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1.
Odată Emanuel Kant a fost întrebat pe care dintre femei le consideră fidele, pe blonde ori pe brunete. Fără să se
gândească Kant a răspuns. Ce a răspuns Kant?

R: pe cele cărunte
A: Sambooka

2.
In 1999 clubul Italian de fotbal Fiorentina a scos in vinzare 3 arome : “Duhul Tribunei” , “Esenta victoriei” ,
“Atmosfera vestiarului”. Dar ce vindeau ei?

Raspuns: Borcane cu aer de la stadionul sau ( aer de pe stadion)
A: Nuri

3.
Nu departe de Canada în Oceanul Atlantic este insula Sable, care se numeşte "cimitirul Atlanticului" şi "devoratorul
de nave." Insula a apărut ca urmare a intersectarii curentului cald Gulf Stream cu curentul rece Labrador in această
regiune. In afara de faptul ca curentele creaza virtejuri de apa, principalul risc pentru navele esuate pe bancurile
de nisip din preajma insulei este ca acestea sunt nisipuri mişcătoare, care "inghit" toate tipurile de nave, de la
corabii cu pinza la vapoare.
Care este celalat factor de risc generat de aceste nisipuri?

R: mişcarea insulei
C:Un alt factor periculos este mişcarea insulei - din cauza eroziunii de nisip pe o parte a insulei şi aluviuni pe alta
Sable se deplaseaza spre răsărit cu o viteză de peste 200 de metri pe an. Aceasta face navigarea complicata
A: Nuri

4.
Atentie: fragment din una din poeziile din ciclul Romanţe pentru mai târziu (1908)  de Ion Minulescu:
” Să nu-mi deştepţi tristeţea amintirilor culcate
În sicriurile-albastre ale zilelor de ajun!...”

Poezia se numeste Romanta zilelor de ajun. Este straniu că anume această romantă din ciclu are încorporat în titlul
ei indici temporali, fiind de asemenea si un epitaf al eului liric. A căuta zilele din titlul poeziei înseamnă a căuta
ceva ce nu mai există sau ce nu mai poate fi găsit. Ce cuvând a fost înlocuit prin ajun.

Răspuns: Ieri
Sursa: DEX
Ion Minulescu Balada Zilelor de Ieri
A: Nuri

5.
Un fier de călcat, o oglindă spartă şi o proteză de picior – la început e greu să găseşti o conexiune între aceste
obiecte expuse la un muzeu de Croaţia În muzeu se mai găsesc şi: un topor folosit pentru a distruge mobila, o
perucă roşcată din New York şi portjartiere din Sarajevo. Obiectele sunt dispuse în diferite camere, ce poartă
denumiri precum “Furie şi nervi” sau “Dorinţă”. Fiecare are o fişă din care aflăm durata, momentul nasterii si
explicaţia donatorului. Despre ce fel de muzeu este vorba?

Raspuns: Muzeul inimilor frânte şi a relaţiilor destrămate
Se accepta dupa sens.
Sursa: http://apropomagazin.md/2010/10/12/croatia-s-a-deschis-muzeul-inimilor-frante-si-a-relatiilor-
destramate/
A: Nuri

6.
Despre el Elizabeth Tayor spunea ca e cel mai bun deodorant, el shterge orice alte mirosuri.
El schimba oamenii, facind pe cei proshti sa para intzeleptzi.

R:SUCCESul
A: Nuri



7.
Pe orice mincare care o prokuram de la supermarket, care are un termen de valabilitate de la 3 luni si mai mult
ezistea enscriptzii de genul: Aditivi Alimentari E122, E242, E234 etc.
Ce desemneaza primul caracter "E"?
R: EuRopA
A: Nuri

8

Distributiv
Pentruu publicitatea carui produs este folosita imaginea?

Raspuns: Pringles, Chipuri,(nu se accepta Vodka cu Chiperi :)
A: Nuri

9.
La începutul secolului 19 în preajma Japoniei  în urma unui taifun s-a înecat un vas cu obiecte din portelan de
înaltă valoare. Din cauza adîncimii relativ mari, daiverii de atunci lipsiti de echipament  nu puteau să recupereze
obiectele scufundate. Solutia însă a fost gasită de un pescar. Acesta i-a folosit pe ei pentru a recupera vasele de
portelan de la adîncime. Pescarul îi lega cu o ată apoi îi arunca în apă iar peste o perioadă de timp îi tragea la
suprafată  cu noua ‘casă” . Vă rugăm sa scrieti ce a utilizat pescarul pentru a recupera obiectele din portelan.

Răspuns: Caracatite
C: Caracatitele au obiceiul de a se ascunde în gauri sau obiecte scufundate, si ocupind un asftel de obiect il
considera noua lor casa, in Japonia si acu se utilizeaza metoda de a prinde caracatitze in ulcioare special
scufndate.
A: Nuri

10.
Timothy Taylor spunea in Jurnalul Perspectivelor Economics-ului ca economishtii sunt oamenii care lucreaza cu
numerele dar nu au personalitatea/forta/capacitatea de a deveni X. Numiti ce am inlocuit cu X.

Raspuns Contabili
Sursa: Timothy Taylor-Juornal of Economics Prespectives
A: Nuri

11.
Un umorist glumea ca Gabriel, care a murit la 50 de ani, considera ca are 122 de ani. Numiti familia lui Gabriel.

R: Fahrenheit
A: 10Lei

12.
Un vechi proverb chinezesc spune că “ ele “ sunt comoara care te însoţeşte oriunde.După spusele lui Francesco
Petrarca nu toţi oamenii pot fi Ciceroni şi Platoni, Virgili sau Homeri, dar toţi pot fi oameni buni. Stendhal afirmă
ca oamenii le dobandesc pe “ele” direct proporţional de curiozitatea lor. Ce sunt “ele’’?

R: cunoştinţe
A: Sambooka



13
Acest produs a aparut prima oară la 300 km de Babilon, în regiunea Ur, acum 5000 de ani în urmă. Nu se ştie cât
produs consumă bărbaţii, dar se ştie că  femeile consumă 2-4 kg în întreaga viaţă. Unele din componentele
principale sunt: perle, ceară, ulei, conservanţi. Numeşte produsul.
R: rujul
A: Sambooka

14.
Arheologii au găsit dovezi ale existenţei X încă din anul 2500 î.h în Egipt. X era de asemenea populară în antichitate
şi în Grecia, Roma şi Asiria. În Roma apare prima X, iar creatorul primei X încălzite este Gaius Maecenas, în 1 sec,
î.h. În 1837, în Londra existau deja 6 X. Ce sunt X?

R: piscine
Comentariu: În Roma înotul făcea parte din educaţia băieţilor, de aceea romanii au construit primele piscine.
A: Sambooka

15.
Aceste creaturi rămân în Asia simbolul norocului, bogăţiei şi a longetivităţii. În Europa în evul mediu aceste creaturi
erau considerate diabolice, însa in Mişr ele sunt şi acum venerate. La fel ca şi alte creaturi, corpul lor produce
vitamina C şi îşi pot procura  restul nutrienţilor din creierul şi intestinul prăzii.

R: pisicile
Comentariu: Mişr este o denumire a  Egiptului
A: Sambooka

16
 ,,El”  este un dar. Cei care îl au, nu ştiu niciodată că îl au până nu-i trec testul, iar cei care au descoperit ca-l au,
nu stiu niciodata daca il vor mai avea la al doilea test. Winston Churchill l-a definit ca: ,,ceea ce îţi trebuie pentru
a sta in picioare şi a vorbi, ceea ce-ţi trebuie pentru a sta jos si a asculta”, iar Mark Twain ca pe ,,o rezistenţa la
frică, stăpânirea fricii, nicidecum absenţa ei’’. Cine este el,daca avem asa mare nevoie de dânsul?

R: curajul
A: Sambooka

17.
 Dacă iubeşti X şi X te va iubi pe tine! X inseamnă a transforma constant în lumina şi în flacara tot ceea ce suntem
şi tot ceea ce întâlnim. Paulo Coelho afirmă ca X este uneori foarte zgarcită, iar Adolf Hitler zicea ca X nu iarta
slăbiciunea. Ce a fost inlocuit prin X?

R: viaţa
A: Sambooka

18.
 Până la domesticirea sa de către egipteni a fost un animal salbatic. Scopul pentru care a fost domesticit fiind cel
de a cara diferite lucruri. În unele religii antice era simbolul lumii infernale, iar in Egipt personifica una dintre
fiinţele cele mai cumplite pe care sufletul le putea întalni după moarte. E folosit şi pentru a păzi turmele de oi, iar
recent şi în vindecarea copiilor bolnavi.

R:  măgarul
A: Sambooka

19.
Se consideră ca fiind cel mai puternic muşchi al corpului, părerile însă fiind impartaşite. Are rolul de a declanşa
secretia reflexului neconditionat al glandelor gustative,cat şi la provocarea anumitor placeri,conform conceptului
francez.

R: limba
A: Sambooka
20.
 În lumea animaţiei este greu să animezi mersul unui om, e şi mai greu să desenezi mersul unui struţ, dar dacă am
insuşit bine aceste 2 fiinţe, am putea cu usurinţă să desenăm un (...) Ce?

Raspuns: CAL
C: mersul picioarelor din faţa a calului este asemanator cu cel al omului, iar mersul picioarelor din spate cu cel al
struţului.
A: Sambooka



Runda2.

21.
Ce a apărut datorită acestui cântec străvechi?   (material distributiv)

Textul cântecului Sancte Iohannes

Utqueant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum
Solve Polluti
Labii reatum
Sancte Iohannes

R: notele muzicale
A: Sambooka

22.
O doamnă a intrat în grădina zoologică, a văzut un hippotam şi a întrebat pe unul din lucrători ceva,spuneţi  ce a
intrebat doamna , dacă lucratorul a răspuns: "asta o cunoaşte doar celălalt hipopotam".

R: este femelă sau mascul?
A: Sambooka

23.
Pe 1 ianuarie 1502, corăbiile lui Amerigo Vespuci, călătorind prin America de Sud, au ajuns la gura de vărsare a unui
râu, numiţi râul dacă se traduce ca râul lui ianuarie.

R:Rio de janeiro
A: Sambooka

24.
El nu costă nimic,dar infaptuieşte mult. Nu ţine decât o clipă, dar amintirea lui poate dainui uneori o viaţă
întreagă. Nu poate fi cumpărat sau furat. Dar nu serveşte la nimic atâta timp cât nu a fost dăruit.

R: surâsul, zâmbetul
A: Sambooka

25
Aceasta este năzuinţa, dorinţa de a fi aşa, această dorinţă l-a inspirat pe Charles Dickens în scrierea carţilor sale
nemuritoare, tot ea l-a impins pe Rockefeller să adune milioane, dar ea, poate din fericire, nu este prezentă la
animale!
R: dorinţa de a fi important, mare)
A: Sambooka

26.
(Material distributiv)

Care a fost prototipul pentru clădirea din imaginea pe care o aveti in fata ?

Răspuns: Turnul Babel
A: Sambooka



27
Abraham Lincoln spunea : "Toata lumea iubeşte x" .Ce sunt  x daca noi suntem însetaţi de ele, dar rareori le
primim? Cei ce sunt în minoritate aici, beneficiază de asta.

Răspuns : complimente)
Explicaţie: la cuc în minoritate sunt fetele
A: Sambooka

28
 Un bancher de pe Wall Street spunea că toate meritele lui se datorează aplicării regulate a acestei metode.
"De ani de zile fac acest lucru pentru că am ceea ce-mi permite reflectarea în fiecare zi asupra lucurilor pe care le-
am facut". Care este obiectul pe care-l deţine bancherul?
răspuns: agenda personală)
A: Sambooka

29.
X şi Y sunt două cuvinte;
X şi Y sunt antonime;
X şi Y sunt paronime;
E mult mai bine atunci când Y îl depăşeşte pe X;
În Rep. Moldova Y este mai mic decât X, iar în vara anului 2010 , indirect, Y a avut de suferit de pe urma unei
decizii a Preşedintelui interimar, Mihai Ghimpu.

Întrebare: Ce am înlocuit prin X şi Y?
Răspuns: X – import, Y – export
Comentariu: în urma decretului lui Ghimpu de a declara ziua de 26 iunie – zi de  doliu naţional, Rusia a interzis
exportul de vinuri, motivând prezenţa în el a mai multor substanţe nocive.
Autor: Russu Cătălina, Varză

30
Agatha Christie spunea „X este cel mai bun sot pe care il poate avea o femeie. Cu cat femeia imbatraneste cu atat
sotul este mai interesat de ea”
Întrebare: Ce am înlocuit prin X ?

Răspuns: X – Arheolog,
Autor: Russu Cătălina, Varză

31
(material distributiv)
Iată 3 propoziţii: în limba engleză, rusă şi română

Pack my box with five dozen liquor jugs.
В чащах юга жил бы цитрус? Да, но фальшивый экземпляр!
Muzicologă în bej, vând whisky și tequila, preț fix.

Întrebare: Ce au în comun toate aceste propoziţii?

Răspuns: Sunt pangrame( se accepta si: folosesc toate literele alfabetului corespunzător)
Autor: Russu Cătălina, Varză

32
Atenţie! Înlocuire! „Sărutul” a apărut în Buenos Aires la începutul sec. 19 în baruri şi bordeluri. Pentru că numărul
bărbaţilor era preponderent mai mare şi pentru că „Sărutul” reprezenta pentru femei ceva obscen, el era practicat
mai mult între bărbaţi. În ultimii ani, probabil cel mai des am văzut „sărutul”între  un bărbat şi o femeie la o
emisiune de ajutorare a celora mai trişti ca noi.

Întrebare: Dar ce am înlocuit prin Sărut?

Răspuns: Tangoul
Comentariu: Emisiunea „Dansez pentru tine”
Sursă: http://www.milonga.ro/tango.html
Autor: Russu Cătălina, Varză



33.
Blits triplu. Iată un dicţionar cu nişte definiţii mai neobişnuite. De exemplu:
“olog de ambele piciore” înseamnă “biolog”,
“scop mărunt” înseamnă “microscop”
Dacă aţi înţeles logica atunci răspundeţi la prima întrebare din blits:

a)Ce cuvânt are ca definiţie „zar dublu” ?
b) Ce cuvânt are ca definiţie „varianta moldovenească pentru ardelenescul "Bine, Ioane"”?
c)Ce cuvânt are ca definiţie”pastă de dinţi cu extras de prune”?

Răspuns: a – bizar, b – ghinioane, c – prudent.
Sursă: http://www.apropo.ro/www/noi-definitii-din-dictionarul-explicativ-moldovenesc-roman-5083556
Autor: Russu Cătălina, Varză

34
(material distributiv)
În aşa mod arătau cifrele arabe în timpuri străvechi, când au apărut. Toate aceste reprezentări au o logică.
Reprezentarea cifrei 1, cum o vedeţi în imagine are un X, 2 – 2 X-uri, 3 – 3 x –uri, şi tot aşa până la 9.

Întrebare: Dar ce am înlocuit prin X?

Răspuns: Unghiuri
Comentariu:

Autor: Russu Cătălina, Varză

35.
 Barbu s-a dus într-o zi la carnaval. La un stand, un bărbat i-a spus “Dacă scriu pe o foaie greutatea ta exactă, îmi
dai 10$, dar dacă nu reuşesc, îţi dau eu 10$”. Barbu s-a uitat în jur şi nu a văzut nici un cântar. Gândindu-se că
orice ar scrie individul de la carnaval pe foaie, poate să spună că el cântăreşte mai mult sau mai puţin, aşa că a
acceptat.
În final, Barbu a ajuns să-i dea cei 10$ bărbatului.
Întrebare: Ce a scris pe foaie barbatul?

Răspuns: “greutatea ta exacta”
Autor: Russu Cătălina, Varză

36
In dicţionar, definiţia acestui cuvînt este – har dumnezeiesc. Printre persoanele care au deţinut acest har,
indispensabil pentru un lider, se numără Napoleon, Ghandi, Roosevelt etc. Care este cuvîntul, dacă se ştie că o
persoană din showbizul moldovenesc şi-a schimbat recent numele de scenă, folosind acest cuvînt cu mici
modificări.

Răspuns: carisma
Comentariu: Alexa și-a schimbat numele de scenă în Karizma.
Autor: Valeria Baltag, Varză



37
 Atenţie, în întrebare are loc o substituţie! „Viaţa” este o regiune foarte bine delimitată care se învecineşte la nord
cu istoria, la sud cu literatura, la est cu necrologul şi la vest cu plictiseala. Daca v-aţi dat seama ce am înlocuit prin
„viaţa”, vă rugăm să scrieţi titlul poeziei lui Grigore Vieru ce are ca rădăcină cuvîntul „viaţa” şi prefixul „auto”.

Răspuns: autobiografica
Comentariu: Biografia este o regiune foarte bine delimitata care se invecineste la nord cu istoria, la sud cu
literatura, la est cu necrologul si la vest cu plictiseala. (Philip Guedalla)
Sursa: http://ri.kappa.ro/citatele-saptamanii/citate-ik-157/
Autor: Muntean Xenia, Varză.

38
În romanul “ Roşu şi Negru” de Stendhal se spune că  X se datorează impresiei puternice pe care o face urîţenia
asupra unui suflet născut să iubească ceea ce este frumos. Scriitorul Honore de Balzac spunea despre x că este
viciul sufletelor înguste. Numiţi X.

Răspuns: ura
Autor: Valeria Baltag, Varză

 Acolo unde există x fără y, va exista şi y fără x. Numiţi x şi y, în ordinea corespunzătoare, dacă Lord Byron afirma:
“Toate tragediile se termină cu o moarte, toate comediile cu o X”.

Raspuns: x-căsătorie, y- dragoste
Autor: Muntean Xenia, Varză

39.
Asemenea egiptenilor antici, vikingii credeau în viaţa după moarte, în care oamenii aveau nevoie de unele lucruri
personale. Acesta este cel mai valoros lucru pe care un viking l-ar putea lua şi care era ars împreună cu trupul lui la
incinerare. Numiţi-l.

Răspuns: Corabia
Autor: Pletosu Diana

40.
Blitz Triplu!
Suntem cu toţii familiari cu doodle-urile Google, acele logouri particularizate de pe prima pagină a motorului de
căutare, ce apar pentru a aniversa diverse date speciale sau evenimente. Numiţi de aniversare cui au fost afişate
aceste doodles-uri.

1)

2)

3)

Răspuns: 1) Louis Braille. 2) Galilelo Galilei. 3) Samuel Morse
Sursa: http://www.google.com/logos/
Autor: Muntean Xenia, Varză



Rezerve:
Atentie inlocuire!
O ideologie pe care Curchill a numit-o ”Ultima ascunzatoare a ticalosilor”
Lipitoarea spune celor care tind spre succes: Succesul personal il furati de la popor, de accea dvs trebuie de buna
voie sa ma trageti in sus, sa-mi dati beneficii, sa-mi recunoashteti egalitatea, pentru ca si eu sunt cetatean
Raspuns: Patriotul
Sursa Evghenii Gilbo ”Scoala liderilor efectivi”
A: Nuri


