Runda  1
1.  Unica  ţțară  din  lume  unde  este  interzisă  vânzarea  acestui  produs  sunt  Statele  Unite  ale  Americii.  
Acolo  există  o  lege,  conform  căreia  se  interzice  a  se  pune  obiecte  necomes?bile  în  alimente.  Dar  ce   
produs  nu  poate  ﬁ  vândut  acolo?
Răspuns:  Kinder  surprise
Sursa:  hGp://en.wikipedia.org/wiki/Kinder_Surprise
Autor:  Natan  Garștea
2.  Este  binecunoscut,  cu  alte  cuvinte,  faptul  că  denumirea  acestei  profesii  provine  de  la  cuvîntul  
la?n  secemere,  care  înseamnă  a  face  dis?ncţție  sau  a  separa,  cu  eventuala  conotaţție  de  ceva  privat.
Numiţți  acestă  profesie.
Răspuns:  Secretar
Comentariu:  Este  binecunoscut  cu  alte  cuvinte  se  mai  poate  formula  ca  „nu  este  secret”.
Autor  Alina  Cazachevici
3.  Un  fapt  puţțin  cunoscut:  Ronald  Wayne,  unul  dintre  fondatorii  companiei,  a  plecat  din  ea  în  scurt  
?mp  după  fondarea,  luînd  cota  lui,  care  consta  10%  și  costa  atunci  800$.  În  comentariile  la  un  
ar?col  despre  acesta,  cineva  a  glumit  că  plecarea  lui  Wayne  și  pierderea  cotei  lui  de  fapt  au  avut  
consecinţțe  vizibile  pentru  companie.  Ce,  conform  acestei  glume,  a  apărut  odată  cu  plecarea  lui  
Wayne?
Răspuns:  Muscatura  de  la  marul  de  pe  simbolul  companiei  Apple.  Se  acceptă  după  sens
Sursa  hGp://habrahabr.ru/blogs/apple/97357/
Autor:  Polina  Meleca
4.Denumirea  mașinilor  sovie?ce  „Pobeda”  („Victoria”)  iniţțial  trebuia  să  ﬁe  X.  Când  a  aﬂat  despre  
aceasta,  Stalin  a  întrebat  ironic  producătorii:  Ei  și  cât  la  voi  o  să  coste  X?  După  aceasta,  ei  imediat  
au  schimbat  denumirea  în  acea  pe  care  o  cunoaștem.  Ce  am  înlocuit  prin  X?
Răspuns:  Patria  (Rodina)
Sursa:  hGp://ru.wikipedia.org/wiki/Победа_(автомобиль)
Autor:  Natan  Garștea
5.În  ?mpul  transmisiei  în  direct  a  jocului  de  „Ce?Unde?Când?”  televizat,  la  sfârşitul  anului  1986,  în  
calitate  de  experiment,  prezentatorul  a  rugat  telespectatorii  să  stângă  de  căteva  ori  televizoarele,  
pentru  un  anumit  scop.  Eﬁcienţța  acestor  procedee  este  dubioasă.  Astăzi,  în  acelaşi  scop  se  folosesc  
alte  tehnologii,  destul  de  precise,  dar  care  totuşi  provoacă  speculaţții  cu  privire  la  rezultatul  oferit.  
Deci,  cu  ce  scop  au  fost  s?nse  televizoarele?
Răspuns:  pentru  a  vota
Criteriu  de  acceptare:  după  sens
Comentariu:  Producătorii  emisiunii  pregă?seră  aparatura  necesară  pentru  a  măsura  oscilaţțiile  
intensităţții  curentului  în  reţțea,  să  vadă  pentru  ce  echipă  au  votat  mai  mulţți  spectatori.
Sursa:  hGp://ru.wikipedia.org/wiki/Что%3F_Где%3F_Когда%3F
Autor  Alina  Cazachevici
6.În  anul  1936  în  Uniunea  Sovie?că  a  fost  creat  un  nou  produs  alimentar,  care  avea  des?naţția  de  a  
„îmbunătăţți  starea  sănătăţții  persoanelor  care  au  avut  de  suferit  în  urma  regimului  ţțarist”.  Nu  vă  
întrebăm  ?pul  produsului  alimentar,  spuneţți  denumirea  lui,  sub  care  îl  cunoaștem  și  azi.
Răspuns:  Doktorskaia
Comentariu:  este  vorba  de  renumitul  ?p  de  salam  ﬁert  (parizer).

Sursa:  hGp://muzey-‐factov.ru/tag/products#531
Autor:  Natan  Garștea
7.În  ?mpul  celor  trei  regate  Zhuge  Liang,  devenind  prim-‐ministru  regatului  Shu,  a  fost  rugat  de  
coducatorul  regatului  sa  compună  legile  pentru  conducerea  regatului.  Legea  penală  elaborată  de  el  
a  fost  prea  dură,    si  Zhuge  Liang  a  fost  rugat  s-‐o  facă  mai  indulgentă.  Dar  el  a  refuzat,  spunind  “daca   
severitatea  legilor  nu  inspiră  s?mă  si  respect,  pot  să  apară  dezordini  in  regat”.  E  interesant,  ca  
Zhuge  Liang  avea  porecla  “Wo-‐Lung”,  care  se  traduce  ca  "X  adormit".  Scrie?,  cine  sau  ce  este  X.
Răspuns:  dragonul.  Se  acceptă  doar  răspunsul  precis
S:  Ло  Гуаньчжун  "Троецарствие"  пер  В.  А.  Панасюк  hGp://lib.rus.ec/b/74477
C:  Dragonul  adormit  a  scris  niște  legi  drakonice
Autor:  Polina  Meleca
8.Echipele  primesc  material  distribu?v.

Acestea  sunt  fazele  din  viaţța  unei  găini.  Ce  cuvânt    a  fost  acoperit  cu  dreptunghiul  negru?
Răspuns:  KapuG.
Sursa:  hGp://pw0nd.com/2008/09/21/chicken-‐lifestyle/
Autor  Alina  Cazachevici
9.Cum  se  întâmplă  în  mod  tradiţțional,  din  cele  mai  vechi  ?mpuri,  acest  râu  a  fost  proslăvit  prin  
diverse  ?puri  de  artă  de  către  populaţția  ce  trăia  pe  malul  lui.  Oricum,  câteva  opera  de  artă,  mai  
ales  muzicale,  au  ajuns  cu  adevărat  renumite  la  nivel  mondial.  Nu  vă  rog  să  numiţți  cea  mai  
renumită  piesă  clasică  ce  are  în  ?tlu  denumirea  râului,  dar  o  să  vă  rog  să  numiţți  în  avionul  cărei  
companii  aeriene  care  operează  rute  și  pe  aeroportul  din  Chișinău,  autorul  întrebării,  a  auzit  recent  
această  piesă.
Răspuns:  Austrian  Airlines
Comentariu:  Este  vorba  de  valsul  Dunărea  Albastră,  compus  de  Johann  Strauss,  care  era  austriac.  
Austrian  Airlines  u?lizează  această  operă  renumită  a  austriacului  pentru  a  relaxa  pasagerii  înainte  
de  zbor.
Autor  Sandu  Coica

10.Echipele  primesc  material  distribu?v.

Aceste  două  poze  au  fost  publicate  pe  site-‐ul  metkere.com  în  ar?colul  cu  denumirea  „Icși  și  Igreci”.  
Cine  sunt  X  și  cine  sunt  Y?
Răspuns:  Regi  și  Președinţți
Comentariu:  Pe  prima  poză  sunt  prezentaţți  Richard  Nixon  și  Elvis  Presley,  pe  a  doua:  Ronald  Reagan  
și  Michael  Jackson.
Sursa:  hGp://metkere.com/2010/02/kings-‐presidents.html
Autor:  Natan  Garștea
11.În  anul  1967  Joslin  Bell  a  descoperit  pe  cer  patru  obiecte,  care  emitau  pulsaţții  regulate  de  unde  
radio.  Obiecte  au  primit  numile  LGM1-‐4  si  mai  ?rziu  s-‐au  dovedit  să  ﬁe  stelele  neutronice  -‐  pulsari.  
Ghiciţți,  care  a  fost  prima  ipoteza  originii  acestor  unde  și  descifraţți  abrevierea  engleză  LGM.
Răspuns:  liGle  green  men.  Se  acceptă  doar  răspunsul  precis
Comentariu:  prima  ipoteza  a  fost  că  undele  sunt  emise  de  extratereș?
S:  Стивен  Хокинг  Краткая  история  времени.  От  большого  взрыва  до  черных  дыр  (перевод:  Н.  
Смородинская)  hGp://lib.rus.ec/b/78758
Autor:  Polina  Meleca
Runda  2
12.Echipele  primesc  material  distribu?v.

Aveţți  în  faţța  dra  un  fragment  din  tabloul  lui  N.  Kopeikin  "Războiul  lumilor".  Atenţție,  bliţț  dublu.

1.  Numiţți  două  personaje  de  pe  acest  tablou,  unul  din  care  îl  trage  de  urechi  pe  altul.
2.  Numiţți  personajul  de  pe  acest  tablou,  care  a  prins-‐o  pe  Muha-‐ŢȚocotuha,  din  poezia  lui  K.  
Ciucovskii  și  desenului  animat  sove?c.
Răspuns:  1.Ceburașca  și  Mikkey-‐Mouse
2.  Spiderman
Se  acceptă  doar  răspunsuri  exacte
Sursa:  1.  hGp://pics.livejournal.com/kopeikinn/pic/000cc62d/
2.  hGp://ru.wikipedia.org/wiki/Муха-‐Цокотуха
Autor:  Polina  Meleca
13.În  ?mpul  ﬁlmărilor  ﬁlmului  „Troia”,  Brad  Pit,  care  a  jucat  unul  dintre  rolurile  principale  în  ﬁlm,  a  
petrecut  șase  luni  antrenându-‐se  în  mânuirea  spadei.  Ca  urmare  a  acestor  antrenamente,  ﬁlmările  
au  fost  amânate  cu  câteva  săptămâni,  ﬁindcă  el  ,  paradoxal,  și-‐a  rupt  în  ?mpul  antrenamentelor...
Spuneţți,  vă  rog,  ce  și-‐a  rupt  Brad  Pit?
Răspuns:  tendonul  lui  Ahile.
Sursa:  hGp://en.wikipedia.org/wiki/Brad_PiG
Autor:  Natan  Garștea
14.Echipele  primesc  material  distribu?v

Deseori  saiturile  web  au  în  componenţța  lor  ﬁşierul  "robots.txt",  care  conţține  instrucţțiunile  de  lucru  
cu  siteul  pentru  roboţții  de  căutare.  Aveţți  în  faţța  voastră  ﬁşierul  "robots.txt"  de  pe  saitul  last.fm,  în  
care  câteva  cuvinte  sunt  ascunse.  Scrieţți  ce  interzice  rîndul  marcat  cu  săgeată.
Răspuns:  să  facă  vre-‐un  rău  oamenilor.  Se  acceptă  după  sens

Sursa:  last.fm/robots.txt
Comentariu:  Este  o  aluzie  la  cele  trei  legi  ale  robo?cii
Autor:  Polina  Meleca
15.Puţțini  ş?u  că  această  companie  şi-‐a  primit  denumirea  de  la  propriul  program  de  căutare,  
sloganul  căruia  era:  nu  mai  mult  de  o  secundă  pentru  căpătarea  informaţției  căutate.  Însă  în  
prezent  compania  este  binecunoscută  pentru  crearea  şi  distribuirea  so¢-‐ului,  în  special  des?nat  
întreprinderilor.  Despre  ce  companie  este  vorba?
Răspuns:  1C
Sursa:  hGp://ru.wikipedia.org/wiki/1С
Autor  Alina  Cazachevici
16.La  data  de  17  mai  2010  în  cadrul  unei  acţțiuni  de  binefacere  în  Bilbao  mai  mulţți  copii  au  făcut  
aceasta  în  următoarea  conﬁguraţție  neobișnuită:  66-‐81-‐51.  Nu  vă  întreb  ce  conﬁguraţții  posibile  
aveau  oponenţții  lor,  spuneţți,  ce  au  făcut  copilașii?
Răspuns:  au  jucat  fotbat
Comentariu:  În  cadrul  unui  meci  de  binefacere,  echipa  Athle?c  din  Bilbao  a  jucat  un  meci  cu  200  de  
copilași,  care  s-‐au  amplasat  în  conﬁguraţția  menţționată  în  întrebare,  iar  în  poartă  aveau  trei  portari.  
Oricum,  Athe?c  a  câș?gat  cu  scorul  de  5:3.
Sursa:  hGp://trinixy.ru/45101-‐atle?k-‐bilbo-‐pro?v-‐200-‐detej.html
Autor:  Natan  Garștea
17.În  ?mpul  împărăţției  lui  Min-‐di,  la  începutul  secolului  IV  erei  noastre,  în  China  a  avut  loc  un  
fenomen,  care  a  fost  primit  ca  un  semn.  Unii  spuneau,  că  această  a  fost  semnul  că  imperiul  are  sa  
piardă  integritatea  în  curând,  dar  cronicarul  împărătesc  considera  ca  dimpotrivă,  este  semnul  că  
inimile  oamenilor  din  toate  părţțile  ţțării  sunt  unite.  Se  ș?e  că  probabilitatea  acestui  fenomen  este  
aproxima?v  1/200  000.  Dacă  v-‐aţți  dat  seamă  despre  care  fenomen  este  vorbă,  ușor  veţți  numi  o  
altă  ţțară,  în  care  cel  mai  cunoscut  fenomen  de  așa  fel  a  avut  loc  in  anul  1811.
Răspuns:  Tailanda.  Se  acceptă  și  Siam.
Comentariu:  Fenomenul  este  nașterea  gemenilor  siameze

S:  1.hGp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8B
2.  Гань  Бао  "Записки  о  поисках  духов"  пер.  Л.  Меншикова  "Азбука-‐классика"  2006
Autor:  Polina  Meleca
18.Atenţție,  o  întrebare  foarte  lungă!  Citate  dintr-‐o  poves?re  a  lui  Pelevin:
„Lumea  noastră  reprezintă  un  octagon  regulat,  care  se  mişcă  uniform  şi  liniar  prin  spaţțiu.  Aici  noi  
ne  pregă?m  pentru  faza  ﬁnală  a  vieţței  noastre.  Cel  puţțin  aceasta  este  formularea  oﬁcială.”  
„În  total  în  Univers  sunt  şaptezeci  de  lumi,  care  sunt  ﬁxate  la  o  panglică  neagră  nesfârşită,  care  se  
mişcă  lent  în  cerc.  Iar  asupra  ei,  pe  boltă  cerului,  se  aﬂă  sute  de  sori.”
„În  ﬁecare  din  aceste  lumi  există  viaţță,  dar  ea  nu  este  prezentă  constant,  ci  apare  şi  dispare  ciclic.”
„Bile.  Bile  albe  –  a  zis  Şasedegete  consternat.”
Nu  vă  întrebăm  cine  erau  locuitorii  acestei  lumi  sau  care  era  ul?ma  fază  a  vieţții  lor.  Peste  un  minut  
scrieţți  care  era  prima  fază  a  vieţții  lor.
Răspuns:  Oul.
Sursa:  Виктор  Пелевин,  Затворник  и  Шестипалый
Autor  Alina  Cazachevici
19.Factorowicz  (Factorovici)  Maximilian,  un  evreu  născut  în  anul  1875  în  Polonia,  care  atunci  intra  
în  componenta  Imperiului  Rus,  și-‐a  deschis  primul  magazin  în  orașul  Reazan.  Cu  ?mpul  a  căpătat  
statutul  de  furnizor  al  casei  regale  Ruse,  iar  în  1904  a  emigrat  în  Statele  Unite  ale  Americii.  Dar  cum  
se  numește  compania  înﬁinţțată  acolo  de  Maximilian?
Răspuns:  Max  Factor
Sursa:  hGp://en.wikipedia.org/wiki/Max_Factor,_Sr
Autor:  Natan  Garștea
20.Atenţție,  în  întrebare  sunt  înlocuiri.  Cum  deja  ş?ţți,  într-‐o  poves?re  de-‐a  lui  Pelevin  acţțiunea  are  
loc  din  punctul  de  vedere  al  puilor  de  găină,  pentru  care  oamenii  sunt  zeii.  Iată  un  dialog  din  
poves?re:
-‐  Dar  oare  zeii  „pleacă  spre  Paris”?
-‐  Încă  cum.  Aceasta  este  ocupaţția  lor  de  bază.
În  concepţția  majorităţții  oamenilor,  zeii  noştri  nu  „pleacă  spre  Paris”.  Ce  a  fost  înlocuit  prin  „pleacă  
spre  Paris”?
Răspuns:  mor
Comentariu:  A  vedea  Parisul  şi  a  muri.
Sursa:  Виктор  Пелевин,  Затворник  и  Шестипалый
Autor  Alina  Cazachevici
21.Echipele  primesc  material  distribu?v.
Pe  acest  desen  au  fost  ascunse  două  cuvinte.  Reproduceţți-‐le  în  engleză  sau  scrieţți  acele  trei  cuvinte  
în  română,  care  le  corespund.

Răspuns:  Schrodingher’s  cat  (Pisica  lui  Schrodinger)
Comentariu:  este  vorba  de  renumitul  exemplu  dar  de  Schrodinger  în  exempliﬁcarea  principiului  
nedeterminării.
Autor:  Natan  Garștea
22.La  aﬁşarea  rezultatelor  oricărei  căutari  pe  site-‐ul  Internetslang.com,  pe  lângă  rezultatele  
propriu-‐zise  apar  şi  următoarele:  „don't  thank  us.  YW!  Oh,  and  MTFBWY!”.  YW  înseamnă  „you’re  
welcome”  sau  “po¢im”.  Dar  ce  înseamnă  MTFBWY?  MTFBWY  la  căutarea  răspunsului  la  această  
întrebare!
Răspuns:  May  the  force  be  with  you
Sursa:  hGp://www.internetslang.com/MTFBWY.asp
Autor  Alina  Cazachevici
Runda  3
23.Atenţție!  În  întrebarea  este  făcută  o  înlocuire.  Cuvîntul  "elefant"  înlocuiește  un  alt  cuvînt.
În  cronicile  chineze  sunt  menţționate  câteva  cazuri  de  mișcare  a  elefanţților.  Ca  exemplu,  într-‐o  
noapte  în  ţținutul  Dun'u  a  disparut  un  elefant,  si  în  aceeasi  noapte  un  elefant  a  aparut  în  alt  ţținut.  
După  cum  arăta,  oamenii  au  conchis  ca  este  același  elefant.  Zing  Fan  spune:  "Elefanţții  se  pot  mișca  
în  plină  tăcere.  Când  în  China  se  în?mplă  revolte  în  armată,  atunci  dispar  altarele  suﬂetelor".  
Scrieţți  numele  acelui,  care  așteptă  în  van  mișcarea  elefantului.
Răspuns:  Mahomet  sau  alte  variante  ale  numelui  Mahomet
S:  1.  Гань  Бао  "Записки  о  поисках  духов"  пер.  Л.  Меншикова  "Азбука-‐классика"  2006
2.  zicătoare
Autor:  Polina  Meleca
24.În  romanul  fantas?c  al  lui  Boris  Ștern  „E?opianul”,  găsim  următorul  fragment:
„...Oﬁrul  este  patria  omenirii.  Locuitorii  Oﬁrului  aparţțin  ?pului  e?opian,  iar  e?opienii  nu  sunt  un  ?p    
trecător  între  ?pul  negroid  și  europeni,  ci  invers:  acesta  este  ?pul  de  bază,  pre-‐rasial  al  omenirii.  S-‐
a  demonstrat  că  primii  oﬁreni  Adam  și  Eva  indubitabil  erau  negri  și  semănau  cu…”.
Sperăm  că  veţți  ș?  ce  să  scrieţți  ca  răspuns  la  întrebarea:  semănau  cu  cine?
Răspuns:  Pușkin
Comentariu:  Străbunelul  lui  Alexandru  Pușkin  era  din  E?opia.
Sursa:  Boris  Ștern,  E?opianul
Autor:  Natan  Garștea

25.În  întrebare  sunt  înlocuiri.  Iarăşi,  citat,  dar  deja  din  altă  poves?re  a  lui  Pelevin.
„Cabinetul  lui  Boris  Ivanovici  în  realitate  nu  era  nici  un  fel  de  cabinet,  ci  pur  şi  simplu  o  parte  a  
încăperei,  separată  prin  câteva  dulapuri  joase,  şi  atunci  când  Boris  Ivanovici  se  deplasa,  asupra  lor  
se  vedea  ceafa  lui  cheală,  de  aceea  lui  Saşa  uneori  i  se  părea  că  el  stă  aşezat  lângă  o  X  şi  urmăreşte  
mişcarea  unicei  Y  rămase…”
Care  trei  cuvinte  au  fost  înlocuite  prin  X?
Răspuns:  Masa  de  billiard
Sursa:  Виктор  Пелевин,  Принц  Госплана
Autor  Alina  Cazachevici
26.Echipele  primesc  material  distribu?v.

Nmap  este  un  program  des  folosit  de  administratori  pentru  diferite  operaţțiuni  cu  reţțelele  de  
calculatoare.  Un  exemplu  de  lucru  cu  nmap  este  prezentat  pe  imagine.  Această  poză  este  luată  din  
secţțiunea  specială  a  site-‐ului  nmap.org,  pe  care  sunt  mai  multe  poze,  demonstrând  popularitatea  
programului  într-‐un  domeniu  destul  de  surprinzator.  Omul,  care  a  pus  această  imagine  pe  site,  
comenta  că  a  fost  șocat  sa  vadă  cum  o  femeie  folosea  nmap  cu  profesionalism  perfect,  patrunzînd  
intr-‐un  server  prin  o  vulnerabilitate  cunoscută  din  2001.  Nu  va  cerem  sa  o  numiţți  pe  această  
femeie,  numiţți  un  alt  program  cunoscut,  pe  care  ea  nu  vroia  să-‐l  folosească.
Răspuns:  Matrix.  Se  acceptă  doar  răspunsul  exact
Comentariu:  Poza  este  un  cadrul  din  ﬁlmul  Matrix,  secţțiunea  saitului  este  consacrata  apariţțiilor  
programului  în  ﬁlme
S:  nmap.org/movies
Autor:  Polina  Meleca
27.În  Ghana  există  un  sistem  speciﬁc  de  acordare  a  numelor  copiilor.  Iată  cele  mai  răspândite  
nume,  acordate  după  acest  sistem:  Kojo,  Kwabena,  Kwaku,  Yaw,  Koﬁ,  Kweme,  Kwasi.  As®el,  numele  
fostului  secretar  general  al  ONU,  Koﬁ  Anan,  s-‐ar  traduce  în  română  exact  ca  numele  unui  erou  
dintr-‐un  roman  publicat  în  1719.  Cum?
Răspuns:  Vineri
Comentariu:  În  Ghana  se  consideră  că  ziua  săptămânii  în  care  s-‐a  născut  persoana  va  inﬂuenţța  
toată  viaţța  sa,  de  aceea  copii  sunt  numiţți  după  denumirea  zilei  în  care  s-‐au  născut.  Cartea  din  1719  
este  „Robinson  Crusoe”
Sursa:  hGp://en.wikipedia.org/wiki/Ghanaian_name

Autor:  Natan  Garștea
28.Ce  cuvânt  am  omis  la  sfârșitul  acestui  ?tlu  apărut  pe  un  site  de  ș?ri  moldovenesc,  cuvânt  care  
ar  face  ș?rea  cu  adevărat  senzaţțională:
„Prima  femeie-‐episcop  …”
Răspuns:  lesbiană
Sursa:  hGp://www.s?reazilei.md/news-‐3769
Autor:  Natan  Garștea
29.Citat  din  romanul  lui  Terry  PratcheG  “Soul  music”:
“Nimeni  care  se  pricepe  cât  de  cât  la  cuţțite  nu  dă  lovitura  din  sus  in  jos,  adorată  a¯t  de  mult  de  
ilustratori.  Așa  lovitura  se  consideră  amatoricească  și  ineﬁcientă.  Un  adevarat  profesionist  duce  
lovitura  din  jos  spre  sus,  ﬁindcă…”  Con?nuaţți  citatul  cu  o  frază  banală.
Răspuns:  calea  spre  inima  bărbatului  trece  prin  stomac.  Se  acceptă  după  sens
S:  Роковая  музыка  Терри  Пратчетт      (перевод:  Николай  Берденников,  Александр  Жикаренцев)  
hGp://lib.rus.ec/b/75582
Autor:  Polina  Meleca
30.Echipele  primesc  material  distribu?v

Conform  unei  teorii,  denumirea  EI  provine  de  la  verbul  rusesc,  care  înseamnă  a  tăia,  a  sparge,  EA  
ﬁind  rezultatul  tăierii  a  unei  unităţți  de  greutate  şi  de  bani.  În  Ucraina,  Moldova  şi  Bulgaria,  EA,  
deseori  înlocuieşte  denumirile  locale,  din  mo?ve  istorice.  Poate  personajul  reprezentat  pe  
materialele  distribu?ve  vă  va  ajuta  să  o  numiţți  pe  EA.
Răspuns:  Rubla
Sursa:  hGp://ru.wikipedia.org/wiki/Рубль
Autor  Alina  Cazachevici
31.În  acest  document  sunt  menţționate  mai  multe  date,  printre  care:  anul  1775,  anul  1812,  23  
august  1939,  28  iunie  1940,  12  octombrie  1924,  2  August  1940,  27  August  1989,  27  aprilie  1990,  
16  decembrie  1990.  Nu  vă  întrebăm  ce  document  e  acesta,  spuneţți  pe  ce  dată  a  fost  el  aprobat.
Răspuns:  27  August  1991
Comentariu:  Toate  aceste  date  sunt  incluse  în  Declaraţția  de  independenţță  a  Republicii  Moldova.

Sursa:  hGp://ro.wikisource.org/wiki/Declaraţția_de_independenţță_a_Republicii_Moldova
Autor:  Natan  Garștea
32.Ş?m  cu  toţții  răspunsul  la  întrebarea  „Câte  litere  are  alfabetul  englez?”  –  26.  Încă  mai  bine  ş?m  
răspunsul  la  întrebarea  „Câte  litere  are  alfabetul  român?”  –  31  litere.  Dar  care  este  răspunsul  la  
întrebarea  „Câte  litere  are  alfabetul  kazah?”?
Răspuns:  42.  
Comentariu:  :P  
Sursa:  hGp://ru.wikipedia.org/wiki/Казахский_алфавит
Autor:  Alina  Cazachevici
33.Scrieţți  acele  9  litere  ascunse  pe  această  poză  făcută  în  anii  30  ai  secolului  XX.

Răspuns:  Hollywood
Comentariu:  Inscripţția  iniţțială  era  Hollywoodland.
Sursa:  wikipedia.org
Autor:  Natan  Garștea
Runda  4
34.Conform  legendei,  odată,  prin  anii  60  ai  sec.  XX,  Jan  se  odihnea  pe  plaja  din  Saint-‐Tropez,  unde  
în  ?mpul  scăldatului  i-‐a  fost  furată  camera  video.  Atunci  când  Jan  se  adresase  în  jandarmierie,  
acolo  i  s-‐a  răspuns  că  cu  așa  ceva  ei  nu  se  ocupă.  Atunci  Jan  a  hotărât  să  se  răzbune,  iar  rezultatul  
acestei  răzbunări  a  fost  foarte  popular  într-‐un  șir  de  ţțări,  mai  ales  în  spaţțiul  post-‐sovie?c.  Sperăm  
că  această  informaţție  vă  va  ajuta  să  ne  spuneţți  numele  celui  cunoscut  sub  porecla  Fufu.
Răspuns:  Louis  de  Funes
Comentariu:  Istoria  poves?tă  s-‐a  petrecut  cu  Jean  Jorault,  regizorul  ﬁlmului  Jandarmul  din  Saint-‐
Tropez.
Sursa:  hGp://ru.wikipedia.org/wiki/Жандарм_из_Сен-‐Тропе
Autor  Alina  Cazachevici
35.Acest  cuvânt  din  patru  litere  își  are  originea  în  convingerea  grecilor  an?ci  că  starea  ﬁzică  și  
psihică  a  omului  este  dictată  de  echilibrul  acelor  patru  lichide  de  bază  din  organism:  sângele,  limfa,  
ﬁerea  galbenă  și  ﬁerea  neagră.  Când  lichidele  erau  în  echilibru,  omul  era  sănătos  și  bine-‐dispus.  
Care  este  acest  cuvânt?
Răspuns:  umor

Comentariu:  lichidele  interne  ale  organismului  uman  erau  numite  humori.
Sursa:  hGp://ru.wikipedia.org/wiki/Юмор
Autor:  Natan  Garștea
36.În  1995  o  companie  a  lansat  un  produs,  des?nat  începătorilor,  care  avea  mai  multe  încarnări:  de  
la  câine  pîină  la  William  Shakespeare.  Produsul  nu  a  avut  succes,  el  chiar  a  devenit  sinonimul  
eșecului  tehnic  complet,  și  producerea  lui  a  fost  încetată  peste  un  an.  Aproape  7  ani  în  urmă  aceată   
companie  a  început  să  încluda  funcţținalitatea  produsului  în  alte  produse  ale  sale,  ceea  ce  tot  a  avut  
reacţții  controverse.  Atunci  și  a  apărut  EA,  devenind  cea  mai  populara  și  ușor  de  recunoscut.  După  
cîteva  ani  EA  tot  a  fost  exclusă  din  produsele  companiei.  În  acest  ?mp  a  apărut  chiar  o  pagina  web  
consacrata  EI,  cu  cuvintele  "Poate  ș?ţți  pe  cineva,  care  o  să  mă  angajeze?".  Cred  că  angajare  EI  nu  e  
o  problemă  mare  -‐  de  obicei  oﬁciile  au  nevoie  de  ELE  în  can?tăţți  destul  de  mari.
Numiţți-‐o.
Răspuns:  agrafă  de  birou.  Se  acceptă  și  clip,  clippy
S:hGp://habrahabr.ru/blogs/history/89500/
C:  este  vorba  despre  asistenţții  animaţți  de  la  Microso¢  -‐  la  1995  a  aparut  un  pachet  de  aplicaţții  
Microso¢  Bob  pentru  instruirea  userilor  începători,  apoi  unele  personaje  de  la  acest  pachet  au  fost  
incluse  în  diferite  aplicaţții  din  Windows  XP
Autor:  Polina  Meleca
37.Conform  lui  D.  Hili,  ajutorul  statelor  X-‐e  e  atunci  când  oamenii  X-‐i  dintr-‐o  ţțară  Y-‐ă  ajută  oamenii  
Y-‐i  dintr-‐o  ţțară  X-‐ă.  Scrieţți  în  ordinea  corectă  ce  antonime  am  înlocuit  prin  X  și  Y?
Răspuns:  săraci  și  bogaţți.
Comentariu:  Fraza  suna  în  modul  următor:  Ajutorul  statelor  sărace  e  atunci  când  oamenii  săraci  
dintr-‐o  ţțară  bogată  ajută  oamenii  bogaţți  dintr-‐o  ţțară  săracă.
Autor:  Natan  Garștea
38.Ascultaţți  un  fragment  din  romanul  „Maculatorul”  de  Serghei  Lukianenko.
„Totusi,  e  mult  mai  simplu  când  ţți  se  cere  ceva  material.  “Babah...  Iata  capul  balaurelui,  împarate!  
Mi-‐am  ţținut  promisiunea!"  Iar  ca  răspuns:  “Și  eu  o  să  mi-‐o  respect  pe  a  mea.  Tdjjj...  Iata..."
Con?nuaţți  citatul.
Răspuns:  Iata  mâna  prinţțesei.
Sursa:  „Maculatorul”,  Serghei  Lukianenko
Autor:  Natan  Garștea
39.Echipele  primesc  material  distribu?v.

Văzând  această  poză  într-‐un  ziar,  Jarbas  Agnelli  imediat  a  decupat-‐o  și  a  decis  să…  Ce  să  facă?

Răspuns:  un  cântec.  Se  acceptă  după  sens
Comentariu:  Păsările  care  stau  pe  ﬁre  au  servit  drept  note  a  cântecului.
Sursa:  hGp://vimeo.com/6428069
Autor  Natan  Garștea
40.Un  local  i-‐a  unit  impreuna  pe  cei  5:  personalitate  care  a  devenit  simbol  revoluţționar  iconic  al  
secolului  XX,  personajul  care  nu  ş?a  cine  este,  din  renumita  poveste  a  lui  Eduard  Uspenskii,  liderul  
premiat  al  unui  stat  european  din  ?mpul  celui  de-‐al  doilea  război  mondial,  și  un  renumit  scriitor  și  
dramaturg  rus  de  la  muchia  secolelor  XIX  și  XX.  Nu  vă  cerem  să  ne  spuneţți  denumirea  localului,  ci  
să  ne  spuneţți  cine  era  al  5-‐lea?
Răspuns:  Adriano  Celentano.
Criteriu  de  acceptare:  se  accepată  şi  Celentano.
Comena?u:  Cei  5  sunt:  Che  Guevara,  Cheburashka,  Winston  Churchill,  Anton  Chehov  şi  Adriano  
Celentano.
Sursa:  Celentano.
Autor  Alina  Cazachevici
41.Acest  stat  se  aﬂă  pe  locul  138,  ﬁind  precedat  de  Republica  Chineză,  care  are  36,18  mii,  Guineea-‐
Bissau,  care  are  36,12  mii,  și  este  urmat  de  Belgia,  care  are  30,53  mii.  Nu  vă  rog  să  numiţți  statul,  
numiţți  valoarea  ce-‐i  corespunde.
Răspuns:  33.846  mii  km  patraţți.  Se  acceptă  cu  exac?tate  până  la  mii.
Comentariu:  este  dată  lista  statelor  lumii,  ordonate  după  suprafaţță.  Republica  Chineză,  spre  
deosebire  de  Republica  Populară  Chineză,  este  nuimit  Taiwanul.
Sursa:  wikipedia.org
Autor:  Natan  Garștea
42.Atenţție,  trei  citate:
Citat  din  „Regatul  cerului”,  de  Ridley  ScoG,  scena  de  primire  în  rândul  cavalerilor:  „Spune  mereu  
adevărul,  chiar  de  îţți  va  aduce  moartea.  Să  ﬁi  curajos  și  cins?t  și  Dumnezeu  va  X  asupra  ta.”
Citat  din  „Noi  vrem  pământ”,  de  George  Coșbuc:  „De-‐avem  un  cimi?r  în  sat  /  Ni-‐l  faceţți  Y,  noi,  boi  în  
jug.  /  Și-‐n  urma  lacomului  plug  /  Ies  oase  și-‐i  păcat!”
Citat  din  epigrama  „Tratat  despre  care…”  de  Gheorghe  Gurău:  „Aer  car  cel  care  cară  /  Ca  răcar  sacii  
în  care  /  A-‐ncărcat  și-‐acum  se  cară  /  Cu  Z  de  mâncare…”
Scrieţți,  vă  rog,  cel  mai  cunoscut  ?tlul  tradus  în  română  în  care  se  întâlnesc  X,  Y  și  Z.
Răspuns:  De  veghe  în  lanul  de  secară
Autor:  Natan  Garștea
43.Echipele  primesc  material  distribu?v.

Completaţți  spaţțiul  de  după  cra?mă  cu  5  litere.
Răspuns:  Jitsu.  Se  acceptă  doar  răspunsul  exact.
Sursa:  hGp://www.funnyjunk.com/funny_pictures/5795/Jew-‐jitsu/  
Autor  Alina  Cazachevici
44.Conform  recensământului  efectuat  la  începutul  secolului  XXI,  s-‐a  depistat  că  numărul  adepţților  
acestei  religii  noi  în  Marea  Britanie  este  mai  mare  decât  a  buduș?lor  sau  a  iudaiș?lor.  Majoritatea  
acestora  trăiesc  în  centrele  universitare,  precum  Brighton,  Cambridge  și  Oxford.  Odată,  un  adept  al  
acestei  religii  chiar  a  fost  alungat  din  centru  de  angajare  din  Essex,  pentru  că  a  refuzat  să-‐și  scoată  
gluga,  fapt  pentru  care  mai  târziu  i-‐au  fost  aduse  scuze.  Nu  am  găsit  vreo  informaţție  despre  reacţția  
lui  George  la  acest  fapt.  Despre  ce  religie  nouă  este  vorba?  
Răspuns:  Jediism
Comentariu:  George  –  George  Lucas
Sursa:  hGp://en.wikipedia.org/wiki/Jediism
Autor  Alina  Cazachevici

