
a) 50 de ani

b) 60 de ani

c) 70 de ani

Când poţi spune despre cineva 
că trăieşte în sărăcie?

a) persoana respectivă nu are un smartphone

b) persoana respectivă nu îşi permite să îşi 

îndeplinească nevoile primare, incluzând hrană,

servicii medicale şi educaţie

c) persoana nu este bine îmbrãcată
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Pe ce continent locuiesc majoritatea
copiilor care nu merg la şcoală?

a) Europa

b) Asia

c) America

d) Africa

Se produce suficientă hrană în lume 
pentru a hrăni toată populaţia?

a) nu, pentru că mie mi-e foame mereu

b) Suficientă hrană sănătoasă este produsă,

dar nu suficiente dulciuri şi băuturi carbogazoase

c) Există suficientă hrană, dar nu toată

lumea îşi permite să o cumpere

Care este speranţa de viaţă în lume?

O singură ţară din lume avea mai multe
femei decât bărbaţi în Parlament în 2017. 

Care este aceasta?

a) Regatul Unit al Marii Britanii

b) Norvegia

c) Franţa

d) Rwanda

e) Peru

Cum putem să utilizăm mai puţină apă?

a) Nu există secetă în zona în care locuiesc,

   pot folosi câtă apă doresc

b) Facem duş în loc să facem baie

c) În loc să consumăm apă,

        consumăm sucuri carbogazoase 

Identifică răspunsul greşit.
Energia regenerabilă poate fi obţinută cu...

a) Cărbune

b) Soare

c) Vânt

d) Valuri

O femeie ar trebui să fie plătită în mod egal
cu un bărbat care are acelaşi job?

a) Da, bărbaţii şi femeile au aceleaşi drepturi

b) Nu, bărbaţii ar trebui să fie plătiţi mai

        bine pentru că sunt mai puternici

Ce înseamnă o fabrică sustenabilă?

a) O fabrică veche care încă funcţionează

b) O fabrică producătoare de deşeuri toxice

c) O fabrică în funcţiune care nu dăunează

    mediului înconjurător
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Câţi oameni trăiesc în mahalalele din
ţările aflate în dezvoltare?

a) 30%

b) 55%

c) 80%

Care din următoarele
contribuie la poluarea marină ...

a) Deşeurile de pe plajă

b) Meduzele şi racii

c) Algele

Este necesar să protejăm pădurile în lupta
împotriva schimbărilor climatice deoarece:

a)   Pădurile sunt un loc bun pentru joacă

b)   Copacii produc oxigen

c)   Avem nevoie de lemn pentru

a construi case

Care din următoarele reprezintă democraţia?

a) O ţară condusă de un dictator

b) O ţară condusă de locuitorii săi

c) O ţară condusă doar de bărbaţi

Un parteneriat înseamnă…

a) Să te joci cu un prieten şi să pretindeţi că sunteţi

    părinţi

b) Oameni sau organizaţii care se susţin

     reciproc pentru a atinge un scop comun

c) Doi elevi care mănâncă la aceeaşi

     masa zilnic

Care este cea mai bună metodă
pentru a eradica sărăcia?

a) Ignorăm problema, nu avem ce să facem

    în această privinţă

b) Împărţim bogăţia produsă în lume

c) Nu mai permitem străinilor să vină

    în ţara noastră

Ce este energia regenerabilă?

a) O marcă nouă de băuturi energizante

b) Energia generată din resurse naturale,

     cum ar fi razele solare şi vântul

c) O sursă de energie cu un abonament

     care se reînnoieşte automat

Afirmaţie: sunt o mulţime de peşti în mare.

a) Adevărat. Pot mânca câţi vreau eu!

b) Fals. Pescuirea excesivă, poluarea şi schimbările 

    climatice reduc numărul de peşti din oceane.
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Există acum mai puţini oameni care
trăiesc în sărăcie, decât existau 

acum 25 de ani?
a) Nu, mai mult de 1 miliard de oameni trăiesc acum

     în sărăcie

b) Da, 1 miliard de oameni au reuşit să iasă 

     din sărăcie
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Adevărat sau fals: mai puţine fete decât
băieţi merg la şcoală la nivel mondial.

a) Fals

b) Adevărat

Adevărat sau fals: numărul persoanelor care 
flămânzesc în lume e în scădere.

a) Adevărat

b) Fals

Alege două lucruri care ar opri
decesul copiilor sub 5 ani.

a) mâncarea nutritivă

b) telefoanele mobile

c) consumul apei potabile

d) băuturile carbogazoase

Care a fost prima țară din lume care a
oferit femeilor drepturi politice egale
(dreptul de a vota şi de a fi aleasă)?

a) Franţa

b) Statele Unite ale Americii

c) Finlanda

Apa potabilă este:

a) Apa care este sigură pentru a fi băută

b) Apa pe care o poţi găsi în ghivecele de flori

c) Apa care arată curat

Ce înseamnă eficienţa energetică?

a) O lampă care dă o lumină puternică

b) Posibilitatea de a folosi energie fără

     să te gândeşti la consumul produs

c) Un dispozitiv sau o clădire care

    utilizează puţină energie pentru

    a furniza energia de care e nevoie

Dacă ai un loc de muncă, asta
înseamnă că eşti ferit de sărăcie?

a) Da, deoarece munceşti ca să câştigi bani

b) Nu, poţi avea un loc de muncă şi

     totuşi să trăieşti în sărăcie

Adevărat sau fals: toată lumea
are acces la internet.

a) Adevărat

b) Fals
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Soluţii pentru conservarea energiei şi 
protejarea planetei deja există. 

Care dintre acestea nu este reală?
a) Bicicletele

b) Autobuzele electrice

c) Maşinile zburătoare

Ce înseamnă pescuitul excesiv?

a) Să mănânci prea mult peşte şi 

     să te îmbolnăveşti

b) Să scoţi din mare mai mulţi peşti

     decât se pot înlocui în mod natural

c) Suprahrănirea peştilor pentru 

     a deveni mai mari

Speciile de animale dispar din cauza ...

a) Activităţilor oamenilor

b) Animalelor care se mănâncă între ele

c) Frecvenţa radiaţiilor emise 

    de telefoanele mobile

Ce este un copil-soldat? 

a) Un copil care se joacă de-a

     războiul cu alţi copii

b) Un copil înrolat într-un grup armat

c) ambele

Cum contribuie comerţul echitabil 
la ODD-uri?

a) Oferă condiţii mai bune pentru 

     producători şi muncitori

b) Creşte profiturile pentru industrie

c) Încurajează producătorii să

    angajeze copii

Adevărat sau fals: în ultimii 25 de ani, 
numărul oamenilor care trăiau

într-o sărăcie extremă nu a scăzut.
a) Adevărat

b) Fals

Care din următoarele afirmaţii este corectă?

a) Încălzirea globală nu există deoarece iarna 

    trecută a fost foarte frig

b) Încălzirea globală nu există deoarece încă 

    există calota glaciară

c) Încălzirea globală va creşte numărul

    de inundaţii şi furtuni puternice

Câtă mâncare este risipită în fiecare zi 
la nivel global?

a) Deloc, toată mâncarea este mâncată

     sau congelată

b) O treime din câtă este produsă

c) Foarte puţină, oamenii au redus

    drastic risipa
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Ce este energia regenerabilă?

a) Energia care provine din surse naturale şi 

    nu se termină niciodată

b) Energia care provine din spaţiu

c) O formă de energie folosită de faraoni 

     în Egipt

Câte specii de animale care trăiesc în 
ocean au fost identificate până acum?

a) Aproximativ 5%

b) Aproximativ 50%

c) Peste 80%

Biodiversitatea este …

a) Diversitatea speciilor de animale şi plante care

     trăiesc pe planeta noastră

b) Varietatea produselor sănătoase găsite

     pe rafturile supermarketurilor

c) Numărul de planete unde trăiesc 

     oameni

  

O “cască albastră” este …

a) Un soldat care lucrează cu Naţiunile Unite 

     pentru a menţine pacea

b) Un pompier înrolat în marina

c) Un copil soldat

Ce eficientizează comunicarea
între două părţi?

a) Porumbeii mesageri

b) Internetul

c) Mesajele în sticle

La şcoală…

a) Fetele trebuie să înveţe să croşeteze şi să gătească

b) Băieţii trebuie să înveţe ştiinţe şi tehnologie

c) Băieţii şi fetele trebuie să aibă oportunităţi

    egale de învăţare

Ţările ar trebui să se asigure că 
folosesc mai mult:

 

a) Cărbune şi petrol pentru a produce energie

b) Energie nucleară

c) Energie de la soare, vânt şi valuri

Industria petrolului este cea mai
poluantă industrie din lume. 

Care este a doua?

a) Extracţia cărbunelui

b) Industria textilă

c) Industria telefoniei mobile
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Câţi oameni trăiesc în sărăcie extremă
la nivel global?

a) În jur de 800 de persoane

b) În jur de 8000 de persoane

c) Peste 800 de milioane de persoane
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Educaţia ...

a) Face dificil pentru cineva să îşi

    găsească un loc de muncă

b) Te ajută să îţi găseşti un loc de muncă

     şi să îţi îmbunătăţeşti viaţa

c) Este utilă doar pentru copiii

     foarte deştepţi

Câţi oameni din lume nu mănâncă
suficient pentru a fi sănătoşi?

a) Aproape 90 de persoane

b) Aproape 9000 de persoane

c) Aproape 900 de milioane de persoane

Ce este cel mai bine pentru un nou-născut?

a) Să fie hrănit cu lapte praf

b) Să bea apă

c) Să fie alăptat

Câte ţări din lume au avut o femeie ca
preşedinte sau şef de stat în anul 2017?

a) 5

b) 20

c) 100

Unde se duce majoritatea risipei de apă
rezultată din activităţile umane?

a) Se tratează şi este reciclată

b) Se depozitează în spaţii sigure

c) Este deversată în râuri şi mări

     fără a fi tratată împotriva poluării
 

Încălzirea globală se întâmplă deoarece
creşte cantitatea unui anumit gaz

în atmosferă. Despre care gaz este vorba?

a) Ozon

b) Dioxid de carbon

c) Sulf

Ce înseamnă “creştere economică”?

a) Economiseşti mai mulţi bani în fiecare lună

b) Cresc preţurile

c) O creştere în valoarea bunurilor şi serviciilor

     produse de o ţară

Adevărat sau Fals: toată lumea 
are acces la electricitate.

a) Adevărat

b) Fals
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Majoritatea oamenilor care trăiesc
în sărăcie trăiesc în:

a) Europa

b) America de Nord şi de Sud

c) Africa şi Asia
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Educaţia de calitate e bună pentru…

a) Îmbunătăţirea sănătăţii

b) Scăderea sărăciei

c) Ambele

Care dintre aceste afirmaţii este adevărată? 

a) Ai nevoie de cel puţin o băutură acidulată pe zi

    pentru a te menţine sănătos

b) Există suficientă hrană în lume pentru a hrăni

      întreaga populaţie

c) Poţi să rămâi sănătos dacă nu

     mănânci fructe şi legume

Câte minute de exerciţii fizice ar trebui
să facă un copil cu vârsta

între 5 şi 17 ani zilnic?

a) 60 de minute

b) 30 de minute

c) Copiii nu trebuie să facă exerciţii zilnic

Cine ar trebui să gătească şi 
să facă curăţenie în casă?

a) Bărbaţii din casă

b) Femeile din casă

c) Toată lumea ar trebui să contribuie

Care dintre următoarele afirmații
este corectă?

a) Mai mulţi oameni au telefon mobil decât toaletă

b) Majoritatea oamenilor au toalete dar nu îşi pot

    permite un telefon mobil

c) Toată lumea are şi telefon mobil şi toaletă

Anumite surse de energie
sunt regenerabile. De ce?

a) Deoarece nu poluează

b) Deoarece sunt noi

c) Deoarece pot fi înlocuite de natură

     în scurt timp

Câţi oameni nu au un loc de muncă
la nivel mondial?

a) 2 milioane

b) 20 de milioane

c) 200 de milioane

Care dintre aceste inovaţii este
cea mai bună în lupta împotriva

schimbărilor climatice?

a) O maşină electrică

b) O maşină diesel

c) O maşină pe benzină
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Unde se petrece cel mai rapid
proces de urbanizare din lume?

a) Europa

b) Statele Unite ale Americii

c) În ţările aflate în curs de dezvoltare

Adevărat sau fals: dacă nu ne schimbăm
obiceiurile, până în 2050 va fi mai mult

plastic în ocean decât peşte.

a) Adevărat

b) Fals

La nivel global, pădurile…

a) Cresc, sunt copaci peste tot

b) Se taie în acelaşi ritm în care se replantează

c) Dispar, aproximativ jumătate din păduri

     au dispărut deja

Ce este o tabără de refugiaţi?

a) Un camp de vară la munte

b) Un camp care protejează oamenii care au fost

     nevoiţi să îşi părăsească casa

c) O tabără militară

De ce este nevoie pentru 
a atinge cele 17 ODD-uri?

a) Implicarea tuturor ţărilor

b) Ţările dezvoltate să conducă acest proces

c) Ţările în curs de dezvoltare să conducă

     acest proces

Pentru a reduce discriminările 
legate de sănătate, toţi copiii ar trebui

să aibă acces la:

a) Apă curată pentru băut

b) Îngrijiri medicale

c) Vaccinuri

d) Toate cele de mai sus

Cine este responsabil să aibă
grijă de planetă?

a) Oamenii de ştiinţă

b) Oamenii celebri

c) Cei care guvernează

d) Toată lumea

Pungile de plastic sunt o mare
problemă pentru mediu. Care ţară a fost
 prima care a interzis pungile de plastic?

a) Suedia

b) Rusia

c) Rwanda
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În 2030, ce procent din populaţia lumii 
va trăi în zonele urbane?

a) 60%

b) 100%

c) 20%

Pungile de plastic sunt periculoase pentru
ţestoase deoarece uneori le confundă cu …

a) Mâncare

b) O jucărie

c) O carapace

Copacii sunt esenţiali deoarece …

a) Sunt un habitat pentru animalele sălbatice

b) Te poţi căţăra în ei

c) Plasticul se produce din copaci

Ce este înstrăinarea unui copil?

a) Momentul când un copil merge în vacanţă

b) Momentul când un copil este relocat din

     cauza unui conflict armat

c) Momentul când un copil doarme acasă

     la un prieten

Cine ar trebui să se implice în parteneriate
strategice pentru a atinge cele 17 ODD-uri?

a) Cetăţenii

b) Guvernele

c) Companiile

d)Toate cele de mai sus

Cum putem lupta împotriva nedreptăţilor?

a) Asigurându-ne că toţi copiii au acces la 

    educaţie de calitate

b) Asigurându-ne că toată lumea poartă

    aceleaşi haine

c) Asigurându-ne că toată lumea se uită

     la acelaşi televizor

Unde au agreat liderii mondiali un plan
pentru climatul nostru în 2015?

a) Paris (Paris Agreement)

b) London (Big Ben Agreement)

c) New York (The Manhattan Agreement)

Cum ajută albinele mediul înconjurător?

a) Ajută plantele să crească şi produc mâncare

b) Nu ajută, doar fac miere

c) Mănâncă alte insecte
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În 1990, aproape 4 din 10 persoane (38%)
trăiau în sărăcie extremă. Câţi oameni 

trăiesc în sărăcie extremă acum?

a) 1 din 10

b) 3 din 10

c) 5 din 10  
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Ce procent din adulţii de azi sunt şcoliţi,
însemnând că ştiu să scrie şi să citească?

a) 80%

b) 60%

c) 30%

Ce este malnutriţia?

a) Momentul când nu mănânci o masa compusă din 3 feluri

b) Momentul când nu mănânci carne în fiecare zi

c) Momentul când nu mănânci suficientă mâncare

    sănătoasă pentru o lungă perioadă de timp

Care dintre aceste insecte au
contribuit la răspândirea malariei?

a) Ţânţarii

b) Libelulele

c) Licuricii

Ce procent de cercetători
în ştiinţe şi tehnologie sunt femei?

a) 50%

b) 30%

c) 70%

Cât la sută din apa din lume este potabilă?

a) Doar 3%

b) Jumătate din apă, 50%

c) Aproape toată, 97%

Care din următoarele sunt surse 
de energie regenerabilă? 

a) Petrol

b) Gaz

c) Razele soarelui

Adevărat sau fals: fiecare adult
deţine un cont bancar.

a) Adevărat 

b) Fals

Care infrastructură este importantă
pentru calitatea educaţiei?

a) Locuri de joacă şi gustări

b) Şcoli curate, profesori şi cărţi

c) Un automat de suc
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