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PREGUNTES PART GENERAL 

1. Quines illes formen Espanya? Escull la resposta correcta.  

a) Illes Balears  

b) Illes Canàries  

c) Illes Súper 

d) a i b són correctes  

 

2. Quin és el riu més llarg d´Espanya?  Marca la resposta correcta. 

a) Riu Guadalquivir  

b) Ríu Duero  

c) Ríu Tajo 

d) Riu Besòs 

 

3. El clima mediterrani en Espanya es caracteritza per ser sec i humit 

en estius i humit en hivern, ¿Cert o fals?  

a) Verdader 

b) Fals 

 

4. Completa la següent  frase: 

Espanya és un...... 

a) Dictadura 

b) Anarquia 

c) República 

d) Democràcia 

 

5. Quantes Comunitats Autònomes hi ha a Espanya?  

a) 5 

b) 17 

c) 23 

d) No existeixen Comuntats Autònomes, 

 

6. ¿En quin any es va realitzar la Constitució Espanyola?  

a) 1930 

b) 1970 

c) 1980 

d) 1978 

 

7. La forma de govern espanyola és....  

a) Una monarquia parlamentària  

b) Una república parlamentària  

c) Una anarquia parlamentària  
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8. ¿Quin és el nom de la moneda espanyola que hi havia abans del 

Euro? 

 

a) Pesseta 

b) Duro 

c) Rubia 

d) Costosa 

 

9. Espanya és el primer país productor de.... 

a) Sangría 

b) Taronjada 

c) Vermuth 

d) Oli d´oliva  

 

10. Quina és la religió més freqüent dels espanyols? 

a) Islam 

b) Judaisme 

c) Cristianisme 

d) Ateisme 

 

11. La festivitat de l´Any Nou  és una de les més grans celebracions 

espanyoles, però  és una festa nacional o regional?  

a) National 

b) Regional 

 

12.  Què es celebra l´Onze de Setembre? 

a) El dia de Madrid 

b) El dia de Ceuta 

c) El dia de Catalunya 

d) El dia de Europa  

 

13. ¿En quina situació es pot acollir a un nen en adopció?   

a) Si els pares biològics del nen ha estat privats de la seva custòdia 

per part d´un jutge.  

b) Si els pares biològics del nen han donat consentiment a aquesta 

adopció. En el cas que sigui un neonat cal que donin el seu 

consentiment, al mínim, 30 díes després de la data de naixement.   

c) Si el menor ha estat abandonat i la identitat dels pares és 

desconeguda. Si el nen és abandonat després de 30 díes s´ha de 

provar que la mare no el va atendre en aquest període de temps.   

d) Totes són correctes. 
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14. Per a registrar un matrimoni civil en Espanya, ambdues parts han de 

registrar un mínim d´edat de...  

a) 18 anys 

b) 17 anys 

c) 16 anys 

d) 19 anys 

 

15. Quin és el nom del ball típic català? 

a) Flamenco 

b) Sevillana 

c) Salsa 

d) Sardana 

 

16. L´ Educació és obligatòria i  gratuïta per als nens entre les edats de 6 

a 16 anys?  

a) Si 

b) No 

 

17. Amb respecte dels noms: 

a) Els nens a Espanya, per regla general, reben el nom i després el 

primer cognom per part del pare i el segon cognom per part de la 

mare.  

b) Existeix la tradició d´anomenar per el segon nom quan aquest és 

compost, encara que estigui format per dos noms. Exemple: 

Josep Lluís.  

c) Les dones canvien el cognom al casar-se.   

d) Totes les respostes son correctes.  
 

18. Respon la frase correcta:  

a) Un aspecte crucial en la llengua parlada és l´utilització del 

informal tú (pl vosaltres) o del familiar tú (vostè, pl. vostès)  

b) Un aspecte crucial en la llengua parlada és l´utilització del 

informal tú (pl  vostès) o del familiar tú (pl vosatres)  
 

19. Espanya és un país amb moltes regions, per la qual cosa, existeix 

una gran varietat de menjars típics segons on siguis, quina resposta 

és la vertadera?  

a) Amb kilòmetres i kilòmetres de costa, no és sorprenent la 

quantitat de plats amb carn.  

b) Com que no hi ha molts kilòmetres de costa, no es sorprenent la 

quantitat de plats de peix.  

c) Amb kilòmetres i kilòmetres de costa, no és sorprenent la gran 

quantitat de plats amb peix..  
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20. La popular “Tortilla española” està feta de: 

a) Truita feta de patates i all.  

b) Truita feta de patates i ceba   

c) Truita feta de patates i basílic,    

d) Truita feta de patates i pastanaga   

 

21. “Pincho” és tradicionalment  de.... 

a) Carn 

b) Peix 

c) Marisc 

d) Un petit  snack 

 

22. El sopar, freqüentment es serveix entre:  

a) 5 p.m. i la mitjanit 

b) 6 p.m. i la mitjanit 

c) 8 p.m. i la mitjanit 

d) 9 p.m. i la mitjanit 

 

23.  Un típic plat català vegetarià és.....  

a) Butifarra 

b) Escudella 

c) Escalivada 

d) Paella 

 

24. Un típic plat català de postre és...  

a) Crema Catalana 

b) Romesc 

c) Paellla 

d) Escalivada 

 

25. És una típica salsa catalana.... 

a) Paella 

b) Panellets 

c) Alioli 

d) Escalivada 

 

26. Quin és l´esport on hi ha més adeptes? 

a) Motorciclisme 

b) Esports aquàtics.  

c) Golf 

d) Futbol 
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27.  On es van fer els Jocs Olímpics que van celebrar al nostre país?  

a) En Barcelona 

b) En Madrid 

c) En Sevilla 

d) En València 

 

28. Quin nom rep la Competició Nacional de Futbol en Espanya?  

a) El calci 

b) La Liga 

c) La de sempre 

d) El robatori 

 

29. Què són els “panellets”? 

a) Uns petits dolços arrodonits fets d´ametlla, sucrre, ou i pinyons.  

b) Semblant  a una francesa French Crème Brulée. Fets de sucre, 

ous, canella i flambejats per la part superior.  

c) Una salsa feta d´ametllas, oli d´oliva i amb pebrots vermells 

assecats.   

d) Un dolç semblant a un formatge de cabra que es serveix amb mel 

pel damunt.  

  

30. Escull  la resposta correcta:  

 

a) Tradicionalment, el menjar es seveix entre les  4 y las 6 p.m. 

b) Tradicionalment, el menjar es seveix entre les  2 y las 5 p.m 

c) Tradicionalment, el menjar es seveix entre les  2 y las 6 p.m 

d) Tradicionalment, el menjar es seveix entre les  3 y las 4 p.m 


