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Fișa nr. V.5
Testarea cunoștinţelor elevilor de liceu privind 
comportarea și protecţia în timpul unui 
cutremur 

Știaţi că...?

 Principalele Instituţii ce întreprind acţiuni de educaţie preventivă în România pe probleme 
legate de cutremure și alte dezastre naturale sunt: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
(ISU), Crucea Roșie și INCERC.

Verifi caţi-vă cunoștinţele!
Aceasta este o activitate de evaluare pe bază de chestionar. Pe baza cunoștinţelor acumulate 

anterior cu privire la modul în care trebuie să ne protejăm și să ne comportăm în timpul unui cutremur, 
completați chestionarul cu întrebări de tip grilă.

Chestionar

1. Care dintre cuvintele de mai jos pot �  asociate unui cutremur de pământ din punctul de vedere 
al percepţiei?

a) Stări de stres.

b) Seninătate, mulţumire deplină.

c) Senzaţie de spaimă violentă, la nivel individual sau de colectivitate.

d) Depresie.

e) Teamă.

2. Cum reacţionaţi în timpul producerii unui cutremur de pământ?

a) Alergaţi spre căile de evacuare.

b) Staţi liniștiţi până în momentul în care mișcarea seismică încetează.

c) Staţi în poziţia ghemuit, sub o bancă, și încercaţi să vă protejaţi capul.

d) Staţi lângă bancă și așteptaţi să înceteze mișcarea.

3. Cum vă comportaţi în afara clădirii, pe drum sau în mijloacele de transport în comun?

a) Vă deplasaţi cât mai departe de clădire, în locurile special destinate.

b) Intraţi în clădire și vă adăpostiţi sub o bancă.

c) În cazul în care sunteţi în autoturism, opriţi într-un loc deschis.

d) Afară, vă feriţi de � rele de curent electric și de orice cabluri care pot să cadă.

e) La metrou, vă deplasaţi în grabă către scările rulante.
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4) Care dintre a�rmaţiile de mai jos sunt adevărate?

a) Dacă v-aţi protejat timp de două minute, aţi trecut pericolul principal.
b)	 Măsurile	de	protecţie	în	clădiri	trebuie	realizate	rapid,	imediat	ce	mişcarea	seismică	

a	fost	sesizată.
c)	 Păstraţi-vă	calmul,	nu	intraţi	în	panică,	liniştiţi	şi	protejaţi	ceilalţi	membri	ai	familiei	şi	

colegii,	fără	a	vă	speria	de	zgomotele	din	jur.
d)	 Aplicaţi	planul	de	intervenţie	al	liceului	cu	măsurile	cunoscute	pentru	situaţia	în	care	

se	va	produce	un	cutremur	de	pământ.
e)	 Părăsiţi	în	grabă	clădirea	deoarece	există	posibilitatea	ca	aceasta	să	fie	avariată	la	

cutremur.




