
1. In afara de tarile Uniunii Europene, moneda euro mai este moneda de schimb in 5 state si o regiune autonoma. 
Regiunea autonoma este Kosovo. Patru din cele cinci state sunt Monaco, Andorra, Vatican, San Marino. Care este 
cel de-al cincilea stat, care a adoptat cel mai recent moneda euro drept moneda de schimb?
Raspuns: Montenegro. “Cel mai recent stat”

2. In 1864 un butoias costa 8 dolari, iar in 1948 – 2 dolari. In 1990 un butoias costa in jur de 20 de dolari, iar in 
1998 – 12 dolari. Astazi, un butoias costa mai mult de 70 de dolari. Atentie, intrebarea: dar ce se afla in butoias?
Raspuns: Petrol. Barrilul e unitatea de masura oficiala a petrolului. Din engleza barril se traduce ca “butoias”.

3. Intre 1907-1913 singura lui sursa de venit erau ilustratele cu diferite cladiri din Viena, pe care le picta si le 
vindea in cafenele. Talentele sale s-au deschis cu adevarat abia dupa Primul Razboi Mondial. Aceste talente l-au 
ajutat sa ajunga pe lista cetatenilor de onoare ai orasului Gdansk. Daca o sa va dati seama despre cine este vorba, o 
sa ne raspundeti probabil la intrebarea in ce an a fost aceasta persoana nominalizata la Premiul Nobel pentru Pace, 
cu sase ani inainte de moarte.
Raspuns: 1939. Hitler.

4. 
Iata o caricatura Americana, din care am omis un nume. Nu va rugam sa reconstituiti numele, spuneti-ne, prin doua 
cuvinte, ce reprezinta sectiunea inchisa la culoare de pe grafice?
Raspuns: Ninja Turtle

5. La 4 mai 1992, in sala Librariei Prezidentiale Ronald Reagan, Fundatia Prezidentiala Ronald Reagan a oferit 
pentru prima data Premiul Ronald Reagan pentru Pace. Atentie intrebarea, dar cine a fost primul om, ales personal 
de Ronald Reagan, pentru a primi acest premiu?
Raspuns: Mihail Gorbacev.

6. Acest teritoriu a fost inclus in doua declaratii de independenta care s-au adoptat de doua organe legislative 
diferite la o distanta de doua zile una de alta. Indiferent de limba in care este pomenit acest teritoriu, un anumit 
obiect geografic intra in denumirea lui. Numiti acest obiect geografic.
Raspuns: Nistru. E vorba de Transnistria. Declaratia de Independenta a Transnistriei a fost semnata la 25 August 
1991.



7. Atentie, intrebarea a patra din runda a treia <sau dupa caz>
Iata o judecata de Micul Print, in care am schimbat un cuvant: “Oamenilor mari le plac intrebarile. Când le vorbiţi 
de un nou prieten, nu vă întreabă niciodată ceea ce este cu adevărat important. Nu vă întreabă niciodată: "Cum sună 
vocea lui? Ce jocuri îi plac? Colecţionează fluturi?" Ei vă întreabă…" Nu va cerem sa continuati fraza. Daca o sa 
va dati seama ce cuvant a fost inlocuit in textul intrebarii, o sa ne spuneti cu ce cuvant incep toate intrebarile celor 
maturi, dupa parerea Micului Print.
Raspuns: Cat? Cati?... Iata continuarea: Ei vă întreabă: "Câţi ani are? Câţi fraţi are? Cât cântăreşte? Cât câştigă 
tatăl său?" Numai atunci ei vor crede că l-au cunoscut." 

8. Completati spatiile in fraza spusa de Kofi Anand: “Cea mai buna modalitate de a utiliza _________ - este de a 
demonstra _____________ fara a utiliza ___________” Completati cele trei spatii.
R. Puterea de trei ori

9. Odata, un indian batran i-a povestit nepotului sau un adevar.
Inauntrul fiecarui om lupta doi lupi. Un lup reprezinta raul – minciuna, invidia, egoismul, ambitiile. Celalalt lup 
este binele – pacea, dragostea, speranta, bunatatea, adevarul. 
Micul indian a meditat asupra cuvintelor batranului, dupa care a intrebat?
Dar care lup castiga pana la urma?
Ce a raspuns batranul?
R. Cel pe care il hranesti.

10. a inceput a fost el, iar numele lui din cumana inseamna – «parinte cuceritor» sau «parinte stapanitor». Pe urma 
au venit turcii si in secolul 15 au inventat Cuvantul. Cuvantul a fost dat uitarii pana la inceputul secolului 19, cand, 
din cauza rusilor, a devenit populara varianta sa frantuzeasca. Peste aproape doua secole, Cuvantul a reintrat in 
voga, iar peste un minut o sa-l rostiti si voi.

Raspuns: Basarabia. 

Sursa: Paul Goma -Basarabia, Editura Flux 2001; -Istoria romanilor in dialoguri bilingve, de G. Doca, Editura 
Didactica si Pedagogica, R.A. Bucuresti

http://en.wikipedia.org/wiki/Bessarabia

11. Cand in 1964 senatorul Arizonei din partea partidului republican, Barry Goldwater, candida la functia de 
presedinte a SUA, pe panourile sale publicitare puteau fi des vazute patru litere si o cifra. Reproduceti-le.
Raspuns: AuH2O

12. Odata, pe un gard au aparut cuvintele: ”Dumnezeu a murit. Nietzsche”. Peste putin timp, langa aceasta 
inscriptie, a aparut o alta. Reproduceti a doua inscriptie.
Raspuns: Nietzsche a murit. Dumnezeu

13. Iata un text in limba latina:
Antiquis ut in fabulis
Fuisse quondam fertur
Regali nata genere
Pulcherima puella
Cine este autorul acesui text?
Raspuns: Mihai Eminescu



14. Multe a vazut Cristofor Columb in América. Multe a vazut Cristofor Columb navigand spre América. Acum 
incercati sa ne spuneti, unde a vazut Cristofor Columb poama in apa?
Raspuns: Marea Sargaselor. Sargaso din spaniola – poama.

15. Blits
1. In timpul ultimului rege din dinastia Habsburgilor, Carlos II, se glumea foarte dês ca  la Madrid exista doar trei 
virgine. Numiti prima virgina, daca ea apartinea ignorantului ministru de interne?
2. In timpul ultimului rege din dinastia Habsburgilor, Carlos II, se glumea foarte dês ca  la Madrid exista doar trei 
virgine. Numiti a doua virgina, daca ea apartinea fricosului sef al armatei?
3. In timpul ultimului rege din dinastia Habsburgilor, Carlos II, se glumea foarte dês ca  la Madrid exista doar trei 
virgine. Numiti a treia virgina, daca ea era chiar a lui Carlos II?
Raspuns: Biblioteca, sabia, sotia

16. In 1935 a fost trimisa la fiare vechi marea corabie “Mauritania”, care a detinut timp de mai multi ani faima de 
cea mai rápida corabie transatlântica. Cu aceasta ocazie, s-a organizat o maré licitatie la care s-au vandut obiectele 
de pret de pe aceasta corabie.
Dar care zece obiecte s-au vandut ultimile si au adus un venit de 11250 lire sterline?
Raspuns: Literele care compuneau denumirea corabiei

17. 
Aceasta este emblema unei miscari de amploare in anii 60-80 ale secolului XX. Dar in ce tara au avut loc 
evenimentele care au conditionat aparitia acestei miscari?
Raspuns: Africa de Sud. E vorba de miscarea anti-apartheid.

18. Se stie ca Eminescu a fost foarte mult inspirat de opera lui Arthur Schopenhauer. Poate ca titlul lucrarii 
fundamentale a lui Arthur Schopenhauer, “Lumea ca vointa si reprezentare”, ar putea sa va ajute sa raspundeti la 
aceasta intrebare. Atentie, intrebarea: printre cele mai des folosite patru cuvinte cu sens deplin, excluzand 
conjunctiile, prepozitiile, pronumele, in opera lui Mihai Eminescu se regasesc doua verbe si doua substantive, 
printre care verbul “a vrea” si substantivul “lume”. Numiti celalalt substantiv si celalalt verb.
Raspuns: „Ochi” si „A vedea”. „Reprezentare” din titlul lucrarii lui Schopenhauer poate ajuta, probabil.
Sursa: http://www.pruteanu.ro/4doarovorba/emis457emin.htm

19. Un verb german, obisnuit in Bavaria, desemneaza actiunea de „a face ceva de mantuiala”. Un alt verb german, 
cu aceeasi radacina, are intelesul de „a substitui, a maslui sau a da cuiva altceva decat crede el ca primeste”. Dar ce 
substantiv cu utilizare internationala a provenit de la cele doua verbe nemtesti?
Raspuns: Kitch

http://www.pruteanu.ro/4doarovorba/emis457emin.htm


20. 
Iata o lista publicata pe un site romanesc. Reproduceti, va rog, inscriptia de sub ultimul tablou.
Raspuns: Minte

21. Una dintre descrierile lui George Pruteanu ale evenimentelor din Romania anilor 80-90 suna cam asa: „Toata 
lumea a tras - armata – în unii, securitatea – în alţii, justiţia – de timp, nomenclatura – foloase”. Atentie, intrebarea: 
dar ce a tras poporul?
Raspuns: Nadejde.

22. In articolul din Wikipedia englezeasca despre ei, se intalnesc 
urmatoarele cuvintele Rajasthan, Zdob si Zdub, Egipt, Victor Hugo. Atentie, intrebare: cui apartine drapelul din 
fata voastra primit?
Raspuns: Rromilor. Tiganilor se accepta.
Comentariu: Rajasthan e o regiune din India de unde se crede ca au provenit tiganii. Legatura dintre tigani si Zdob 
si Zdub si Victor Hugo e clara.
O alta teorie spune ca tiganii au venit din Egipt.

23. Orasul austriac Attnang Puccheim a fost complet distrus de bombardamente in 
timpul celui de-al doilea razboi mondial. Atentie, intrebarea: ce pasare este reprezentata pe partea superioara a 
stemei acestui oras?
Raspuns: Fenix. Orasul a fost reconstruit, deci reinviat ca pasarea Fenix. Dupa al doilea razboi mondial si stema 
orasului s-a schimbat.



24. Iata textul inceputului unei emisiuni de televiziune, in care a fost inlocuit un cuvant:      
„Stimaţi telespectatori care vă uitaţi la televizor, emisiunea din această seară este dedicată excesului. Ea debutează 
chiar de la început mai întîi cu chestiunea de a ne pune întrebarea ce este excesul? Răspunsul trebuie să vi-l daţi 
singuri, cu mijloace proprii şi personale, dar e posibil să puteţi recurge şi la ajutorul mijloacelor mass-media. 
Ascultînd cuvîntarea pe care eu o voi vorbi, veţi realiza că puteţi să vă daţi seama unde este şpilul.” 
Iar acum, daca v-ati dat seama unde este spilul, o sa ne spuneti cum suna in limba greaca cuvantul „exces”.
Raspuns: Pleonasm. Emisiunea era dedicata pleonasmului.

25. El sau ea conta putin in societatile antice, iar romanii nu il sau nu o apreciau catusi de putin, considerand ca el 
sau ea e un atribut al barbarilor. Revolutia care l-a adus sau a adus-o in prim plan s-a inceput in secolul 12 in Franta. 
Astazi el sau ea este unul dintre simbolurile principale ale Uniunii Europene. Ce este acest el sau ea?
Raspuns: Albastrul sau culoarea albastra.
Sursa: Michel Pastoureau


