (Coasta de jad), la 
Côte de granit rose de Perros-Guirec à Trébeurden (Coasta de granit roz dintre Perros-Guirec şi 
Trébeurden), etc. Care este această regiune din Franţa? 
a) Bretagne   
b) Normandie 
c) Auvergne 
d) Provence 

 
245. Cel  mai înalt vârf din aceşti munţi este Mont Blanc (4810 m), situat pe graniţa dintre Franţa 
şi Italia.  
a) Alpi   
b) Pirinei 
c) Vosges 
d) Jura 
 
246. Oraşul francez Chamonix, cunoscut la nivel mondial, adevărată Mecca a alpinismului, situat 
în imediata vecinătate a vârfului Mont-Blanc, se află în regiunea: 
a) Limousin 
b) Rhône-Alpes 
c) Languedoc-Roussillon 
d) Midi-Pirinei 

 
247. Cine este autorul povestirii moderne „Le Petit Prince” (Micul Prinţ), publicată în 1943, una 
din cele mai răspândite cărţi din lume, tradusă în peste 100 de limbi? 
a) Jaques Prévert 
b) Madame de Staël 
c) Antoine de Saint-Exupéry 
d) George Sand 
 
248. Poet şi scenarist francez, născut la Neuilly-sur-Seine. După succesul primului său volum de 
poezii, Paroles (la vârsta de 45 de ani), devine, datorită limbajului familiar şi jocurilor de cuvinte, 
un mare poet popular. 
a) Antoine de Saint-Exupéry 
b) Jacques Prévert 
c) Robert Desnos 
d) Raymond Queneau  
 
249. Obeliscul Luxor se gasește în piața : 
a) Vendôme  
b) Carrousel 
c) Concorde  
d) Bastille  
 



250. Ce floare crește în câmpiile din regiunea Provence ? 
a) trandafir 
b) lăcrămioară 
c) levănţică 
d) lalea  
  
251. Personajele Guillaume et Julien de Saint Preux din filmul La Tulipe Noire (Laleaua neagră) 
au fost interpretate de :  
a) Louis de Funès  
b) Gerard Depardieu   
c) Alain Delon 
d) Jean Reno 
 
252. Grădina Tuileries din Paris a fost creată de către : 
a) Catherine de Médicis  
b) Henri II 
c) François II 
d) Charles IX 
 
253. În ce lună se desfășoară Turul Franței la Ciclism ? 
a) iunie  
b) iulie   
c) august 
d) septembrie 
 
254. Marie Curie s-a născut în :  
a) Franţa 
b) Polonia   
c) Italia 
d) Spania 
 
255. Cine a scris Le deuxième sexe (Al doilea sex), considerat o adevărată biblie a feminismului, 
în care e descrisă istoria opresiunii feminine de-a lungul secolelor? 
a) Madame de Staël 
b) Simone de Beauvoir 
c) Nathalie Sarraute 
d) Jean-Paul Sartre 
 
256. Honoré de Balzac s-a născut la : 
a) Marseille 
b) Lyon 
c) Tours  
d) Nantes 
  



257. Eugène Sue a scris romanul : 
a) Les Mystères de Paris  
b) Les Mystères de Marseille 
c) Les Nouveaux Mystères de Paris 
d) Le Vicompte de Bragelonne 
 
 
258. Care dintre următoarele romane nu a fost scris de Alexandre Dumas tatăl? 
a) Contesa de Charny 
b) Dama cu camelii  
c) Doamna de Monsoreau 
d) Regina Margot 
 
259. Romanul „Regina Margot” evocă epoca regelui: 
a) Louis XV 
b) Charles IX  
c) Louis XIII 
d) Louis XIV 
 
260. Când s-a născut Jean De La Fontaine: 
a) 1621 
b) 1631 
c) 1612 
d) 1854 
 
261. În ce an s-a născut Charles Baudelaire : 
a) 1813 
b) 1821  
c) 1825 
d) 1854 
 
262. Volumul de poezii intitulat Les fleurs du mal aparţine poetului : 
a)  Charles Baudelaire 
b) Paul Verlaine 
c) Alfred de Musset 
d) Paul Feval 
 
263. Ce alt roman a fost interzis în același an cu volumul de poezii Les fleurs du mal: 
a) Madame Bovary, de Flaubert   
b) Les Liaisons dangereuses, de Laclos 
c) Les poèmes saturniens, de Verlaine 
d) La dame de Monsoreau, de Dumas 
  



264. Prima ediție a volumului de poezii Les fleurs du mal a fost tiparită în: 
a) 500 de exemplare   
b) 5000 de exemplare  
c) 1000 de exemplare 
d)  2000 de exemplare 
 
265. În ce perioadă se petrec aventurile lui Asterix: 
a) Cu 50 de ani înainte de Iulius Cezar  
b) Cu 50 de ani înainte de Iisus Hristos  
c) Cu  70 de ani înainte de Iulius Cezar 
d) Cu 30 de ani după Iulius Cezar 
 
266. Unde se află mormântul lui Napoleon Bonaparte: 
a) Sub Arcul de triumf 
b) La Domul Invalizilor  
c) La Luvru 
d) La Catedrala Notre Dame 
 
267.  Biblioteca Națională a Franței a fost construită în timpul președintelui: 
a) Valéry Giscard d'Estaing 
b) François Mitterrand    
c) Jacques Chirac 
d) Nicolas Sarkozy 
 
268. Jules Verne a scris: 
a) Le tour du monde en 70 jours 
b) Le tour du monde en 80 jours  
c) Le tour du monde en 90 jours 
d) Le tour du monde en 100 jours 
 
269. Jules Verne a scris: 
a) Voyage au centre de la terre    
b) Voyage au centre de la matière 
c) Voyage au centre de la lune 
d) Voyage au centre du soleil 
 
270. Jules Verne a scris: 
a) 210 000 lieues sous les mers 
b) 20 000 lieues sous les mers  
c) 30 000 lieues sous les mers 
d) 40 000 lieues sous les mers 
  



271. Jules Verne a scris: 
a) Un capitaine de 14 ans   
b) Un capitaine de 15 ans   
c) Un capitaine de 16 ans 
d)  Un capitaine de 18 ans 
 
272. Ce animal este îmblânzit în romanul lui Jules Verne L'île mysterieuse : 
a) Un leu 
b) O maimuță  
c) Un corb 
d) O girafă 
 
273.  Căpitanul Nemo, celebrul personaj creat de Jules Verne, din Vingt mille lieues sous les 
mers (20000 leghe sub mări), apare și în romanul : 
a) Les Enfants du Capitaine Grant 
b) L'Île Mysterieuse   
c) Un Capitaine de quinze ans 
d) Seul au monde 
 
274. În ce oraș s-a născut  Jules Verne : 
a) Tours  
b) Nantes  
c) Bordeaux 
d) Angers 
 
275. Ce roman scris de Jules Verne a avut ca sursă de inspiraţie romanul lui Alexandre Dumas Le 
Comte de Monte Cristo : 
a) Robur le Conquérant 
b) Mathias Sandorf   
c) Kéraban le têtu 
d) Le tour du monde en 80 jours  
 
276. Ce tablou nu aparține lui Claude Monet : 
a) Impression, soleil levant 
b) Peupliers 
c) Le Fifre  
d) La vie 
 
277. Gustave Coubert a pictat : 
a) L'atelier du sculpteur 
b) L'atelier du philosophe 
c) L'atelier du peintre   
d) L’atelier de la danse 
  



278. Tabloul Femmes de Tahiti a fost pictat de : 
a) Paul Cézanne 
b) Paul Gauguin  
c) Vincent Van Gogh 
d) Claude Monet 
 
279. Cine a spus : „On transmet son sang, on ne transmet pas son génie” (Se transmite sângele, 
nu se transmite şi geniul): 
a) Montesquieu 
b) Pascal 
c) Chateaubriand 
d) Balzac 
  
280. Cine a spus : „Quand les maîtres cesseront d'enseigner, les élèves pourront enfin 
apprendre” (Când profesorii vor înceta să mai predea, elevii vor putea în sfârşit, să înveţe) : 
a) Jules Ferry  
b) Montesquieu 
c) Pascal 
d) Paul Feval 
 
281.  Cine a spus : „L’histoire ne fait rien, c’est l’homme, réel et vivant, qui fait tout” (Istoria nu 
face nimic, omul adevărat şi viu este cel care face totul): 
a) Montaigne 
b) Durkheim  
c) Pascal 
d) Montesquieu 
 
282. Cine a spus : „Faites des bêtises, mais faites-les avec enthousiasme” (Faceţi prostii, dar 
făceţi-le cu entuziasm!) 
a) Marcel Pagnol 
b) Colette  
c) Sophocle 
d) Gustave Flaubert 
 
283. Cine a spus : „Un sot qui ne dit mot ne se distingue pas d'un savant qui se tait” (Un prost 
care nu spune nimic nu se distinge cu nimic de un savant care tace): 
a) Anatole France 
b) Molière  
c) Louis Aragon 
d) Pascal 
 
284.   În ce an a publicat La Fontaine primul său volum de fabule : 
a) 1628 
b) 1668  
c) 1688 
d) 1629 



 
285. Ce suprafață are Marea Mediterană : 
a) 3,45 milioane de km² 
b) 2,51 milioane de km²  
c) 2,65 milioane de km² 
d) 4, 23 milioane de  km² 
 
286.   Câte țări au ieșire la Marea Mediterană : 
a) 20  
b) 22 
c) 23 
d) 25 
 
287. Ce teritoriu francez nu a fost cucerit de către englezi în timpul Războiului de 100 de ani : 
a) Insula  Corsica 
b) Le Mont Saint-Michel  
c) Regiunea Provence 
d) Poitiers 
 
288. Cine a compus „Simfonia fantastică” 
a) Georges Bizet 
b) Hector Berlioz  
c) Maurice Ravel 
d) Pierre-Jean de Béranger 
 
289. Sursa de inspirație a operei Carmen de Georges Bizet a fost o nuvelă scrisă de : 
a) Victor Hugo 
b) Prospere Mérimée  
c) Stendhal  
d) Balzac 
 
290.   Cine a compus muzica de balet pentru orchestră în Do major Boléro : 
a) Maurice Ravel   
b) Georges Bizet 
c) Claude Debussy 
d) Pierre Dervaux 
 
291. Cine a compus Cloches à travers les feuilles (Clopote printre frunze) : 
a) Maurice Ravel   
b) Georges Bizet 
c) Claude Debussy  
d) Gabriel Fauré 
  



292. Cine a scris Poil de Carotte (Morcoveaţă)? 
a) Jules Verne 
b) Jules Renard    
c) Jacques Prévert 
d) Fontaine 
 
293. Le Havre este port la : 
a) Marea Mediterană 
b) Marea Mânecii 
c) Oceanul Atlantic 
d) Oceanul Indian 
 
294. Săptămânalul Le Nouvel Observateur a fost fondat în : 
a) 1964  
b) 1965 
c) 1966 
d) 1967 
 
295.  Cotidianul francez Le Monde a fost fondat în : 
a) 1954 
b) 1944  
c) 1934 
d) 1937 
 
296. Okapi, revista ce se adresează tinerilor, a fost fondată în : 
a) 1980 
b) 1971  
c) 1974 
d) 1983 
 
297. Prima mărturie scrisă despre Carnavalul de la Nice datează din anul: 
a) 1249   
b) 1294  
c) 1299 
d) 1342 
 
298.  În ce lună are loc Carnavalul de la Nice : 
a) decembrie 
b) februarie  
c) ianuarie 
d) iunie 
  



299. Castelul Chenonceau se află pe valea : 
a) Loarei  
b) Ronului 
c) Garonului 
d) Senei 
 
300. Cum se numea nava oceanografului Jacques-Yves Cousteau : 
a) Oceania  
b) Calypso  
c) Isabelle  
d) Mirabelle 
 
301. Pădurea Compiègne se găseşte în : 
a) Île-de-France    
b) Regiunea Bretagne 
c) Regiunea Bourgogne 
d) Regiunea Provence 
 
302. La Porte de l'Enfer (Poarta Infernului) aparține sculptorului : 
a) Aimé-Jules Dalou 
b) Auguste Rodin  
c) Alphonse Legros 
d)  Emmanuel Frémiet 
 
303. Le parc de la Villette a fost construit în anul : 
a) 1889 
b) 1876 
c) 1867 
d) 1896 
 
304. În ce film Louis de Funès interpretează rolul lui Ludovic Cruchot : 
a) Le Gendarme de Saint-Tropez 
b) L'Homme orchestre 
c) La Soupe aux choux 
d) La Chèvre 
 
305. Alain Delon debutează în filmul : 
a) Quand la femme s'en mêle 
b) La tulipe noire 
c) Zorro  
d) Jeux d’enfants 
  



306. Trufele sunt : 
a) alune 
b) ciuperci   
c) dulciuri 
d) alge 
 
307. Cine a condus Rezistența franceză în timpul ocupației naziste : 
a) Robespierre  
b) Charles de Gaulle  
c) Henri Mathias Berthelot 
d) Montesquieu 
 
308. Unde se varsă fluviul Sena: 
a) Marea Mediterană 
b) Marea Mânecii  
c) Oceanul Atlantic 
d) Marea Moartă 
 
309. Realismul a apărut pentru prima dată în: 
a) Germania 
b) Franța 
c) Anglia 
d) Italia 
 
310. Realismul a apărut ca o mişcare antiromantică: 
a) în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 
b) la jumătatea secolului al XIX-lea 
c) în a doua jumătate a secolului al XX-lea 
d) la începutul secolului al XVIII-lea 
 
311. Romantismul este un curent literar ce a apărut ca opoziţie la clasicism: 
a) în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 
b) în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea 
c) în prima jumătate a secolului al XIX-lea 
d) în ultimele decenii ale secolului al XVII-lea 
 
312. Cine a scris poezia Le dormeur du Val (Omul adormit din vale)? 
a) Rimbaud 
b) Verlaine 
c) Voltaire 
d) La Fontaine 
  



 
313. Cine a scris romanul „Les Misérables” (Mizerabilii)? 
a) Victor Hugo 
b) Emile Zola 
c) Honoré de Balzac 
d) Marcel Proust 
 
314. Cine a scris Le malade imaginaire (Bolnavul închipuit)? 
a) Molière  
b) Corneille 
c) Racine 
d) André Gide 
 
315. Cine a scris 20000 lieues sous les mers (20000 de leghe sub mări) ? 
a) Victor Hugo 
b) Jules Verne 
c) Emile Zola 
d) Voltaire 
 
316. Cine a scris romanul Du côté de chez Swann ? 
a) Marcel Proust 
b) Victor Hugo 
c) André Gide 
d) Rimbaud 
 
317. Cine a scris Les trois mousquetaires (Cei trei muschetari)? 
a) Anatole France 
b) Honoré de Balzac 
c) Alexandre Dumas 
d) Verlaine 
 
318. Piesa de teatru Les Rhinocéros (Rinocerii) a fost scrisă de :  
a) Molière 
b) Eugen Ionescu 
c) Ion Luca Caragiale 
d) Jean Paul Sarte 
 
319. Piesa de teatru  „Les chaises” (Scaunele) a fost scrisă de : 
a) Eugen Ionescu 
b) Emil Cioran 
c) Mircea Eliade 
d) Tudor Vianu 
  



320. À la Recherche de l’Absolu (În căutarea Absolutului) este un roman scris de : 
a) Stendhal 
b) Honoré de Balzac 
c) Emil Zola 
d) Marcel Proust 
 
321. Le Père Goriot (Moş Goriot)  este un roman scris de : 
a) Honoré de Balzac 
b) Stendhal 
c) Mircea Eliade 
d) Emil Zola 
 
322. „Eugènie Grandet” este un roman scris de : 
a) Emil Zola 
b) Emil Cioran 
c) Stendhal 
d) Honoré de Balzac 
 
323. La Peste (Ciuma) este un roman scris de : 
a) Albert Camus 
b) André Gide 
c) Honoré de Balzac 
d) André Malraux 
 
324. L’ Étranger ( Străinul) este un roman scris de :  
a) André Gide 
b) Albert Camus 
c) André Malraux 
d) Victor Hugo 
 
325. La Chute  (Căderea) este un roman scris de : 
a) André Malraux 
b) André Gide 
c) Albert Camus 
d) Molière 
 
326. Eugen Ionescu s-a născut la :  
a) Slatina 
b) Suceava 
c) Paris 
d) Brașov 
  



327. Comisarul Maigret este protagonistul romanului poliţist : 
a) Dix Petits Nègres 
b) L’Homme à la cigarette 
c) Mort sur le Nil 
d) Du côté de chez Swann 
 
328. Comisarul Poirot este protagonistul romanului poliţist : 
a) Crime de l’Orient-Express 
b) L’Homme à la cigarette 
c) Train de nuit 
d) Les Misérables  
 
329. Afirmaţia  je doute donc je pense, je pense donc je suis / mă îndoiesc deci gândesc, gândesc 
deci exist aparţine filozofului : 
a) François Rabelais 
b) Denis Diderot 
c) Emil Cioran 
d) René Descartes 
 
330. Tabloul „Impression, soleil levant” (Impresie, răsărit de soare) aparţine pictorului : 
a) Edourd Manet 
b) Claude Monet 
c) Edgar Degas 
d) Paul Cézanne 
 
331. Două picturi diferite, intitulate Le Dejeuner sur l’herbe (Prânz pe iarbă) şi Impression, 
soleil levant  (Impresie, răsărit de soare), au fost realizate de : 
a) Eduard Manet şi Claude Monet 
b) Claude Monet şi Paul Cézanne 
c) Edgar Degas şi Eduard Manet 
d) Claude Monet şi Edgar Degas 
 
332. Tabloul Un bar aux Folies Bergère (Un bar la Folies Bergère) apaţine pictorului : 
a) Paul Gauguin 
b) Eduard Manet 
c) Claude Monet 
d) Edgar Degas 
 
333. Cine a pictat celebrul tablou „Les Coquelicots” (Macii): 
a) Toulouse-Lautrec 
b) Edgar Degas 
c) Paul Gauguin 
d) Claude Monet 
  



 
334. Seria de tablouri reprezentând nuferi şi căpiţe de fân a fost realizată de : 
a) Touluse-Lautrec 
b) Paul Gauguin 
c) Claude Monet 
d) Eduard Manet 
 
335. Tabloul „La classe de danse” (Lecţia de dans) aparține pictorului : 
a) Claude Monet 
b) Edgar Degas 
c) Eduard Manet 
d) Paul Gauguin  
 
336. Teatrul şi lumea baletului reprezintă una dintre principalele idei şi cea mai cunoscută temă a 
pictorului : 
a) Edgar Degas 
b) Paul Gauguin 
c) Claude Monet 
d) Touluse-Lautrec 
 
337. Pânza „Nature morte au rideau et cruche fleurie” (Natură moartă cu draperie şi urcior) 
aparţine pictorului : 
a) Paul Cézanne 
b) Paul Gauguin 
c) Eduard Manet 
d) Claude Monet 
 
338. Emile Zola este cunoscut mai ales ca romancier, dar marele scriitor francez este recunoscut 
ca fiind şi : 
a) un important critic de artă 
b) un mare fotograf 
c) fotbalist 
d) un pictor celebru 
 
339. Personajul principal, Claude Lantier, din romanul „L’Œuvre” (Opera) de Emile Zola, este un 
pictor care se aseamănă cel mai mult cu : 
a) Paul Gauguin 
b) Paul Cézanne 
c) Claude Monet 
d) Edgar Degas 
 
340. Cel mai reprezentativ pictor al romantismului din Franţa este: 
a) Eugène Delacroix 
b) Téodore Géricault 
c) Gustave Courbet 
d) Gustave Flaubert 



 
341. Tabloul „La Liberté guidant le peuple” (Libertatea conducând poporul) a fost pictat de: 
a) Paul Gauguin 
b) Téodore Géricault 
c) Eugène Delacroix 
d) Vincent Van Gogh 
 
342. Gustave Courbet s-a declarat ca fiind primul pictor: 
a) impresionist 
b) realist 
c) romantic  
d) cubist 
 
343. Claude Monet a fost un pictor : 
a) cubist 
b) suprarealist 
c) impresionist 
d) romantic 
 
344. Dintre podurile care leagă malurile Senei, cel mai vechi este : 
a) Pont de Sully 
b) Pont de la Tournelle 
c) Pont Neuf 
d) Pont de Normandie 
 
345. Ce pod a fost construit din pietre provenite de la închisoarea Bastilia, demolată în timpul 
Revoluţiei Franceze: 
a) Pont de la Concorde 
b) Pont Alexandre III 
c) Pont de l’Archevêché 
d) Pont de l’Alma 
 
346. Catedrala Notre Dame din Paris se află pe insula: 
a) Île de la Cité 
b) Saint Louis 
c) La Corse 
d) Île Maurice 
 
347. Catedrala Notre Dame din Paris a fost construită în stil : 
a) gotic 
b) baroc 
c) rococo 
d) neoclasic 
  



 
348. Pe locul unde se înalţă astăzi catedrala Notre Dame din Paris, romanii ridicaseră un templu 
închinat lui: 
a) Jupiter 
b) Marte 
c) Neptun 
d) Pluto 
 
349. La început, muzeul Louvre a fost: 
a) o fortăreaţă 
b) reşedinţă regală 
c) muzeu 
d) castel 
 
350. Ce arhitect a construit, în Curtea Napoleon a Muzeului Louvre, o piramidă din sticlă: 
a) Ieoh Ming Pei 
b) Gustave Eiffel 
c) Hector Guimard 
d) Charles Garnier 
 
351. Arcul de Triumf a fost ridicat din ordinul lui: 
a) Ludovic al XV-lea 
b) Napoleon I 
c) Carol al V-lea 
d) Henric al IV-lea 
 
352. TGV-ul este : 
a) un avion 
b) un tren 
c) un metrou  
d) un submarin 
 
353. Ce eveniment sărbătorim pe 14 iulie: 
a) Ziua Naţională a Franţei 
b) Mardi gras 
c) La Toussaint 
d) Assomption 
  
354. La Marseillaise este: 
a) O echipă de fotbal 
b) Imnul național al Franţei 
c) O mâncare tradiţională din Franţa 
d) Un castel de pe valea Loarei 
  



 
355. Le Monde este un ziar : 
a) cotidian 
b) săptămânal 
c) lunar  
d) anual 
 
356. Ce regiune este celebră pentru vulcanii săi: 
a) La Bourgogne 
b) La Picardie 
c) L’Auvergne 
d) La Bretagne 
 
357. În ce an a avut loc revoluţia franceză : 
a) 1789 
b) 1792 
c) 1794 
d) 1786 
 
358. Mandatul preşedintelui Franţei este de : 
a) 4 ani 
b) 5 ani 
c) 7 ani 
d) 3 ani 
 
359. Jacques Brel a fost: 
a) poet 
b) scriitor 
c) cântăreţ 
d) dansator 
 
360. Care este specialitatea culinară a oraşului Marseille: 
a) la bouillabaisse – ciorba de peşte 
b) la fondue – brânza topită în vin 
c) les crêpes – clătitele  
d) quiche – tartă sărată cu brânză 
 
361. Limbile oficiale din Belgia sunt: 
a) franceza, engleza, germana 
b) neerlandeza, franceza, engleza 
c) neerlandeza, engleza, germana 
d) neerlandeza, franceza, germana 
  



 
362. Cum se numeşte câinele lui Obelix : 
a) Panoramix 
b) Idéfix 
c) Abraracourcix 
d) Ciporéfix 
 
363. Ce floare este simbolul zilei de 1 mai: 
a) laleaua 
b) trandafirul 
c) lăcrămioara 
d) bujorul 
 
364. Ce fluviu traversează oraşul Strasbourg: 
a) La Loire 
b) Le Rhin  
c) La Seine 
d) La Garonne 
 
365. Mont Blanc face parte din lanţul muntos: 
a) Jura 
b) Pirinei 
c) Alpi 
d) Carpați 
 
366. Le Centre Georges Pompidou este: 
a) o sală de spectacol 
b) un muzeu 
c) o gară 
d) o bibliotecă 
 
367. Cum se numeau strămoşii poporului francez: 
a) Les Gaulois 
b) Les Celtes 
c) Les Helvètes 
d) Les Vikings 
 
368. Cine a inventat cinematograful: 
a) Gustave Eiffel 
b) Fraţii Lumière 
c) Gérard Depardieu 
d) Alain Delon 
  



369. Culorile drapelului francez sunt: 
a) albastru, roşu, verde 
b) albastru, alb, roşu 
c) roşu, alb, verde 
d) roșu, verde, alb 
 
370. Care este al treilea port al Europei: 
a) Rotterdam 
b) Marseille 
c) Anvers  
d) Hevre 
 
371. În ce cartier al Parisului se află L’Arche de Droits de L’Homme : 
a) Défense 
b) Montmartre 
c) Palais-Royal 
d) Le Marais 
 
372. Unde a avut loc debarcarea trupelor americane în timpul celui de-al doilea război mondial : 
a) Normandie 
b) Bretagne 
c) Provence 
d) Bourgogne 
 
373. În ce oraş a fost inaugurată prima linie de metrou : 
a) Londra 
b) New York 
c) Paris  
d) Bordeaux 
 
374. Noţiunea de francofonie şi-a făcut apariţia în: 
a) Prima jumătate a secolului al XIX-lea 
b) A doua jumătate a secolului al XIX-lea 
c) La începutul secolului al XX-lea 
d) La sfârșitul secolului al XX-lea 
 
375. Ce animal reprezintă Franţa: 
a) păunul 
b) cocoşul 
c) leul   
d) elefantul 
  



376. „La choucroute” este o mâncare tradiţională din: 
a) Alsace 
b) Bretagne 
c) Corse  
d) Angers 
 
377. Cum se numeşte prăjitura tradiţională pe care francezii o pregătesc cu ocazia Crăciunului:  
a) la foret noire 
b) la bûche 
c) la mille-feuilles 
d) les croissants 
 
378. Cum se numeşte băutura preparată din mere: 
a) le cidre 
b) la limonade 
c) le cointreau 
d) la boisson 
 
379. Cine a descoperit fenomenul de radioactivitate şi elementul chimic Radium: 
a) Pierre et Marie Curie 
b) Louis Joseph Gay-Lussac 
c) Antoine Lavoisier 
d) Marcellin Berthelot 
 
380. Cine a inventat fotografia: 
a) Yann Arthus-Bertrand 
b) Joseph Nicéphore Niépce 
c) Daniel Denis 
d) Pierre Louis Maupertuis 
 
381. Cine a descoperit vaccinul antirabic : 
a) Louis Pasteur 
b) Antoine Lavoisier 
c) Marie Curie 
d) Daniel  Denis 
 
382. Mont Blanc are o înălţime de : 
a) 4569 metri 
b) 4807 metri 
c) 4819 metri 
d) 8698 metri 
  



383. Termenul de francofonie a fost creat de: 
a) Onésime Reclus 
b) Léopold Sédar Senghor 
c) Charles de Gaulle 
d) Marie Curie 
 
384. Capitala Canadei este: 
a) Toronto 
b) Montreal 
c) Ottawa 
d) Paris 
 
385. Cine a câştigat campionatul Franţei de fotbal în ediţia 2006-2007: 
a) Bordeaux  
b) Lyon  
c) Metz  
d) PSG 
 
386. Cine a câştigat trei ani la rând Balonul de aur dintre fotbaliştii francezi: 
a) Zinédine Zidane 
b) Michel Platini 
c) Thierry Henry 
d) Frank Ribery 
 
387. Cine a câştigat turneul de rugby al celor şase naţiuni în 2007: 
a) Anglia  
b) Franţa 
c) Irlanda 
d) Noua Zeelandă 
 
388. Franţa este o republică: 
a) prezidenţială 
b) semiprezidenţială 
c) parlamentară  
d) democratică 
 
389. Cine a câştigat Campionatul mondial de fotbal în 1998: 
a) Italia 
b) Anglia 
c) Franţa  
d) Uzbekistan 
  



390. Care este supa tradiţională a francezilor: 
a) de ţelină 
b) de văcuţă 
c) de ceapă 
d) de roşii 
 
391. În ce an a debutat turul Franţei la ciclism: 
a) 1903 
b) 1960 
c) 1945 
d) 1969 
 
392. Găsiţi echivalentul din limba română a expresiei „avoir du nez”: 
a) a avea nasul lung 
b) a avea intuiţie  
c) a fi nepoliticos 
d) a avea câine 
 
393. Găsiţi echivalentul din limba română a expresiei „couper les cheveux en quatre”: 
a) a fi exigent 
b) a despica firul în patru  
c) a tăia în bucăţi 
d) a tăia brânza în patru 
 
394. Găsiţi echivalentul din limba română a expresiei „avoir les dents longues”: 
a) a avea dinţi de iepure 
b) a fi lacom  
c) a fi răutăcios 
d) a avea limba ascuțită 
 
395. Găsiţi echivalentul din limba română a expresiei „avoir la grosse tête”: 
a) a fi pretenţios 
b) a fi încăpăţânat 
c) a se crede superior  
d) a fi bârfitor 
 
396. Găsiţi echivalentul din limba română a expresiei „chercher midi à quatorze heures”: 
a) a căuta nod în papură    
b) a căuta ziua de ieri 
c) a căuta acul în carul de fân 
d) a căuta femeia de 40 de ani 
  



397. Găsiţi echivalentul din limba română a expresiei „chercher une aiguille dans une botte de 
foin”: 
a) a căuta nod în papură 
b) a căuta ziua de ieri 
c) a căuta acul în carul cu fân   
d) a căuta fericirea într-o sticlă 
 
398. Găsiţi echivalentul din limba română a expresiei „celui qui sème le vent moissonne la 
tempête”. 
a) cine se apucă de multe puţine termină 
b) cine seamănă vânt culege furtună  
c) cine se înalţă prea mult cade 
d) cine înoată ajunge la țărm 
 
399. Găsiţi echivalentul din limba română a expresiei „il n’y a pas un chat” 
a) nu e nici un secret 
b) nu e nici ţipenie de om   
c) nu se aude nici un zgomot 
d) nu este nicio pisică în împrejurimi 
 
400. Găsiţi echivalentul din limba română a expresiei „chat échaudé craint l’eau froide” 
a) cine s-a fript cu ciorbă suflă şi în iaurt   
b) de ce ţi-e frică nu scapi 
c) frica păzeşte bostănăria 
d) pisica bea apă rece 
 
401. Găsiţi echivalentul din limba română a expresiei „avoir un chat dans la gorge” 
a) a se îneca 
b) a fi răguşit   
c) a-i fi frică 
d) a avea o pisică în gât 
 
402. Găsiţi echivalentul din limba română a expresiei „tomber dans le troisième dessous” 
a) a ajunge la capătul puterilor   
b) a se face de râsul lumii 
c) a cădea de la etajul al treilea  
d) a cădea în depresie 
 
403. Găsiţi echivalentul din limba română a expresiei se payer la tête de quelqu’un: 
a) a tăia capul cuiva 
b) a-şi bate joc de cineva   
c) a pune mâna în foc pentru cineva 
d) a-și bate capul cu cineva 
  



 
404. Găsiţi echivalentul din limba română a expresiei avoir la tête sur les épaules: 
a) a avea simţul realităţii  
b) a fi zăpăcit 
c) a fi morocănos 
d) a fi cu capul în nori 
 
405. Găsiţi echivalentul din limba română a expresiei n’avoir ni queue ni tête: 
a) a fi coadă de căţel 
b) a nu avea niciun sens  
c) a fi căscat  
d) a nu avea nici coadă, nici cap 
 
406. Scriitor francez, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1957, moare într-un accident 
de maşină întorcându-se la Paris din vacanţa petrecută la schi. 
a) Jean Paul Sartre 
b) Albert Camus 
c) André Gide 
d) François Mauriac  
 
407. Un impresionant moment de fraternizare între armatele franceză, germană şi engleză, are loc 
în noaptea de Crăciun 1914 şi este ilustrat în ecranizarea : 
a) La trêve de tranchées 
b) Frères d’armes 
c) Joyeux Noël 
d) L’adieu aux armes  
 
408. « La mâche » este : 
a) O varietate de salată 
b) Un dans tradiţional occitan 
c) O pasăre 
d) O parte a corpului uman 
 
409. Care dintre următoarele specialităţi culinare nu este un desert ?  
a) vacherin au cassis 
b) chou à la crème  
c) poire belle-hélène 
d) choucroute garnie 
 
410. Parcul Naţional Vanoise, primul parc naţional din Franţa,  situat în regiunea Rhône-Alpes a 
fost iniţiat în anul 1963 pentru : 
a) protejarea gheţarilor 
b) protejarea caprei negre din regiune 
c) protejarea florei locale 
d) protejarea hermelinei (Mustela ermelina) 
 



411. Acronimul DOM-TOM reprezintă : 
a) Domenii şi regiuni de peste mări aparţinând Franţei 
b) Domenii şi regiuni de peste mări aflate în Caraibe 
c) Domenii şi regiuni de peste mări aflate în Oceanul Indian 
d) Domenii şi regiuni de peste mări aflate între Franţa şi Marea Britanie 
 
412. Munţii Jura se întind pe teritoriul următoarelor ţări : 
a) Franţa, Elveţia, Germania 
b) Franţa, Elveţia, Italia 
c) Franţa, Elveţia, Liechtenstein 
d) Franţa, Elveţia, Belgia 
 
413. Ce boxer român a primit cetăţenia canadiană în anul 2012 ? 
a) Leonard Doroftei 
b) Mihai Leu 
c) Lucian Bute 
d) Francisc Vaştag  
 
414. Campion mondial (1998) şi european (2000) cu echipa naţională a Franţei, câştigător al 
Balonului de aur în 1998. 
a) Thierry Henry 
b) Didier Deschamps  
c) Laurent Blanc 
d) Zinédine Zidane  
 
415. Internaţionalele de tenis ale Franţei de la Rolland Garros se desfăşoară pe : 
a) iarbă 
b) zgură 
c) asfalt  
d) tartan   
 
416. Orientalist francez care a descifrat hieroglifele : 
a) Jean-François Champollion  
b) Jean-Jacques Rousseau 
c) Voltaire  
d) Denis Diderot 
 
417. Constantin Brâncuşi este înmormântat în cimitirul : 
a) Montmartre 
b) Montparnasse 
c) Panthéon 
d) Saint-Vincent  
  



 
418. Napoleon s-a remarcat pentru prima dată ca militar în : 
a) Campania italiană  
a) Asediul Toulonului 
b) Bătălia de la Austerlitz 
c) Campania egipteană 
 
419. Actriţă franceză care a cucerit Hollywood-ul în ultimii ani, jucând în filme ca „The Dark 
Knight Rises” (2012) şi „Inception”(2010): 
a) Sophie Marceau 
b) Eva Green  
c) Audrey Tautou 
d) Marion Cotillard 
 
420. Simbolul Rezistenţei franceze în cel de-al Doilea Război Mondial a fost: 
a) Crucea Lorraine 
b) Floarea de crin 
c) Cocoşul galic  
d) Cocarda tricoloră  
 
421. Turnul Eiffel a construit de: 
a) Gustave Eiffel, în 1889 
b) Gustave Eiffel, în 1919 
c) Gustave Eiffel, în 1899 
d) Leonardo da Vinci, în 1899 
 
422. Care este ţara cu cea mai întinsă suprafaţă, fiind vecina Franţei de Nord? 
a) Anglia 
b) Germania 
c) Elveţia  
d) Belgia 
 
423. Ce/Cine este Roland-Garros? 
a) stadionul echipei de fotbal Paris Saint-Germain  
b) un stadion de tenis din Paris, unde se desfăşoară  „les Internationaux de France”  
c) stadionul olimpic de fotbal din Marseille 
d) un fotbalist brazilian celebru 
 
424. Legenda spune că un personaj feminin şi-a dat numele unor munţi ce se găsesc în sud-estul 
Franţei. Ea este.... 
a) Marie Antoinette 
b) Josephine 
c) Pyrene 
d) Andorre  
  



 
425. Avioanele „Airbus” sunt asamblate în ? 
a) Franţa 
b) Elveţia 
c) Luxemburg  
d) Belgia 
 
426. ”Ştrumfii” este o serie de benzi desenate de origine: 
a) elveţiană 
b) franceză 
c) canadiană 
d) belgiană 
 
427. Cine a inventat camera de filmat? 
a) fraţii Montgolfier 
b) Franck Pourcel  
c) Thomas Edison 
d) fraţii Lumière 
 
428. Ţara formată din 26 de cantoane este: 
a) Suedia  
b) Germania 
c) Norvegia 
d) Elveția 
 
429. Numele vechi al Parisului era: 
a) Parisii 
b) Lutèce 
c) Galia  
d) Francia 
 
430. Artista  Béatrice Martin este cunoscută sub numele: 
a) La tribu de Dana  
b) Cœur de Pirate 
c) Zaz 
d) Rose 
 
431. Naţionalitatea artistei Béatrice Martin (cunoscută după numele de scenă Cœur de pirate) este  
a) belgiană 
b) franceză  
c) canadiană 
d) elvețiană 
  



432. Dacă vrei să mănânci brânză elveţiană, cumperi: 
a) Emmental 
b) Cheddar 
c) Rocquefort  
d) Bleu d’Auvergne 
 
433. Cartierul Latin este renumit pentru: 
a) şcolile sale 
b) palatele sale 
c) grădinile sale 
d) magazinele sale 
 
434. Unde are loc cea mai mare parte din prezentările de modă din cadrul „Săptămânii Modei” 
din Paris  
a) Carrousel du Louvre 
b) Trianon Palace Versailles 
c) Paris Bercy  
d) La Reserve Paris 
 
435. Cine a compus muzica pentru coloana sonoră a filmului "Le fabuleux destin d'Amélie 
Poulain" 
a) Ludovico Einaudi  
b) Yann Tiersen 
c) Debussy 
d) Jean-Jacques Goldman 
 
436. „Eurostar” este numele: 
a) trenului ce traversează Marea Mânecii 
b) primei nave care a traversat Marea Mânecii  
c) unui star pop 
d) tunelului ce leagă Franţa de Anglia 
 
437. Care este numele soţiei lui Napoleon I? 
a) Jeanne d’Arc 
b) Anna din Austria (Anne d’Autriche) 
c) Josephine de Richelieu  
d) Josephine de Beauharnais 
 
438. FNAC este un  magazin faimos de: 
a) parfumuri 
b) suveniruri  
c) articole de divertisment și produse electronice 
d) haine de femei 
  



439. În filmul „Coco avant Chanel”, rolul principal este interpretat de : 
a) Audrey Tautou 
b) Marie Gillain 
c) Angelina Jolie 
d) Marion Cotillard  
 
440. Care a fost primul designer vestimentar ce a folosit la prezentările sale de modă modele de 
culoare? 
a) Yves Saint-Laurent 
b) Nina Ricci 
c) Christian Dior 
d) Coco Chanel  
 
441. Ce operă arhitecturală reprezintă clasicismul? 
a) Catedrala Notre-Dame 
b) Turnul Eiffel 
c) Bazilica Sacré Coeur  
d) Versailles 
 
442. La ce vârstă Louis Vuitton s-a decis să-şi părăsească satul şi să meargă spre Paris? 
a) 12 ani 
b) 13 ani 
c) 14 ani 
d) 19 ani 
 
443. Scriitorii Marcel Pagnol şi Alphonse Daudet şi pictorii Vincent Van Gogh şi Paul Cezanne 
au fost inspiraţi în munca lor de către o renumită regiune franceză. Aceasta este: 
a) Normandie 
b) Provence 
c) Aquitaine 
d) Auvergne  
 
444. În ce domeniu se poate câştiga mult râvnitul premiu „Palme d’Or”? 
a) literatură 
b) teatru 
c) sport 
d) cinematografie 
 
445. Conform fabulelor lui Fontaine, la ce fructe nu poate ajunge  vulpea? 
a) prune 
b) struguri 
c) piersici 
d) mere 
  



 
446. Unde erau încoronaţi regii Franţei în secolul al XV-lea? 
a) la Paris 
b) la Orleans 
c) la Rouen  
d) la Reims 
 
447. Expresia „faire un tabac” înseamnă: 
a) a nu face impresie bună 
b) a avea ceva de ascuns 
c) a avea succes   
d) a fabrica ţigări 
 
448. „L’art est le plus beau des mensonges” (Arta este cea mai frumoasă dintre minciuni) este un 
citat aparţinând lui: 
a) Friedrich Nietzsche 
b) Claude Debussy 
c) Honoré de Balzac 
d) Boris Vian 
 
449. Expresia „il fait un temps de cochon” semnifică: 
a) este o vreme foarte urâtă  
b) Crăciunul se apropie 
c) plouă cu găleata  
d) e ger de crapă pietrele 
 
450. Le Tour de France, competiție ciclistă anuală ce se desfășoară în Franța și în țările din jurul 
ei, a fost organizată pentru prima dată în anul: 
a) 1889 
b) 1900 
c) 1903 
d) 1914 
 
451. În turul ciclist al Franţei, tricoul galben este acordat: 
a) ciclistului clasat pe ultimul loc în ziua precedentă 
b) ciclistului cu cel mai mic timp acumulat după sfârşitul zilei precedente 
c) ciclistului câştigător din cele 21 de zile ale competiţiei 
d) ciclistului cu cel mai mic timp acumulat după o săptămână de competiţie  
 
452. „Turneul celor șase națiuni”, disputată anual între echipele Angliei, Franței, Irlandei, 
Italiei, Scoției și a Țării Galilor, este o competiţie de: 
a) fotbal 
b) rugby  
c) tenis de câmp 
d) baschet  
 



453. Turul ciclist al Franţei se încheie: 
a) pe stadionul Parc des Princes 
b) pe bulevardul Champs-Elysées  
c) pe stadionul Vélodrome de Vincennes  
d) pe bulevardul Saint-Germain  
 
454. Balonul de Aur/Le Ballon d’Or este o distincţie anuală acordată în domeniul fotbalului de 
către revista sportivă France Football: 
a) celui mai bun jucător 
b) celui mai bun antrenor 
c) celei mai bune echipe 
d) echipei care câştigă liga campionilor 
 
455. În clasamentul celor mai întinse ţări din lume, Canada ocupă locul: 
a) al doilea după Statele Unite ale Americii 
b) al doilea după Rusia 
c) primul loc 
d) al treilea după SUA, Rusia şi China 
 
456. Simbolurile naţionale ale Canadei sunt: 
a) castorul şi arţarul 
b) floarea de crin şi arţarul 
c) castorul şi ursul polar 
d) ursul polar şi elanul  
 
457. Marocul este o ţară situată în Africa de Vest şi are drept vecini: 
a) Oceanul Atlantic (V); Strâmtoarea Gibraltar, Marea Mediterană (N); Tunisia (E); Mauritania (S) 
b) Oceanul Atlantic (V); Strâmtoarea Gibraltar, Marea Adriatică (N); Algeria (E); Mauritania (S) 
c) Oceanul Atlantic (V); Strâmtoarea Gibraltar, Marea Mediterană (N); Algeria (E); Sahara 
Occidentală (S) 
d) Oceanul Atlantic (V); Strâmtoarea Gibraltar, Marea Mediterană (N); Algeria (E); Mali (S) 
 
458. Capitala statului Maroc, situat în Africa de Vest, este: 
a) Marrakech 
b) Rabat  
c) Casablanca  
d) Fes  
 
459. Limba oficială în Maroc este: 
a) spaniola  
b) araba 
c) franceza  
d) berbera  
  



460. Relieful Marocului, predominant muntos, este reprezentat de: 
a) Munţii Atlas 
b) Munţii Kilimanjaro  
c) Munţii Tibesti 
d) Munţii Scorpiei  
 
461. Fluviul Senegal, din Africa, izvorăşte din Guineea, străbate Mali, iar înainte de vărsarea în 
Oceanul Atlantic formează frontiera dintre: 
a) Congo şi Senegal 
b) Mauritania şi Senegal 
c) Sahara Occidentală şi Mauritania 
d) Mauritania şi Gambia 
 
462. Raliul Dakar, cunoscut înainte sub numele de raliul Paris-Dakar, este o competiţie 
automobilistică şi de motociclism off-road. Majoritatea curselor, începând cu prima ediţie 1979, s-
au desfăşurat pe traseul Paris, Franţa- Dakar, Senegal, dar din cauza ameninţărilor teroriste din 
Mauritania, acesta a fost mutat din 2008 în: 
a) Africa de Sud 
b) Europa 
c) America de Sud 
d) Asia  
 
463. Fondată de Coluche in 1985, asociația este recunoscută ca utilitate publică şi are ca scop 
asistenţa benevolă a persoanelor defavorizate: 
a) les Restos du Cœur  
b) l’Union Rempart 
c) Emmaus 
d) le Secours populaire français 
 
464. Faimoasa fraza: ”După pâine, educația este prima nevoie a unui popor” este atribuita lui: 
a) Henric al IV-lea 
b) Ludovic al XIV-lea 
c) Georges Danton 
d) Charles de Gaulle 
 
465. Faimoasa frază: „Paris vaut bien une messe” (Coroana merita o  liturghie) este atribuita lui: 
a) Henric al IV-lea 
b) Ludovic al XIV-lea 
c) Carol cel Mare 
d) Charles de Gaulle 
 
466.  „Être dans les bras de Morphée” înseamnă : 
a) sa fii în brațele iubitului 
b) sa dormi 
c) sa suporți o anestezie 
d) sa mori 



467. ”Se  croire sorti de la cuisse de Jupiter” înseamnă: 
a) sa te crezi foarte important 
b) sa te crezi indispensabil 
c) sa te crezi un bun atlet 
d) sa te crezi inutil 
 
468. „Tirer le diable par la queue” înseamnă: 
a) a avea dificultăți financiare 
b) a atrage necazuri 
c) să poftești la ceva 
d) a se plictisi 
 
469. „Se reposer sur des lauriers” înseamnă: 
a) a fi un poet recunoscut 
b) a se mulțumi cu primul succes 
c) a se odihni pe o plaja greaca 
d) a dormi în patul propriu 
 
470. Din următoarele  ziare, care este un săptămânal de satiră? 
a) la Tribune 
b) Le Canard enchaîné 
c) l’Humanité 
d) les Echos 
 
471. Care oraş este supranumit „orașul roz”? 
a) Dijon 
b) Bordeaux 
c) Lyon 
d) Paris 
 
472. Din ce secol datează Arcul de Triumf din Paris ? 
a) XIX 
b) XX 
c) XVIII 
d) XVI 
 
473. Faimoasele „rillettes du Mans” înseamnă : 
a) preparate din porc 
b) carne de pasăre 
c) peşte 
d) fructe de mare 
  



474. În ce oraș are loc faimosul circuit automobil, în fiecare an în luna iunie? 
a) Le Mans 
b) le Havre 
c) Orleans 
d) Tours 
 
475. Cuvântul breton Armor înseamnă: 
a) clătita 
b) ţara mării 
c) dragoste 
d) iubitul 
 
476. Ce a fost  Bastilia înainte de demolare? 
a) hotel 
b) închisoare 
c) cinematograf 
d) opera 
 
477. Războiul de 100 de ani  începe:   
a) în Evul Mediu 
b) în timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea 
c) în 1914 
d) în timpul domniei lui Napoleon 
 
478. La ce război face trimitere bătălia de la Verdun? 
a) Primul Război Mondial 
b) Al Doilea Război Mondial 
c) Războiul franco-prusac 
d) Războiul de 100 de ani 
 
479. Turnul Eiffel a fost construit  
a) pentru a atrage turiști în anul 2000 
b) pentru a instala antene de televiziune în 1990 
c) pentru Expoziția Universală din 1889 
d) pentru cinstirea soldaților căzuţi pe front după Primul Război Mondial 
 
480. Primul Război Mondial a avut loc între anii 
a) 1914-1918 
b) 1946- 1962 
c) 1720- 1723 
d) 1939- 1945 
  



481. Războaiele religioase din secolul al XVI-lea aduc  
a) Creștinii împotriva musulmanilor 
b) Catolicii împotriva protestanților 
c) Protestanții împotriva catolicilor 
d) Școlile publice împotriva școlilor private 
 
482. Care dintre cele patru personalităţi politice nu a fost președintele Republicii Franceze 
a) Lionel Jospin 
b) Valéry Giscard d’Estaing 
c) François Mitterrand 
d) Georges Pompidou 
 
483. Numele Ioanei d’Arc este legat de  
a) Primul Război Mondial 
b) Al Doilea Război Mondial 
c) Revoluția Franceza 
d) Evul Mediu 
 
484. Mont-Saint-Michel se află în: 
a) Mediterana 
b) Valea Loarei 
c) Normandia 
d) Alsacia 
 
485. Auguste Rodin a fost: 
a) un om politic 
b) un cântăreţ 
c) un actor 
d) un sculptor 
 
486. Termenul ,,francofonie’’ a fost inventat în : 
a) 1880 
b) 1845 
c) 1970 
d) 2000 
 
487. Luxembourg este capitala : 
a) instituțiilor agricole europene 
b) instituțiilor juridice europene 
c) instituțiilor financiare europene 
d) instituțiilor culturale europene 
  



488. Care este numele primului rege al Belgiei ? 
a) Henri de Luxembourg 
b) Joseph de Habsbourg 
c) Louis Philippe 
d) Leopold de Saxe-Cobourg Gotha 
 
489. Care a fost prima femeie care a ocupat  postul de prim-ministru în Canada 
a) Jeanne Sauve 
b) Kim Campbell 
c) Adrienne Clarkson 
d) Margaret Thatcher 
  
490. Care ţară africană produce cea mai multa cacao din lume? 
a) Coasta de Fildeș 
b) Camerun 
c) Tunisia 
d) Nigeria      
 
491. Ce pictor belgian reprezintă deseori trenuri şi gări în picturile sale ? 
a) James Ensor 
b) Jan van Beers 
c) Rene Margritte 
d) Paul Delvaux 
 
492. Care scriitor mai este numit Zola al Belgiei? 
a) Camille Lemonnier 
b) Charles De Coster 
c) Georges Simenon 
d) Henry Bauchau 
 
493. Ce cântăreț a cântat aceste cuvinte: ,,La Tour Eiffel a froid aux pieds” (Turnului Eiffel îi este 
frig la picioare)?  
a) Charles Trenet 
b) Leo Ferré 
c) Jacques Dutronc 
d) Pascal Obispo 
 
494. Ce mare muzeu parizian, recent construit, adăpostește una dintre cele mai mari colecții de 
artă africană din lume ? 
a) Louvre 
b) Centre Georges Pompidou 
c) Musée d’Orsay 
d) Musée du quai Branly 
  



495. În ce an Centrul Pompidou a organizat prima expoziție europeană de artă africană 
contemporană, expoziție intitulată ,,Magicienii planetei” ?  
a) 1988 
b) 1989 
c) 1990 
d) 2000 
 
496. Care dintre aceste fluvii curge prin Franța ? 
a) Nilul 
b) Dunărea 
c) Loara 
d) Volga 
 

497. O ţară condusă de un rege este : 
a) monarhie 
b) provincie 
c) regiune 
d) republica 
 
498. Cel mai înalt vârf muntos din Franța este : 
a) Jura 
b) Kilimandjaro 
c) Elbrus 
d) Mont Blanc 
 
499. Care dintre aceste cuvinte nu apare în deviza Republicii ? 
a) Egalitate 
b) Fraternitate 
c) Independenţă 
d) Libertate 
 
500. Sediul central al Parlamentului European se află la: 
a) Luxembourg 
b) Bruxelles 
c) Londra 
d) Strasbourg 
 
501. În ce localitate au avut loc primele Jocuri Olimpice de Iarna din 1924? 
a) Innsbruck 
b) Chamonix 
c) Lake Placid 
d) Saint Moritz 
  



502. Cu ce actriţă s-a căsătorit prinţul Rainer de Monaco (1956)? 
a) Grace Kelly 
b) Dianne Spencer 
c) Brigitte Bardot 
d) Catherine Deneuve 
 
503. Cine este considerat părintele chirurgiei moderne? 
a) Gustave Le Bon 
b) Claude Bernard 
c) Ambroise Paré 
d) Jean Baptiste Denis 
 
504. Ce savant a dat numele de alckhol substanței volatile obținute prin distilarea vinului ? 
a) Ambroise Pare 
b) Paracelsus 
c) Richard Ernst 
d) Paul Karrer 
 
505. Document din 842 ce consacra alianţa între Ludovic Germanicul și Carol Pleșuvul contra lui 
Lothar, care constituie primul document de limba franceză si germană medievală ? 
a) Jurământul de la Colomeea 
b) Jurământul de la Strasbourg 
c) Jurământul lui Hipocrate 
d) Diploma Cavalerilor Templieri 
 
506. Ce astronom francez descoperă planeta Neptun doar prin calcule matematice, fapt confirmat 
cu 100 de ani mai târziu de astronomul Johann Gottfried Galle (23 septembrie 1846)? 
a) Urbain Le Verrier 
b) Camille Flammarion 
c) Pierre Simon de Laplace 
d) Charles Messier 
 
507. În ce oraș își are sediul central Interpol (en. International Criminal Police Organization/ fr. 
Organisation internationale de coopération policière)? 
a) Paris 
b) Montreal  
c) Lyon 
d) Strasbourg 
 
508. Ce cartograf şi matematician flamand a realizat primul planiglob în 1541? 
a) Filip de Flandra 
b) Gerhard Mercator 
c) Erasmus din Rotterdam 
d) Piri Reis 
  



509. Ce lac din Elveția mai este numit si Lacul celor patru cantoane? 
a) Lacul Lucerna 
b) Lacul Constance 
c) Lacul Biel 
d) Lacul Brienz 
 
510. La ce universitate franceză a ținut cursuri Nicolae Iorga? 
a) Şcoala Naţională de Administraţie 
b) Universitatea Sorbona 
c) Universitatea din Lille 
d) ITIN (Institut des Techniques Informatiques) 
 
511. Instituție înființată de cardinalul Richelieu pentru promovarea culturii franceze în 1635. 
a) Academia Franceză 
b) Universitatea Sorbona 
c) Comedia Franceza 
d) Academia Militară de la Saint-Cyr 
 
512. Limbile oficiale din Camerun sunt: 

a) franceza şi germana 
b) engleza şi araba 
c) franceza şi engleza 
d) portugheza şi franceza 

 
513. Republica Seychelles este o ţară insulară alcătuită din circa 115 de insule situate la est de 
Africa în: 
a) Oceanul Indian 
b) Oceanul Pacific 
c) Oceanul Atlantic 
d) Oceanul Arctic 
 
514. Substantivul şi adjectivul malgaş, desemnează pe cineva sau ceva originar din: 
a) Maldive 
b) Malaga 
c) Manciuria 
d) Madagascar 
 
515. Capitala Republicii Madagascar, ţară insulară aflată în Oceanul Indian, în partea estică a 
coastei Africii, în emisfera sudică, este: 
a) Antsirabe 
b) Antananarivo 
c) Ambaiavao 
d) Manakara 
  



516. Sportul naţional al Canadei este: 
a) boxul 
b) patinajul artistic 
c) patinajul viteză 
d) hocheiul pe gheaţă 
 
517. În luna septembrie 2006, România a găzduit o importantă întâlnire a şefilor de stat şi de 
guverne din ţările francofone. Aceasta a fost: 
a) Organizaţia internaţională a francofoniei 
b) Summitul francofoniei 
c) Agenţia universitară francofonă 
d) Întâlnirea francofonilor europeni 
 
518. Guyana Franceză este un departament de peste mări al Franţei (DOM) situat în: 
a) America de Nord 
b) Africa 
c) America de Sud 
d) Oceanul Pacific 
 
519. În unul dintre cele mai renumite best-seller-uri din lume, Papillon, 1969, roman 
autobiografic scris de un deţinut celebru, Henri Charrière, acţiunea se desfăşoară în: 
a) Insula Diavolului, Guyana Franceză 
b) Alcatraz, Statele Unite 
c) Carandiru, Brazilia 
d) La Santé, Paris 
 
520. Film celebru, apărut în 1973, având în rolurile principale pe Steve McQueen şi Dustin 
Hoffman, ecranizare a romanului cu acelaşi nume, care prezintă aventurile unui hoţ întemniţat într-o 
închisoare din Guyana Franceză: 
a) Insula Diavolului 
b) Fortăreaţa 
c) Papillon 
d) Iadul pe pământ 
 
521. Poet francez din secolul a XIX-lea, autor al volumului Les Fleurs du Mal (Florile Răului), 
care a fost inspirat în poeziile sale de numeroasele vizite în Insula Réunion. 
a) Charles Baudelaire 
b) Guillaume Appollinaire  
c) Arthur Rimbaud 
d) Gérard de Nerval  
  



 
522. François Villon, unul dintre primii mari poeţi ai Franţei, autor al „baladelor”, dintre care cea 
mai cunoscută este „La Ballade des Pendus” (Balada Spânzuraţilor), a trăit în Franţa în: 
a) Evul Mediu 
b) Secolul al XVII-lea 
c) Secolul al XVIII-lea 
d) Secolul al XIX-lea 
 
523. Unul din cei mai mari scriitori francezi realişti, autor al ciclului „La Comédie Humaine” 
(Comedia Umană). 
a) Gustave Flaubert 
b) Honoré de Balzac 
c) Stendhal  
d) Lev Tolstoi 
 
524. Autorul romanului Madame Bovary (Doamna Bovary), operă capitală pentru literatura 
secolului al XIX-lea este: 
a) Victor Hugo 
b) Honoré de Balzac 
c) Gustave Flaubert 
d) Marcel Proust 
 
525. Valea Loarei (Val de Loire) din Franţa constituie un loc excepţional din punct de vedere al 
bogăţiei culturale şi istorice (parcuri, castele, oraşe). Castelele de pe Valea Loarei, sunt simboluri 
ale regalităţii, valori renascentiste, bijuterii arhitecturale. Care dintre următoarele castele nu este 
situat în această regiune? 
a) Amboise 
b) Blois 
c) Namur  
d) Chenonceau  
 
526. Culorile drapelului Belgiei, începând de la hampă (băţ), sunt: 
a) albastru, galben, roşu  
b) negru, galben, roşu 
c) verde, galben, roşu 
d) negru, alb, roşu 
 
527. Care dintre umoriştii grafici este creatorul personajului Mafalda? 
a) Mircea Arapu 
b) Joaquín Salvador Lavado Tejón 
c) Georges Prosper Remi 
d) Louis Cance 

  



528. Les „Francofolies”, festival de muzică, creat în 1985, cu scopul de a difuza cântecul şi 
muzica de expresie francofonă, are loc în Franţa în localitatea 
a) Lyon 
b) Paris 
c) Caen 
d) La Rochelle 

 
529. Care este oraşul de unde începe în anul 2015 Turul Franţei la ciclism? 

a) Utrecht 
b) Paris 
c) Gelderland 
d) Alkmaar 

 
530. În ce oraş francez are loc „La Fête des Lumières” (Sărbătoarea luminilor)? 

a) Lyon 
b) Lille 
c) Amiens 
d) Cannes 

 
531. Ce cântăreaţă a fost numită în lumea spectacolului „La Môme” (Puştoaica)? 

a) Lara Fabian 
b) Edith Piaf 
c) Mireille Mathieu 
d) Dalida 

 
532. Film francez, în regia lui Radu Mihăileanu, unul din cele mai vizionate la lansarea sa în 

2009, unde muzica are un rol central.  
a) Trahir 
b) Train de vie 
c) La musique 
d) Le concert 

 
533.  Actor şi realizator al comediei franceze „Je suis timide, mais je me soigne” (Sunt timid, dar 

mă tratez), realizat în 1978. 
a) Louis de Funès 
b) Gérard Depardieu 
c) Pierre Richard 
d) Fernandel 

 
534. Best seller internaţional, cartea lui Michel Houellebech, lansată în 2015, a fost un adevărat 

fenomen editorial, ediţia în limba română apărând la editura Humanitas Fiction.  
a) Platforma 
b) Posibilitatea unei insulte 
c) Supunere 
d) Extinderea domeniului luptei 

 



535. Care dintre următoarele turnee de tenis face parte, alături de Roland Garros, din cele 4 
turnee de Grand Slam? 

a) Queen’s Londra  
b) Wimbledon Londra 
c) BNP Paribas Open  
d) Indian Wells  
 
536. În ce an a avut loc prima ediție a Festivalului de la Cannes? 
a) 1939 
b) 1945 
c) 1946 
d) 1950 
 
537. Orașul Lyon se află la confluența următoarelor cursuri de apă: 
a) Fluviul Rhône cu râul Saône  
b) Fluviul Rhône cu fluviul Sena   
c) Fluviul Rhône cu râul Moselle    
d) Fluviul Rhône cu fluviul Garonne   

 
538. La Lyon, Fête des lumières (Festivalul luminilor) care are loc în jurul datei de 8 

decembrie, sărbătorește : 
a) pe frații Lumière  
b) pe Fecioara Maria  
c) spiritul Crăciunului  
d) pe Sfântul Nicolae  
 
539. La Lyon, o “traboule” este : 
a) o specialitate gastronomică  
b) un pasaj tradițional de la un imobil la altul 
c) o trecere peste fluviul Rhône  
d) o întrecere ciclistă  

 
540. La Cannes, filmul “La Dolce Vita” a lui Federico Fellini a câștigat “Palme d’or” în : 
a) 1960 
b) 1961 
c) 1970 
d) 1971 
 
541. Festivalul de la Avignon a fost fondat de Jean Vilar în anul : 
a) 1952 
b) 1955 
c) 1946 
d) 1947 

 



542. Cine a scris  romanul ,,La Goutte d’Or” (Picătura de aur) ? 
a) Alexandre Dumas 
b) Michel Tournier         
c) Jean-Paul Sartre  
d) Albert Camus 
 
543. Ce figură geometrică este un simbol al Franţei pentru că reprezintă forma sa? 
a) pătrat 
b) romb 
c) hexagon 
d) cerc 
 
544. Autor al povestirii „Kira Kiralina” (1923), admirator al operei lui Romain Rolland, 

scriitor român a cărui operă a fost tradusă în peste 30 de limbi. 
a) Leonid Dimov 
b) Vintilă Ivănceanu 
c) Panait Istrati 
d) Sorin Mărculescu 

545. Cine a scris  romanul ,,Le Roi des aulnes” ( Regele arinilor) ? 
a) Albert Camus 
b) Marcel Proust 
c) Michel Tournier   
d) Jean Giono 
 
546. Pedagog francez, care a inventat şi dezvoltat alfabetul de tipărire şi scriere pentru 

nevăzători: 
a) Blaise Pascal  
b) Louis Braille                     
c) Louis Pasteur  
d) André Breton  

 
547. Cine este părintele afişului modern : 
a) Toulouse-Lautrec 
b) Pablo Picasso  
c) Jules Chéret        
d) Salvador Dali 
 
548. Care este cea mai înaltă cascadă din Franţa : 
a) Saint Benoît   
b) Gavarnie           
c) Rouget 
d) Hérisson 

  



549. Arta şi cultura primitivă au fost sursă de inspiraţie pentru : 
a) Edgar Degas 
b) Paul Gauguin 
c) Eduard Manet 
d) Paul Cézanne 
 
550. Lumea circului este temă frecventă în lucrările pictorului: 
a) Paul Gauguin 
b) Toulouse-Lautrec 
c) Paul Cézanne 
d) Pablo Picasso 

 
551. Cine a pictat tabloul „Guernica”, realizat în 1937 şi dedicat oraşului basc Guernica, 

bombardat de aviaţia germană în timpul războiului civil din Spania? 
a) Henri Matisse 
b) Diego Velásquez 
c) Francisco de Zurbarán 
d) Pablo Picasso 

 

552. În ce oraş muzeul Luvru şi-a deschis o anexă în 2013 : 
a) Koweit City 
b) Dubaï 
c) Abu Dhabi              
d) Tokyo                          
 
553. Ce eveniment sărbătorim pe 21 iulie? 
a) Ziua Naţională a Franţei 
b) Ziua Naţională a Belgiei         
c) Ziua Naţională a statului Monaco 
d) Ziua Naţională a Elveţiei 
 
554. Născut la Lyon, Bernard Pivot este 
a) fotbalist 
b) actor de comedii 
c) moderator de emisiuni culturale 
d) prezentator de ştiri 
 
555. Arsène Lupin, gentleman fictiv şi celebru spărgător, este personajul romanelor lui 
a) Jules Verne 
b) Maurice Leblanc 
c) Georges Simenon 
d) Agatha Christie 

  



556. Primul număr al revistei Pif Gadget a apărut în : 
a) martie 1968 
b) februarie 1969 
c) martie 1966 
d) mai 1970 
 
557. Ce oraş devine capitala Rezistenţei Franceze în faţa ocupaţiei germane în timpul celui de-

al doilea război mondial: 
a) Bordeaux 
b) Marseille 
c) Lyon          
d) Nantes 
 
558. Centrul cultural Georges Pompidou şi-a deschis pentru prima oară porţile pentru public în 

anul : 
a) 1977  
b) 1987 
c) 1976 
d) 1985 

 
559. Care este cea mai populată regiune din Franţa : 
a) Île-de-France      
b) Bretagne 
c) Alsace 
d) Bourgogne 
 
560.  Ce materie grasă e utilizată la pregătirea cartofilor „à la sarladaise”? 
a) unt 
b) ulei de măsline 
c) ulei de nucă 
d) grăsime de gâscă 

 
561. Marc Chagall a pictat plafonul Operei : 
a) Bastille 
b) Garnier 
c) Metropolitan     
d) din Madrid      
 
562. Termenul „brocante” desemnează 
a) o ţesătură din Périgord 
b) comercializarea de obiecte de ocazie 
c) o băutură slab alcoolizată 
d) o mâncare tradiţională din nordul Franţei 

  



 
563. Salina Regală d’Arc-et-Senans se află în regiunea franceză  
a) Normandie 
b) Bretagne 
c) Île-de-France 
d) Bourgogne-Franche-Comté 

 
564. Autorul romanului „Despre dragoste şi alţi demoni” este scriitorul 
a) Juan Manuel Santos 
b) Gabriel García Marquez  
c) José Asunción Silva 
d) Álvaro Mutis 

565. Premiul „Ursul de aur” este o distincţie anuală ce se acordă la Berlin pentru  
a) cel mai bun film 
b) cea mai bună carte 
c) cea mai apreciată pictură 
d) cel mai bun actor 

 


