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Runda 1
1. Doi dintre protagoniştii romanului “Pendulul lui Focault” de Umberto Eco, meditau asupra unei reforme a
ştiinţei, în rezultatul căreia ar apărea Facultatea de Irelevanţă Comparată, una din catedrele căreia ar preda
tehnici inutile de tipul: Avunculogratulaţiunea Mecanică care învaţă construirea maşinilor de salutat mătuşa,
sau Pilocatabaza care este tehnica de a şterge mustaţa. Această catedră ar urma să fie denumită
Tetrapiloctomie, care şi ea la rîndul ei este o tehnică.
Î: Tehnica de a face ce?
Răspuns: De a despica firul în patru.
Sursa: “Pendulul lui Focault” de Umberto Eco.
Autor: Macari Andrian
2. Iată o listă de imagini.
?

Î: Dacă vă daţi seama ce reprezintă lista şi fiecare imagine, ne veţi spune cine ar trebui să apară într-a 5-a
imagine.
Răspuns: V. Filat.
Comentariu: În această listă au fost codaţi cei 6 preşedinţi ai Republicii Moldova. V. Filat a îndeplinit funcţia
de Preşedinte interimar în perioada 28-30 decembrie 2010. Ceilalţi: M. Snegur (03.09.90-01.12.96) repreuntat
prin zăpadă, P. Lucinschi (01.12.96-04.04.01) reprezentat printr-o rază, V. Voronin (04.04.01-11.09.09),
reprezentat printr-o cioară, M. Ghimpu (11.09.09-28.12.10), reprezentat prin ghimpi, M. Lupu (30.12.10prezent), reprezentat printr-un lup.
Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Pre%C8%99edin%C8%9Bii_Republicii_Moldova
Autor: Octavian Sireţeanu, Echipa Asachi
3. Ascultaţi Legenda elefanţilor zburători.
La începutul timpurilor, cerul era plin de elefanţi zburători. Fiind prea grei pentru aripile lor, ei cădeau adesea
printre copaci şi speriau alte animale. Apoi, toţi elefanţii suri zburători au migrat la izvorul Gangelui. Acolo ei
au convenit să renunţe la aripi şi să se aciueze pe pământ. Astfel, milioane de aripi au căzut pe pământ, iar
zăpada le-a acoperit
Î: Ce a apărut în acel loc?
Răspuns: Himalaia.
Comentariu: Este o legendă despre apariţia lanţului muntos Himalaia.
Sursa: http://www.sepiamutiny.com/sepia/archives/003112.html
Autor: Nadia Melinti, Echipa Asachi.

4.
Analiza mumiilor era în trecut dificilă din cauza lipsei unor tehnologii care să permită analiza amănunţită a
acestora fără desfacere. Pentru a nu le deteriora, savanţii optau chiar să nu le desfacă deloc, ceea ce ducea
uneori la interpretarea greşită a informaţiilor. Odată cu progresul tehnic însă, mumiile nu necesită să fie
desfăcute pentru a fi analizate şi a le afla tainele. În faţă, aveţi imaginea mumiei „Lady” Hor, o mumie pe care
doar imaginile obţinute din scanare au ajutat-o să fie înţeleasă corect.
Î: Vă rugăm să ne spuneţi care a fost cea mai esenţială descoperire a egiptologilor în ceea ce priveşte mumia
reprezentată în imagine, dacă de acelaşi fapt a fost acuzată şi atleta sud-africană Caster Semenya?
Răspuns: Că mumia este bărbat.
Comentariu: Din cauza că era reprezentată fără barbă şi cu ochii foarte feminini, egiptologii au considerat-o
femeie. Imaginile obţinute prin scanare au indicat clar că era, de fapt, bărbat.
Sursa: http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/mummy_chamber/interactive/
Autor: Nadia Melinti, Asachi

5. Dintre toate sporturile olimpice de vară existente în prezent 10 au acest specific: cele 6 probe ecvestre, 3
dintre probele de navigaţie pe apă şi o probă de badminton.
Î: Care este specificul acestor probe?
Răspuns: Nu fac diferenţă de gen / sunt mixte pentru bărbaţi şi femei.
Autor: Octavian Sireţeanu, Echipa Asachi

6.
Aveţi în faţa imagini cu membrii familiilor Simpson şi Griffin. Dacă veţi privi atent, veţi observa cel mai
important şiretlic la care recurg animatorii acestor seriale TV pentru a economisi timp în procesul de animare.
Î: Numiţi acest şiretlic, dacă n-o să-l prea găsiţi în anime-uri, din cauza celor de la yakuza.
Răspuns: Ei nu desenează al cincilea deget. (se acceptă după sens)
Comentariu: Este o practică mai veche în desene animate. Al cincilea deget nu are o importanţă mare în
acţiunele perosanjelor în schimb se poate de economisit timp dacă nu îl desenezi. Din cauza celor de la yakuza
care obişnuiesc să taie degete celor care nu achită datoriile, japonezii nu prea „glumesc” cu asta.
Sursa: http://www.bugaga.ru/interesting/1146719829-100-faktov-o-seriale-simpsony.html
http://www.bugaga.ru/interesting/1146719907-kreativnye-vizitki.html
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/FourFingeredHands
Autor: Rusu Alexandru
7. Recent pe un portal de ştiri din RM a fost plasat un articol despre situaţia economică nestabilă din Italia. În
acest articol era stipulat că economia Italiei este în cădere şi poate trage toată Europa după sine.
Î: Răspundeţi prin trei cuvinte, ce era reprezentat pe imaginea care însoţea acest articol.
Răspuns: Turnul din Pisa
Sursa: http://jurnal.md/ro/news/italia-cade-i-trage-dupa-ea-intreaga-europa-208163/
Autor: Rusu Alexandru
8. Blitz dublu.
Terminaţi aforismele unor umorişti celebri:
a) George Burns despre vârstă: „La început uiţi numele. Apoi uiţi feţele. Pe urmă uiţi să ridici fermoarul la
pantaloni. În cele din urmă …” Terminaţi citatul.
b) Ellen DeGeneres despre modul de viaţă sătătos: „Trebuie să te menţii în formă. Bunica mea, atunci când
avea 60 de ani a început să meargă câte 5 kilometri pe zi. Acum ea are 97 şi noi …” Terminaţi citatul.
Răspunsuri: a) uiţi să cobori fermoarul la pantaloni
b) nu mai ştim unde se află
Sursă: http://listphobia.com/2010/09/23/10-favorite-comedian-quotes/
Autor: Octavian Sireţeanu, Echipa Asachi.
9. Studenţii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmaceutică „Nicolae Testemiţeanu” se plâng de numărul
mare de Y-ce din propria universitate. Aceştia glumesc că numărul Y-celor ar fi poate mai mic dacă ar fi
schimbată denumirea.
Î: Ce am înlocuit prin Y-ce, dacă întrebarea aceasta este şi ea într-un fel un Y?
Răspuns: Teste

Comentariu: Conform glumei, viitorii medici dau atâtea teste din cauza numelui universităţii – Nicolae
TESTEmiţeanu.
Sursă: Experienţa autorului.
Autor: Ala Molcean, Echipa Asachi.
10. În romanul Shogun, de James Clavell, se povesteşte cum, pe timp ploios, unul dintre servitori îi duce
stăpânului său o umbrelă din hârtie deasupra capului pentru ca acesta să nu se ude sub ploaie.
Î: Cum explicaţi faptul că stăpânul, într-adevăr, nu se udă, luând în consideraţie că umbrela era produsă din
hârtie?
Răspuns: Umbrelele erau cerate / erau unse cu ceară.
Sursa: Shogun, James Clavell
Autor: Nadia Melinti, Asachi

Runda 2
11. O parte a lui X, a cărui construcţie a durat circa 16 ani, simbolizează razele divine ce luminează asupra
lumii. Alta simbolizează cele 7 continente de pe Glob.
Î: Nu vă rog să numiţi X, dar spuneţi-mi, care fenomen natural a influenţat în cea mai mare măsură X, dacă un
indicator specific acestui fenomen este mai mic de 5,6?
Răspuns: ploile acide
Comentariu: Anume din cauza ploilor acide Statuia Libertăţii şi-a căpătat culoarea verzuie actuală. Ploile
acide au pH-ul mai mic de 5,6.
Autor: Vasile Rotaru.
12. Conform miturilor antice ale uneia dintre cele trei mari religii ale cărţii, la început a fost Noaptea, iar apoi
Viaţa. Noaptea a fost fugărită când a refuzat să se supună, fiind ulterior acuzată de furt de copii şi pervertirea
tinerilor.
Î: Dacă v-aţi dat seama cine este Noaptea şi cine este Viaţa, spuneţi cine le uneşte.
Răspuns: Adam
Comentariu: Noaptea se traduce în ebraica veche ca Lilith, considerată în mitologia antică iudaică drept prima
soţie a lui Adam, creată din acelaşi pământ. Când Lilith a refuzat să se supună lui Adam, ea a fost fugărită şi
demonizată, fiind creată Eva (Viaţă în ebraică)
Autor: Vasile Rotaru.
13. Jocul Airsoft este asemănător cu Paintball, doar că în loc de bile cu vopsea se utilizează bile de plastic şi
armele pneumatice seamănă mai mult cu cele reale. Acest joc a apărut la mijlocul anilor ’1970 în Japonia şi a
devenind foarte popular în rândul tinerilor. Conform unei emisiuni de pe canalul Explorer, popularitatea acestui
joc a fost cauzată de un anumit fapt specific Japoniei, dar şi Vaticanului şi statului Costa Rica.
Î: Numiţi particularitatea.
Răspuns: Lipsa armatei.
Comentariu: Dezarmarea completă a forţelor militare japoneze a fost una din condiţiile impuse de aliaţi în
Declaraţia de la Potsdam. Pe lângă alte aproximativ 20 de state, Vaticanul şi Costa Rica nu dispun de armată.
Sursa: Canalul Explorer, http://www.vipmagazin.md/top/6_sporturi_exotice_%C3%AEn_Moldova/
Autor: Rusu Alexandru

14. Aveţi în faţă 4 obiecte. În academia militară din RM unei ostaşi utilizează aceste obiecte pentru a face nişte
instalaţii. Ei pun ceva în sticlă şi îngropă sticla în pământ, lăsând numai aţa afara. Atunci când soldaţii, în
anumite zile, „nu mai pot”, ei folosesc aceste obiecte.
Î: Dar ce pun ei în sticlă?
Răspuns: Haine civile
Se acceptă: Haine
Comentariu: Soldaţii nu au haine civile în cazarmă. Din această cauză, ei ascund aşa hainele civile şi când fug
din cazarmă pentru o „plimbare”, ei se schimbă în haine civile şi nimeni nu îi opreşte.
Sursă: Materiale secrete.
Autor: Rusu Alexandru
15. Dacă tot sunt populare în ultimul timp posterele minimaliste, vă invităm să descifraţi acest blitz triplu în
care sunt ascunse numele a 3 filme celebre.

Răspunsuri: 1 – Terminator, 2 – Titanic, 3 – Fugă din Shawshank.
Sursă: http://www.urlesque.com
Autor: Octavian Sireţeanu, Echipa Asachi
16. Conform unei versiuni, Jocul a apărut atunci când 2 prieteni au ratat trenul şi au avut de stat toată noaptea în
gară. În prezent, toată lumea participă în Joc. Poţi să participi la joc individual sau colectiv. Este imposibil să
câştigi jocul. Maximum ce poţi să faci, este să eviţi pierderea Jocului. Poţi să pierzi Jocul de nenumărate ori şi
de fiecare dată, conform regulilor, trebuie să anunţi că ai făcut-o.
Î: Când o persoană pierde Jocul, dacă voi toţi tocmai aţi făcut-o?
Răspuns: Când se gândeşte la Joc.
Comentariu: Principala regulă a Jocului este că nu trebuie să te gândeşti la Joc.
Sursă: http://en.wikipedia.org/wiki/The_game_%28mind_game%29
Autor: Octavian Sireţeanu, Echipa Asachi

17.
Aveţi în faţa voastră coperta unui roman care a fost scris în numai 17 zile, şi care a fost publicat pentru prima
dată în anul 1930.

Î: Cine este autorul acestui roman?
Răspuns: Mihail Sadoveanu.
Comentariu: Romanul Baltagul, pe coperta este un Baltag.
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Baltagul, http://www.librarie.net/carte/baltagul.
Autor: Macari Andrian
18. Un inel, un jurnal, o diadema, o cupă, un şarpe, un medalion şi o persoană. Toate aceste elemente
împărtăşesc o particularitate.
Î: Din moment ce v-aţi dat seama despre ce persoană din această listă este vorba, spuneţi-mi numele şi
prenumele celui care le-a inoculat elementelor de mai sus particularitatea lor comună.
Răspuns: Tom (Marvolo) Riddle.
Criteriu: Lord Voldemort nu va fi acceptat deoarece am cerut să fie spus numele si prenumele, iar Voldemort
este doar un supranume.
Comentariu: Toate cele 7 elemente sunt horcrux-urile create de Voldemort în care şi-a plantat o parte din
sufletul său. Persoana era Harry Potter, care a devenit accidental un horcrux.
Sursa: Harry Potter şi Talismanele Morţii.
Autor: Macari Andrian
19. În luna mai 2010, în magazinul virtual nammis.is a apărut o nouă marfă. Preţul era de 32 dolari pentru 160
grame.
Î: Numiţi marfa
Răspuns: Cenuşă vulcanică
Comentariu: De la celebrul Eyjafjallajökull.
Sursă: db.chgk.info, http://www.rian.ru/kaleidoscope/20100506/231203329.html
Autor: Игорь Волобуев (Донецк)
20. Ziua lui X este sărbătorită în SUA în sâmbăta ce precede ziua muncii din SUA. X este prenumele a doi mari
filosofi. Show-ul canadian Epic Meal Time nu se lipseşte niciodată de X.
Î: Ce am înlocuit prin X?
Răspuns: Bacon
Comentariu: Epic Meal Time este un show parodic de culinărie care nu se lipseşte niciodată de Bacon.
Autor: Macari Andrian.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Bacon , http://en.wikipedia.org/wiki/Epic_Meal_Time.

Runda 3
21. În romanul Shogun, de James Clavel, se descrie la un moment dat, cum servitoarele aduc mâncarea
stăpânului lor. Modul specific în care este adusă mâncarea este argumentat prin aceea că mâncarea stăpânului
nu trebuie să fie pângărită de suflarea unor persoane inferioare.
Î: Cum aduc servitoarele mâncarea stăpânului, dacă în baschet ar fi un procedeu interzis?
Răspuns: Deasupra capului.
Comentariu: Servitoarele nu au voie nici măcar să răsufle peste mâncarea stăpânului şi de aceea sunt nevoite să
poarte mâncarea deasupra capului.
Sursa: Shogun, James Clavell

22. Prima astfel de şcoală a apărut în anul 1904, în Germania, în Aschaffenburg. Aici erau primiţi băieţii de la
17 ani, iar discipline erau doar 3. Cu timpul, una dintre discipline, predată în săli special amenajate, a dispărut,
din cauza necesităţii tot mai scăzute.
Î: Numiţi cele 2 discipline rămase.
Răspuns: Teoria şi practica şofatului
Comentariu: Este vorba despre prima şcoală de şoferie din lume.
Sursa: db.chgk.info, http://www.info-aschaffenburg.de/aschaffenburg-spezial/autolenkerschule_34.html
Autori: Михаил Перлин (Кельн), Борис Шойхет (Франкфурт-на-Майне)
23. Material distributiv: Erythrophobia Dystychiphobia Ambulophobia
Cunoaştem cu toţii că există o multitudine de fobii. Unele categorii de persoane au şanse mai mari de a suferi
de una sau mai multe fobii specifice grupului respectiv. Este interesant că pentru, probabil, cea mai importantă
frică de care suferă această categorie de populaţie nu a fost găsită de autor nicio denumire pe site-urile
specializate.
Î: Care categorie de persoane este caracterizată de următoarele fobii: Erythrophobia, Dystychiphobia şi
Ambulophobia.
Răspuns: Şoferii
Comentariu: Erythrophobia (frica de culoarea roşie, erytros – roşu din greacă), Dystychiphobia (frica de
accidente, de la dys+tych – accident rău din greacă) şi Ambulophobia (frica de a merge pe jos, de la ambulare, a
merge din latină). Probabil cea mai importantă frică a şoferilor – poliţiştii, nu se regăseşte pe niciuna din listele
consultate de autor.
Sursă: http://phobialist.com/
Autor: Octavian Sireţeanu, Echipa Asachi.
24. Cu ocazia unui eveniment recent, unii oameni au afişat pancarte cu texte de genul „Free at last” (În sfârşit
liberi) sau „Just divorced” (Recent divorţaţi). De acest eveniment sunt legate numerele 196, 55 şi probabil 193.
Î: Dar ce a apărut în urma acestui eveniment?
Răspuns: Sudanul de Sud.
Comentariu: Sudanul de Sud s-a separat recent de Sudan, formând al 196 stat din lume, al 55-lea din Africa şi
probabil următorul membru ONU (al 193-lea).
Autor: Octavian Sireţeanu, Echipa Asachi
25. Anual, în SUA mor aproximativ 0,4 oameni din cauza rechinilor; 0,6 din cauza pumelor; 15 din cauza
şerpilor şi 18 din cauza câinilor.
Î: Din cauza căror animale mor aproximativ 180 de persoane anual?
Răspuns: Din cauza cerbilor
Comentariu: Din cauza cerbilor ce traversează drumul.
Surse: db.chgk.info, http://travel.newsru.com/article/18Jan2008/frbmstdangdest
Autor: Дмитрий Славин (Долгопрудный)

26.
Pe imaginea ce a-ţi primitp-o este reprezentat Discul X. Suprafaţa discului este gravată iar pe faţă are o imagine
centrală a pământului purtând inscripţii în opt limbi importante ale lumii. Textul inscripţionat pe avers este:
„Limbile pământului: aceasta este o arhivă de peste 1.500 de limbi ale umanităţii asamblată în anul 02008 C.E.
Măreşte de 1000 de ori pentru a descoperi peste 13.000 de pagini de documentaţie a limbilor.”
Acest disc face parte din Proiectul X, ce are ca scop elabora unei biblioteci digitale a limbilor umanităţii pentru
generaţiile ulterioare.
Î: Ce am înlocuit cu X?
Răspuns: Rosetta (se acceptă răspunsul exact, fără a lua în calcul greşelile gramaticale)
Comentariu: Proiectul a fost numit în cinstea localităţii în care a fost găsită piatra cu ajutorul căreia JeanFrançois Champollion a descifrart heroglifele egiptene.
Sursa:http://www.kosson.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=236%3Arosettadisk&catid=31%3Aproiecte&lang=ro
Autor: Rusu Alexandru
27. Conform unei glume, trebuie de schimbat un singur lucru astfel ca automobilele produse în Rusia să
corespundă standardelor internaţionale.
Î: Ce anume?
Răspuns: Standardele internaţionale.
Autor: Octavian Sireţeanu, Echipa Asachi.
28. Se spune că acest eveniment va fi celebrat în Rusia la data de 3 ianuarie 2013.
Î: Numiţi evenimentul cât mai exact.
Răspuns: Sfârşitul lumii pe vechi
Sursa: http://ostrie.moskva.com/
Autor: Octavian Sireţeanu, Echipa Asachi

29.
Fotografia cărei personalităţi a fost ascunsă de noi în această imagine?
Răspuns: O. J. Simpson
Comentariu: Este ironică plasarea fotografiei lui O. J. Simpson sub inscripţia „Sincer”.
Autor: Octavian Sireţeanu, Echipa Asachi
30. La 8 aprilie 2010 a fost semnat acordul START 2 între Rusia şi SUA, acord ce prevede reducerea armelor
nucleare. În episodul 60 al emisiunii „Прожектор Пэрис Хилтон” a fost făcută o glumă în ceea ce priveşte
deosebirea dintre grosimea acordului semnat de Obama şi cel semnat de Medvedev, la Obama fiind cu mult mai
gros. Unul din prezentatori a spus că la Obama acordul este sub formă de X.
Î: Ce am înlocuit cu X, ţinând cont de preferinţele americanilor?
Răspuns: Comics

Comentariu:Acordul la Obama este cu desene şi din această cauză este mai gros.
Sursa: Episodul 60 al emisiunii Прожектор Пэрис Хилтон
Autor: Rusu Alexandru

Runda 4
31. În perioada arhaică, aceştia erau consideraţi magicieni, datorită dorinţei lor de a se substitui timpului,
activitatea lor fiind într-o legătură strânsă cu arta cântecului.
Î: Cine sunt ei, dacă aproape toate miturile antice îi implică într-un moment decisiv al luptei pentru
suveranitate, iar doi dintre cei mai vestiţi erau un roman şi un grec?
Răspuns: Fierari.
Comentariu: Hefaistos-grec, Vulcanos-roman.

Autor: Vasile Rotaru.
32. Religia lor este o etapă în evoluţia iudaismului, survenită între anii 1200-1020 î.e.n., iar Cartea lor este a
şaptea carte din Vechiul Testament. Cine sunt ei, dacă cei dintr-un grup de lângă graniţa dintre Franţa şi
Germania sunt 47?
Răspuns: judecători
Comentariu: Religia judecătorilor este etapa din evoluţia iudaismului, Cartea judecătorilor este a şaptea carte
din VT, iar la CEDO, al cărui sediu este în Strasbourg, sunt 47 de judecători.
Autor: Vasile Rotaru.
33.

pbftnud

În faţa voastră este un şir de litere aranjate astfel după un anumit principiu.
Î: Dacă vă daţi seama care e principiul, veţi scrie următoarea literă!
Răspuns: q
Comentariu: p b f t n u d q Literele sunt în grupuri câte două şi sunt simetrice pe orizontală.
Autor: Octavian Sireţeanu, Echipa Asachi.
34. Reprezentanţii multor profesii au glume referitoare la anumite evenimente întâlnite des.
Î: Cu denumirea cărei companii numesc scafandrii „înotul deasupra unui grup mare de scafandri”?
Răspuns: Jacuzzi
Comentariu: Jacuzzi este o companie americană care este unul dintre cei mai mari producători din lume de căzi
cu hidromasaj
Surse: db.chgk.info, 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Jacuzzi
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Дайверский_сленг
Autori: Алик Палатник (Хайфа), в редакции Леонида Гельфанда (Ришон-ле-Цион)

35.
Aceasta se bucură de o mulţime de regionalisme prin tot spaţiul românesc. Doar câteva cuvinte cu care este
numită sunt: cirici, iagod sau pomiţă.
Î: Fiind ajutaţi şi de imaginea primită, spuneţi unul din numele mai populare a acesteia.
Răspuns: Dudă / agud / frag / şorcov
Comentariu: Imaginea primită îl reprezintă pe Principile Radu al României Dudă.

Autor: Octavian Sireţeanu, Echipa Asachi
36. [Prezentatorul arată o palmă deschisă]
După 29.11.2010, o organizaţie a căpătat un nou simbol neoficial. Acest simbol este în faţa dumneavoastră.
Î: Numiţi organizaţia, dacă se ştie că acest simbol este utilizat pentru a arăta supremaţia acestei organizaţii.
Răspuns: FC Barcelona
Comentariu: Pe 29.11.2010 FC Barcelona a învins rivala FC Real Madrid cu scorul 5-0. După acest meci
suporterii echipei Barcelona au început să poarte tricouri cu o palma desenată pe ele, palma reprezentând cele 5
goluri.

37. Ascultaţi o listă de lucruri care îi face pe oameni speciali:
- Continuarea vieţii după naşterea copiilor
- Copilăriile lungi
- Abilitatea de a controla focul
- Îmbrăcămintea
- Vorba
- Degetul opozabil
- Nuditatea
- Poziţia verticală a corpului
- Creierii extraordinari
- Şi încă ceva, de care sunt în stare doar oamenii, şi despre care Darwin spunea „cea mai peculiară şi cea mai
umană dintre toate expresiile umane”, aceasta ajutându-i pe oameni să fie mai buni.
Î: Numiţi-l.
Răspuns: înroşirea / îmbujorarea.
Se acceptă: răspunsuri care indică schimbarea culorii pielii de pe faţă.
Sursa: http://www.iknow.com.kh/info/info_selected.php?InfoID=208
Autor: Nadia Melinti, Asachi
38. Întrebare cu material distributiv

Pe hârtie aveţi imaginile câştigătoarelor locurilor I, II şi II din 2011 la un concurs inedit. Câştigătoarea primului
loc, a utilizat 4 şi a câştigat 1000 $, câştigătoarea locului II a utilizat 5 şi a câştigat 500$, câştigătoarea locului
III a utilizat 20 şi câştigat 250$.
Î: Numiţi cu exactitate concursul.
Răspuns: Concursul rochiilor de mireasă din hârtie igienică.
Se acceptă: formulări care indică expres că este vorba despre rochii fabricate din hârtie igienică.
Comentariu: Rochiile de mireasă sunt fabricate din hârtie igienică. Câştigătoarea locului I a utilizat 4 ruloane de
hârtie igienică, câştigătoarea locului II a utilizat 5 ruloane şi câştigătoarea locului III a utilizat 20 de ruloane. De
asemenea, ar fi trebuit luat în calcul şi indiciul din întrebare „pe hârtie”.
Sursa: http://shine.yahoo.com/channel/sex/toilet-paper-wedding-dress-contest-winners-12-bridal-gowns-youcould-buy-with-a-coupon-2508828/#photoViewer=1
Autor: Nadia Melinti, Echipa Asachi
39. Atenţie, blitz dublu.
Introducere pentru ambele întrebări. John Rockfeller spunea „Este mai bună ALFA bazată pe EPSILON, decât
EPSILON bazat pe ALFA.”
Întrebarea 1: Ce este ALFA, dacă Dimitrie Cantemir spunea că aceasta este închisoarea sufletului de bună voie
în trup străin?
Întrebarea 2: Ce este EPSILON, dacă Andre Maurois spunea că acesta este o combinaţie între război şi sport?
Răspuns: Alfa – prietenia, Epsilon – business.
Surse: http://habrahabr.ru/blogs/startup/106808/
http://enciclopedie.citatepedia.ro/index.php?c=Prietenie
http://www.brainyquote.com/quotes/topics/topic_business.html
Autor: Octavian Sireţeanu, Echipa Asachi
40. În Ordinul către Armată al Generalului Antonescu din 22 iunie 1941, prin care România a intrat în Cel de-al
doilea Război Mondial, putem găsi numele mai multor persoane: Basarab, Ştefan cel Mare, Mihai Vodă, Ion
Antonescu şi numele unei alte persoane.
Î: Despre ce persoană este vorba?
Răspuns: Adolf Hitler.
Comentariu: România intra în război de partea Axei, nucleul căreia era al treilea Reich condus de Adolf Hitler.
Sursa: Ordinul către Armată din 22 iunie 1941.
Autor: Macari Andrian

