
ANTRepRENoRIATuLuI SOCIAL 
- Jocului
ETAPA 2

Auto-evaluare : Știm destul ? 
Această a doua etapă a jocului nostru reprezintă un Test tip „quiz”. Întrebările 
adresate vă vor oferi posibilitatea de a vă autoevalua cunoștințele și abilitățile, de 
a înțelege ce înseamnă să fii antreprenor și de a-ți da seama ce abilități trebuie 
să îmbunătățești.

Cum să vă pregătiți pentru test

1.  Imprimați Cardurile cu Întrebări și Cardurile cu Răspunsuri și tăiați-le de-a 
lungul liniilor punctate!

2. Începeți să citiți, pe rând, fiercare întrebare! 

3. Alegeți răspunsul pe care îl considerați corect pentru fiecare întrebare și 
notați-l pe o foaie separată!

4.  Comparați răspunsurile cu cele din Cardurile cu Răspunsuri și citiți-le 
comentariul!

Reguli generale

1. Acest test include întrebări cu alegeri multiple. Fiecare întrebare are 3 variante 
de răspuns, dintre care doar unul este corect.

2. Testul poate fi realizat apelând la suportul unui Coordonator de Joc dar și fără 
sprijinul acestuia, dacă participantul consideră că se poate descurca fără un 
ajutor suplimentar. 

3. Participanții se pot grupa și juca ca o echipă (maximum 4 echipe), toate echipele 
vor avea același număr de jucători, cu un număr maxim de trei jucători pe echipă.

4. Există 60 de întrebări în total. Fiecare întrebare este legată de un modul al 
programului de formare. În funcție de timpul alocat participanții pot juca cu mai 
puține întrebări.

5. Fiecărui răspuns corect i se atribuie un punct. 

6. În acest test nu se scad puncte pentru răspunsurile greșite. 



Participant 
(jucător) 
individual    

2 echipe  

3-4 echipe

Coordonatorul de Joc alege în mod aleatoriu 20 de 
întrebări și, pe rând, adresează fiecare întrebare 
participantului. Răspunsurile sunt date după fiecare 
întrebare. Fiecărui răspuns corect i se acordă 1 
punct.  Coordonatorul de Joc și/sau Participantul 
pot alege să joace cu mai mult de 20 de întrebări. 
Participantul (Jucătorul) câștigă dacă poate 
răspunde corect la cel puțin 65% din întrebări.
 
Competiția este împărțită în 6 runde. 

Coordonatorul de Joc pune 4 întrebări: câte două 
întrebări, pe rând, fiecărei echipe. Dacă o echipă 
răspunde corect, obține 1 punct, dacă răspunsul 
nu este corect, se notează 0 puncte. În caz de 
egalitate, Coordonatorul de Joc pune a cincea 
întrebare suplimentară. Prin urmare câștigătorul 
rundei este prima echipă care obține 3 puncte. 
Câștigătorul jocului este echipa care câștigă cele 
mai multe runde.

Jocul poate fi jucat și cu un număr diferit de runde.

Competiția este împărțită în 6 runde. 
Coordonatorul de Joc pune tuturor echipelor o 
întrebare. Prima echipă care s-a înscris poate 
încerca să răspundă la întrebare. Dacă echipa dă 
răspunsul corect, obține 1 punct. Dacă nu, echipele 
rămase pot încerca să răspundă la întrebare și 
să obțină punctul respectiv, dacă răspund corect. 
Dacă a doua echipă nu reușește să dea răspunsul 
corect, se pune o altă întrebare.
Echipa câștigătoare este prima care ajunge la 3 
puncte.  Jocul poate fi jucat și cu mai puțin sau mai 
mult de 6 runde.

Forma de            Instrucțiuni
participare      

A. RUNDĂ 
MODERATĂ DE 
CooRDoNAToRUL 
DE JoC



Participant 
(jucător) 
individual  

2 echipe

3-4 echipe

Participantul poate alege ordinea în care va 
răspunde la întrebări sau poate alege aleator 20 de 
întrebări. Participantul va răspunde la întrebări în 
pachete de 5; după fiecare pachet de 5 jucătorul va 
verifica răspunsurile și va trece la următorul pachet 
ales.

În această versiune a jocului, fiecare echipă își 
alege, dintre membrii săi, un Maestru al Întrebărilor. 
Competiția este împărțită în 6 runde - 30 de întrebări 
pe fiecare echipă. Echipele pot alege ordinea 
întrebărilor. Maestrul Întrebărilor primei echipe va 
pune întrebarea celeilalte echipei. Dacă echipa care 
răspunde oferă un răspuns corect, obține un punct, 
dacă nu, i se atribuie 0 puncte. Echipa cu cele mai 
multe puncte este recunoscută ca învingătoare.

Jocul poate fi jucat și cu mai puțin sau mai mult de 
6 runde.

Fiecare echipă își alege, dintre membrii săi, un 
Maestru al Întrebărilor. Jocul poate fi jucat cu 3, 6, 9 
sau 12 runde de câte 5 întrebări.

În fiecare rundă, o echipă pune întrebările iar 
celelalte echipe trebuie să răspundă. La sfârșitul 
fiecărei runde, rolul de Maestru al Întrebărilor este 
transferat următoarei echipe.  Ordinea de joc va fi 
decisă între echipele de joc. Maestrul Întrebărilor 
din prima echipă le cere celorlalte echipe oponente 
să răspundă la 5 întrebări.

Prima echipă care s-a înscris poate încerca să 
răspundă la întrebare. Dacă echipa dă răspunsul 
corect, obține 1 punct. Dacă nu, echipele rămase 
pot încerca să răspundă la întrebare și să obțină 
punctul, dacă au răspuns corect. Dacă a doua echipă 
nu reușește să obțină răspunsul corect, se pune o 
altă întrebare. Echipa câștigătoare este echipa care 
a obținut cele mai multe puncte.

Forma de           Instrucțiuni
participare      

B. Runde fără 
moderarea 
Coordonatorului 
de Joc



FoAIE DE RASPuNSuRI

  Numărul întrebării      Răspunsuri 



FoAIE DE RASPuNSuRI

  Numărul întrebării            Răspunsuri 


