
Page 1 of 5 
 

 

Test grilă la Educație Fizică și Sport 

Mari sportivi români 

Bejinariu Iulian- Manuel 

Colegiul Național de Informtică Spiru Haret Suceava 

 

Clasa a XI- a  

Nume si prenume:………………………………………………… 

          Sportul este o activitate care se practică din cele mai vechi timpuri. De la jocurile sportive 

în variantele lor primitive s-a ajuns în zilele noastre să existe reguli și regulamente care se 

respectă în practicarea lor indiferent că sunt practicate în cadru organizat sau în timpul liber. 

Actorii acestor spectacole, pentru că le putem numi spectacole sportive, sunt cei care fac să fie 

cunoscute și adorate aceste evenimente sportive. Sportivii devin astfel modele de urmat pentru 

copii care își doresc și ei să devină la rândul lor sportive de performanță și să fie cunoscuți și 

idolatrizați la rândul lor de către alții. De-a lungul timpului și țara noastră a dat lumii mari 

sportivi care au ajuns să fie cunoscuți și aplaudați în întreaga lume.  

 

START TEST 

(Bifează răspunsul corect și primesti 1 punct!) 
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1. Ce gimnastă a luat primul 10 din istorie la JO de la Montreal? 

a. Gina Gogean 

b. Nadia Comăneci 

c. Lavinia Miloșovici 

 

2. Cărui jucător de fotbal i se mai spune MARADONA DIN CARPAȚI?                                                            

a. Adrian Mutu  

b. Gheorghe Hagi 

c. Ilie Dumitrescu                                 

                                                         

3. Cine a fost primul lider ATP din tenisul masculin? 

a. Marius Copil 

b. Ilie Năstase 

c. Dinu Pescariu 

 

4. Cu ce jucător a făcut pereche Ilie Năstase în jocul de dublu? 

a. Ion Țiriac 

b. Andrei Pavel 

c. Florin Mergea 

 

5. Cine este prima jucătoare de tenis de câmp din România care a devenit lider WTA?  
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a. Virginia Ruzici 

b. Irina Spârlea 

c. Simona Halep 

 

6. Ce antrenor român a câștigat Europa League la fotbal cu echipa Șahtior Donetsk? 

a. Mircea Lucescu 

b. Răzvan Lucescu 

c. Dan Petrescu 

 

7. Cine este cea mai titrată atletă româncă? 

a. Violeta Beclea 

b. Gabi Szabo 

c. Doina Melinte 

 

8. Ce jucătoare de handbal a câștigat titlul de cea mai bună jucătoare din lume, echivalentul 

Balonului de Aur din fotbal? 

a. Cristina Neagu 

b. Cristina Vărzaru 

c. Crina Pintea 

 

9. Ce jucător de fotbal a fost căpitanul echipei FC. BARCELONA și a ridicat trofeul CUPA 

CUPELOR deasupra capuli? 
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a. Gheorghe Hagi 

b. Cosmin Contra 

c. Gheorghe Popescu 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

Nr crt Numar Intrebare Punctaj  obtinut 

1 Intrebarea nr 1  

2 Intrebarea nr 2  

3 Intrebarea nr 3  

4 Intrebarea nr 4  

5 Intrebarea nr 5  

6 Intrebarea nr 6  

7 Intrebarea nr 7  

8 Intrebarea nr 8  

9 Intrebarea nr 9  

10 Oficiu 1p 

 Total punctaj  
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