1. Spuneţi cât mai exact ce au în comun o insectă coleopteră de culoare verde-arămie, care se
hrăneşte cu sucul florilor, un personaj care întruchipează frumuseţea fizică şi morală feminină şi
unul dintre membrii echipei Nuri?
R: numele Ileana
Comentariu: ILEÁNĂ, ilene, s.f. Insectă coleopteră , de culoare verde și arămie cu pete albe,
care se hrănește cu sucul florilor (Cetonia aurata); Ileana Cosânzeana; Ileana Pârţachi.
Surse: DEX/ http://www.posta.md/ro/filatelia/2000-02-15/405.html
Autor: NURI

2. Acest instrument a devenit deosebit de popular în China în 2002, în special pentru că permitea
accesul la un şir de informaţii restricţionate. Cum se numeşte el, dacă este imaginea în oglindă a
unui alt instrument pe care îl şi satirizează, dar fără de care nu am fi aflat despre primul
instrument?
R: elgooG
Comentariu: elgooG is a satire of Google. elgooG received large usage in China in 2002 as a
bypass for Google itself. Users in China have also used elgooG to access websites that are
normally blocked in China.
Surse: http://en.wikipedia.org/wiki/ElgooG
Autor: NURI
3. În unul dintre cântecele sale, Elton John compară a trăi AICI cu a căuta aur într-o mină de
argint sau a încerca să bei whiskey dintr-o sticlă de vin. Dacă ar fi să credem un poet român, am
putea deduce că AICI toată lumea gîndeşte foarte repede şi toţi suferă de tahicardie. Dar unde
AICI ?
R: la oraş
Comentariu: Living in the city ain't where it's at / It's like trying to find gold in a silver mine / It's
like trying to drink whisky from a bottle of wine (Elton John „Honky Cat”)
Copilo, pune-ti mânile pe genunchii mei./Eu cred că vesnicia s-a născut la sat./Aici orice gând e
mai încet, si inima-ti zvâcneste mai rar (Sufletul satului, Lucian Blaga)
Surse: http://www.eltonography.com/songs/honky_cat.html
http://www.poezie.ro/index.php/poetry/22275/Sufletul_satului
http://www.healthy.ro/definitie/357/tahicardie.html
Autor: NURI
4. Atenţie, întrebare banc. În imaginea pe care aţi primit-o este
menţionat: „În Belgia uneori sunt necesare anumite precizări la
codul rutier”. Ce precizare anume era indicată mai jos.

R: această interdicţie se aplică la autovehiculele de toate culorile/
după sens
Comentariu:
Sursa: http://lacalmette.midiblogs.com/tag/belge
Autor: NURI

5. Iată cum suna comanda unei secretare: Puteţi să ne aduceți chestiile alea rotunde, care atunci
cînd sunt cu amănuntul sunt în cutii pătrate, iar angro în cutii rotunde? Ce vroia totuşi să
comande secretara ?
R: CD-uri
Comentariu:
Sursa:
Autor: NURI
6. În 1994 cînd s-au schimbat proprietarii acestui minunat brand, s-a modificat esenţial şi politica
lui de promovare prin publicitate. Astfel o serie de printuri despre care legendele urbane spun că
au provocat numeroase accidente rutiere şi certuri familiale, au avut-o drept protagonistă pe
voluptoasa Eva Herţigova. Pe unul dintre printuri Eva ne cere să privim anume acolo. Unde
anume, dacă această cerere este unul dintre sloganele produsului, dar şi o frază foarte populară.
R: în ochi
Comentariu: Wonderbra: Look in my eyes. I said in my eyes!
Sursa: http://www.adme.ru/kreativnyj_obzor/2007/11/23/21123/
Autor: NURI
7. Citind unul din romanele americane, autoarea acestei întrebări a aflat că în SUA se folosește
expresia „you’re so Anna” (în traducere ”Ești atât de Anna”) care se referă la silueta unei femei.
Anna poate fi definit ca un derivat al cuvântului „anorexie”, dar și ca un derivat al numelui
editorului șef al unei publicații care este la modă pe piața mondială de mai bine de 100 de ani.
Știind că această publicație reprezintă sursa primordială de insprație pentru un roman american
best seller din anul 2003, numiți-o vă rog (publicația).
Răspuns: Vogue
Comentariu: Redactorul șef al Vogue este Anna Wintour, o femeie care insistă ca toate
persoanele fotografiate în Vogue să fie slabe și stilate. Romanul best seller este The Devil Wears
Prada, inspirat din experiența autoarei ca asistenta personală a Annei Wintour.
Sursa: ”Bergdorf Blondes” de Plum Sykes
”The devil wears Prada” de Lauren Weisenberg
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Wintour
Autor: NURI
8. „Bani pentru X” este un program american, pornit oficial la 1 iulie 2009, în contextul noilor
probleme cu care se confruntă omenirea. Astfel, X-urile vechi pot fi schimbate pe unele noi,
achitind diferenţa cu mijloace proprii şi cu ajutoare din partea statului. Cum se numeşte un
program asemănător în România, dacă denumirea lui este un cuvânt de origine bulgară care
înseamnă „ceva care este spart, rupt, care are lipsuri etc.” ?
Răspuns: RABLA
Comentariu: programul american este „Bani pentru maşini”
Sursa: http://dexonline.ro/search.php?cuv=rabla
Autor: NURI

9.

Dacă sunteţi de ACORD că anume ea a ucis rock-ul, o să puteţi răspunde peste 1 minut cine a
eşuat în utilizarea acestei “arme” şi a fost înfrânt.
R: Hitler
Comentariu: se face aluzie la întrebarea despre jocul „piatra, foarfece, hârtie” de la cupa
ACORD. Pe imagine este scris : „Rock is dead and paper killed it”
Sursa:
Autor: NURI
10.
Unii dintre noi au folosit-o, poate având o versiune mai puţin
creativă a acesteia, cei care sunt încă la şcoală ar putea avea
nevoie de ea mai des. Răspundeţi cît mai exact ce este ea ?
R: fiţuică la geometrie
Comentariu:
Sursa:
Autor: NURI

11. Atenţie ecuaţie în imagini:

+

X=

Găsiţi X dacă se ştie că a văzut lumina zilei în 1818.
R: Frankenstein
Comentariu: Franklin+Frankenstein=Franklinstein
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Frankenstein
http://www.weeklyreader.com/readandwriting/default,month,2006-01.aspx
Autor: NURI

12. În semn de protest faţă de restricţiile la acesul la informaţie, reprezentanţii comunităţii
internet din Kazahstan au elaborat un proiect de lege conform căruia EI sunt o sursă de informare
în masă şi de stocare a informaţiei. În document se stipulează regulile de bază de scriere şi de
stocare a informației pe EI, cît şi drepturile de citire şi de scriere. Ce sunt EI dacă buna creştere
nu ne permite să scrim pe ei, iar în unele situaţii pe EI putem vedea nişte copitate neobişnuite.
R: pereţii
Comentariu: „cai verzi pe pereţi”
Sursa:
Autor: NURI

13. În contextul unei campanii electorale recente, comentând o anumită mutare de forţe pe harta
politică a statului respectiv, un cunoscut de-al autorului întrebării a rezumat-o metaforic printr-o
transformare genetică greu de imaginat chiar şi pentru botanişti. Va fi probabil mai difícil să
deduceţi rezultatul final al acestei transformări, de aceea va întrebăm care au fost cele trei
elemente iniţiale, dacă se ştie că ele sunt identice.
R: 3 trandafiri
Comentariu: odata cu venirea lui M. Lupu în Partidul Democrat, cei trei trandafiri de pe logou sau transformat într-un narcis.
Sursa: experienţa personală a autorului întrebării
Autor: NURI
***
14. În perioada Angliei victoriene, furtul de buzunar se pedepsea cu moartea publică. Asta, după
cum credeau autoritățile, mai tăia din pofta tinerilor aventurieri. Astfel, cei prinși erau spînzurați.
Însă, la scurt timp, Scotland-Yard-ul a fost nevoit sa se dezică de aceste măsuri extreme. De ce?
Raspuns: din cauza furturilor de buzunar din timpul spanzurarilor
Comentariu:
Sursa:
Autor: NURI
15. În 1994 în cadrul Shell Caribbean Cup s-au întîlnit selecţionatele Barbadosului şi Grenadei.
Pentru a promova în etapa următoare, Barbadosul avea nevoie de un cîştig cu o diferenţă de două
goluri. Cu cinci minute înainte de sfârşitul meciului scorul era de 2:1. Ce soluţie ingenioasă au
găsit jucătorii din Barbados pentru a cîştiga meciul, dacă ultimele momente ale timpului
regulamentar le-au petrecut apărînd ambele porţi?
Raspuns: au batut în propria poarta
Comentariu: conform regulamentului competitiei in caz de egalitate se dictau prelungiri in care
prima echipa care marca cistiga cu 2:0.
Sursa: http://third-lag.livejournal.com/62714.html
Autor: NURI
16. Atenţie un clasament:
10. chiflele cu stafide
9. chipsuri-le

8. cauciucul vulcanizat
7. brendy
6. cuptorul cu microunde
5. îndulcitorii artificiali
4 penicilina
3 roentgen-ul
2 LSD
Dacă v-aţi dat seama ce principiu a stat la baza acestui clasament, o sa puteţi răspunde ce anume
se află pe locul I, ştiind că iniţial acest produs era predestinat contra anginei pectorale şi
hipertensiunii, dar în cele din urmă a fost reorientat în altă direcţie.
Răspuns: Viagra
Comentariu: este un top al invenţiilor accidentale
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Viagra
Autor: NURI

17.
Dacă cunoaşteţi engleza, veţi putea la fel răspunde, ce cuvînt a fost acoperit în imagine.
R: too
Comentariu: too= la fel (indiciu în întrebare)
Sursa:
Autor: NURI
18. Atenție în întrebare s-a făcut o înlocuire. Ideile preconcepute sunt unul din păcatele capitale
definite de Biserica Romano-Catolică. În Grecia un om cu idei preconcepute se considera un om
capabil de lucruri mărețe, iar în franceza veche cuvântul care definește ideile preconcepute ar fi
însemnat și „curajos”. Știind că Gregory House spunea că ideile lui preconcepute depăşesc cu
mult instinctul său de autoapărare, scrieți peste un minut prin ce am înlocuit prin „idei
preconcepute”.
Răspuns: Mândrie
Comenatariu: ”We both know my pride far surpasses my instinct of self preservation.” Gregory
House.
Înlocuirea s-a făcut pe baza titlului „Mîndrie şi prejudecată ”
Sursa: House MD
http://en.wikipedia.org/wiki/Pride#White_pride
Autor: NURI

19. Descoperirile publicitare uimesc până în ziua de astăzi publicul larg. Pe lângă publicitățile
adresate exclusiv pisicilor sau câinilor, lumea publicitară, dar mai ales cea a panourilor
publicitare, a descoperit o modalitate de a se adresa personal privitorului de panouri. Astfel în
Paris, se dezvoltă un nou tip de publicitate care cu ajutorul unei camere minuscule poate analiza
vîrsta privitorului, sexul și expresiile faciale, pentru a alege panoul publicitar care ar corespunde
gusturilor sale. Deși acest tip de publicitate este revoluționar, sunt unele opinii care consideră că
efectul acesteia va fi negativ, deoarece viața cotidiană se va transforma într-o emisiune. Spunețimi vă rog, în ce emisiune se consideră că se va transforma viața pariziană, știind că aceasta a
apărut pentru prima dată la televiziunea Veronica TV Channel în anul 1999.
Raspuns: Big Brother
Sursa: wikipedia și Ilonica
http://www.itespresso.fr/avec-quividi-les-ecrans-publicitaires-deviennent-intelligents-21980.html
Autor: NURI
20. Unii păianjeni ţesători identifică posibila pereche prin vibraţiile pînzei. Masculii scutură întrun ritm anume pînza femelei. Femela stabileşte din acest ritm un aspect determinant, conform
căruia masculul este în drept să o abordeze în mod precaut şi să o fecundeze. Ce stabileşte
femela din ritmul pînzei?
Raspuns: specia păianjenului
Comentariu:
Sursa:
Autor: NURI
21.

Ei sunt împreună din 2002 şi ne bucură cu rezultatele activităţii lor, care e mai puţin violentă
decît s-ar putea crede. Cine sunt ei?
R: The Killers
Comentariu:

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Killers
Autor: NURI
22. Aveţi în faţă celebra compoziţie murală a lui Leonardo da Vinci "Cina cea de Taină" în care
îl puteţi vedea pe Iisus şi pe cei doisprezece apostoli. Într-un anumită interpretare acest tablou
contrazice o frază binecunoscută despre relaţiile dintre oameni. Nu vă cerem să o reproduceţi, ci
să ne spuneţi pe cine îl aduce drept exemplu Ernest Hemingway cu acelaşi scop.
R: Iuda
Comentariu: fraza binecunoscută este “Spune-mi cine îţi sunt prietenii şi-ţi voi spune cine eşti
tu.”/Nu judecaţi oamenii dupa cei cu care se aduna. Nu uitati ca Iuda avea amici ireprosabili
(Ernest Hemingway)
Sursa: http://www.pinklove.ro/diverse/vorbe-despre-prieteni-citate-de-prietenie-definitii-aleprieteniei/
Autor: NURI

23. În
romanul
de succes
„Iarta-mă!...Ajută-mă!”, eroul lui Frederic Beigbeder consideră că acest serial TV rezumă cel
mai bine primul deceniu al secolului XXI. Şi drept argument le citează pe cele două personaje
principale : „Dacă am înceta să ne batem pentru perfecţiune, am muri”. N-o să va rugăm să ne
spuneţi denumirea serialului, răspundeţi cu ce se ocupau cele două personaje centrale.
R: specialişti în chirurgie plastică/estetică
Comentariu: serialul Nip/Tuck
Sursa: „Iarta-mă!...Ajută-mă!”, Frederic Beigbeder
Autor: NURI
24. Autoarea întrebării a rămas destul de uimită cînd a comparat titlul şi textul acestui cîntec.
Mai ales că îi era cunoscută atît sursa primară – cea antică, cît şi cea modernă, reinterpretată.
Totuşi s-a gîndit că versul pe care ea l-a tradus stîngaci : “O, apoi deodată ştii că nu mai mergi
niciodată acasă” ar putea salva situaţia. Cum se numeşte totuşi acest cântec?
R: Ulysses
Comentariu: piesa formaţiei Franz Ferdinand
Sursa: http://www.lyrics-celebrities.anekatips.com/song-lyrics/ulysses-lyrics-franz-ferdinand
Autor: NURI

25. Pe data de 20 Septembrie 2006 la Asambleea Generală a Națiunilor Unite, Hugo Chavez a
ținut un discurs mediatizat, unde a criticat Statele Unite ale Americii. Ceea ce merită menționat
este faptul că în ziua anterioară a ținut un discurs și președintele SUA George Bush. Astfel,
Chavez nu a ezitat să menționeze faptul că după președintele american în sală s-a menținut o
anumită ”aromă”. Știind că această ”aromă” este dedusă din descrierile Biblice, numiți substanța
care o provoacă.
Raspuns: Sulf
Comentariu: "The devil came here yesterday," he said, referring to Mr Bush's speech on
Tuesday. "It still smells of sulphur today," he added.
Sursa: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5365142.stm
Autor: NURI
26. Fragment din „Căderea” de Albert Camus: „Sunteţi oare şi dumneavoastră ca toţi ceilalţi: îi
luaţi pe oamenii aceştia de treabă drept un trib de sindici şi de negustori ce-şi numără ziua
întreagă banii şi sorţii de viaţă veşnică şi al căror unic lirism ar fi acela de a asista din când în
când, cu capul acoperit de pălăria cu boruri largi, la câte o lecţie de anatomie?”. Atenţie
întrebarea: în ce ţară se desfăşoară acţiunea romanului lui Camus?
R: Olanda
Comentariu: În fragment se face aluzie la două cunoscute tablouri ale lui Rembrandt Lecţia de
anatomie a doctorului Tulp şi Sindicii postăvarilor.
Sursa: „Căderea” Albert Camus
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
Autor: NURI
****
27. Fragment din binecunoscutul deja roman de succes „Iarta-mă!...Ajută-mă!”: „Să schiezi pe
suprafaţa existenţei imperfecte, să faci surfing printre obstacole, s-o întinzi din registrul grav
intrînd în buticurile de lux de la Mercury sau Gum, vizavi de mausoleul lui Lenin, căci, acum
doar cîţiva metri mai despart VLADA de LADA”. Ce s-a înlocuit prin VLADA şi LADA în
fragmentul de mai sus, dacă se ştie că pentru prima dată VLADA apare în 1912, iar din 1918
devine cea mai importantă în categoria sa, iar despre LADA am aflat recent că este pe placul
Diavolului.
R: VLADA – PRAVDA/ LADA – PRADA
Comentariu: 6-я Всероссийская (Пражская) конференция РСДРП(б) приняла по
инициативе В. И. Ленина решение о выпуске массовой
рабочей большевистской ежедневной газеты и 22 апреля (5 мая) 1912 г. вышел первый
номер «Правды».
С ликвидацией в 1918 году некоммунистической прессы, «Правда» стала главной газетой
в стране, оттеснив в этом качестве орган Советов — Известия.
В 2006 году вышел фильм «Дьявол носит Prada», основанный на этой новелле.
Sursa: „Iarta-mă!...Ajută-mă!”, Frederic Beigbeder
http://ru.wikipedia.org/wiki/Prada
http://ru.wikipedia.org/wiki/Правда_(газета)
Autor: NURI

28.

Aşa arată butoanele unui ascensor dintr-un cămin studenţesc cu 10 etaje din Singapore. Dar de ce
liftul se opreşte doar la etajele 1,5 şi 9 ?
R: la aceste etaje locuiesc fetele
Comentariu:
Sursa:
Autor: NURI
29.
Atenţie Scaunele Muzicale. Numiţi
celelalte 2 stiluri de muzică.
R: country, death metal
Comentariu:
Sursa:
Autor: NURI

30. De curînd la Londra s-a permis comercializarea numerelor de înmatriculare pentru
autovehicole. Cel mai scump lot ia revenit unui rus care a achitat suma de 350 mii lire sterline
pentru un număr. Încercaţi să reproduceţi cu exactitate numărul, utilizînd şi cifre şi litere.
R: RUS51A
Comentariu:
Sursa:
Autor: NURI

31. Relaţia dintre scriitorii existenţialişti Jean-Paul Sartre şi Simone de Beauvoir s-a caracterizat
printr-un puternic sentiment de prietenie, care i-a unit mai presus de orice, pe tot parcursul vieţii.
Se ştie că Sartre avea şi o poreclă pentru Beauvoir. Despre ce poreclă este vorba, dacă se ştie că
ea a fost inspirată atât din asemănarea numelui lui Beauvoir cu un cuvînt englez, dar poate şi din
numele unui alt personaj – simbol al priteniei fraţeşti, cunoscut încă din Antichitate. Răspunsul
poate fi dat atît în română cît şi în franceză, mai ales ca nu sunt diferenţe.
R: Castor
Comentariu: While at the Sorbonne, Beauvoir acquired her lifelong nickname, Castor, the
French word for "beaver" given to her because of the animal's strong work ethic and the
resemblance of her surname to the English word "beaver".
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir
http://ro.wikipedia.org/wiki/Castor_şi_Polux
Autor: NURI
32. În secolele 17–19 în plină dezvoltare a acestei ramuri a medicinei, ELE erau principala sursă
pentru un anumit tip de materie primă pentru specialiştii în domeniu. Datorită calităţii deosebit
de bune în istoria chiar a intrat şi brandul „EI de la Waterloo”. N-o să va cerem să le numiţi pe
ELE, spuneţi ce sunt EI.
Răspuns: dinţii
Comentariu: cadavrele erau o sursa de dinţi
Sursa: http://yahooeu.ru/uploads/posts/2009-08/1251114193_5.jpg
Autor: NURI
33. Un sistem de ecuaţii. Răspunsul îl veţi găsi în cutia neagră.
În SUA X = “o planetă” pentru europeni.
X în Europa = “cei 3 muşchetari” în SUA
X în SUA – X în EU= stratul de caramelă
Numiţi-l pe X în engleză, dacă se ştie că el poate desemna şi ceva de dimensiuni cosmice.
R: Milky Way
Comentariu: The American version of the Milky Way bar is made of chocolate-malt nougat
topped with caramel and covered with milk chocolate and is equivalent to the Mars bar sold in
other countries. The non-U.S. Milky Way bar, on the other hand, is not topped with caramel and
is therefore similar to the American 3 Musketeers bar.
Sursa:
Autor: NURI
34. „Tapas” este un termen caracteristic religiei antice de pe teritoriul Indiei. Acesta are la
rădăcină cuvintul „tap” care înseamnă „a se încălzi„ , „a fierbe”. În Rig-Veda acest termen se
referă la asceza ritualică indiană. Dar este vorba și despre o tradiție indo-europeană căci „căldura
extremă” joacă un rol esențial în ritualurile religioase de tip eroic. Totuși în nici o altă parte
încălzirea ritualică nu a atins măsura pe care avea să o cunoască tapas-ul în India, din cele mai
vechi timpuri până în zilele noastre. Cunoscând acest detaliu ritualic vă rugăm peste un minut să
scrieți un detaliu important al gastronomiei indiene care are legătură directă cu acest termen.
Răspuns: alimentația extrem de condimentată, condimentele, se acceptă orice răspuns care

Sursa: „Istoria credințelor și ideilor religioase” de Mircea Eliade (capitolul 78)
Autor: NURI
35. Atenţie, un şir de, să le zicem „unelte de muncă”: trompetă, lebădă, tamburină, flaut, sabie,
orgă, liră, rulou, glob. N-o sa vă cerem să o numiţi pe fiecare dintre cele care le folosesc. Scrieţi
denumirea grupului.
R: muzele
Comentariu: în listă este indicat cîte unul dintre atributele caracteristice fiecărei muze.
Sursa: http://fr.wikipedia.org/wiki/Muses
Autor: NURI
36.
Deduceţi din imaginea primită titlul unui cântec, lansat în 2000 şi premiat
cu Grammy, al unei interprete canadiene. Răspunsul poate fi în engleză
sau în română.
R: I am like a Bird
Comentariu: Cîntecul lui Nelly Furtado

Sursa:
Autor: NURI.
37. Metrourile din Paris se confruntă la moment cu o creștere semnificativă a accidentelor grave
ale pasagerilor, acest tip de accidente având loc aproape la fiecare 2 zile. În urma acestor
accidente, mulți pasageri supraviețuiesc dar rămân cu handicap pe viață. Accidentele grave ale
pasagerilor au crescut cu 72% în timpul orei de vârf, iar daunele provocate de aceste accidente
costă compania de metrouri circa 9 milioane de euro anual. Se vehiculează că pentru prevenirea
accidentelor grave ale pasagerilor se vor instala chiar un nou tip de radare. În decurs de 1 minut,
spuneți-ne ce am înlocuit prin ”accident grav al pasagerilor”.
Raspuns: tentativă de suicid
Comentariu: În stațiile de metrou fiecare tentativă de suicid este anunțată ca „accident grave
voyageur” (traducere ”accident grav al pasagerului”)
Sursa: The guardian
Autor: NURI
38. Blitz dublu: În desenul animat The Simpsons adesea sunt preluate şi reinterpretate scene din
opere de artă celebre. După un minut încercaţi sa vă daţi seama care sunt denumirele operelor
originale

39. Cu ocazia sarbătorii de 1 septembrie va propunem un blitz dublu.
Un student are 3 vise. Primul ar fi : În timpul lectiilor : "Mîncare"
Dar care sunt visele lui:
1. În timpul practicii ?
2. În timpul sesiunii de examene ?
Răspundeţi ştiind că Eliphas Levi considera că viaţa ne obişnuieşte cu al treilea vis al studentului
cu ajutorul celui de-al doilea.
Raspuns: 1. somnul
2. moartea
Comentariu: Viata ne obisnuieste cu moartea prin somn. Viata ne avertizeaza ca exista o alta
viata prin vis.
Sursa:
http://www.intelepciune.ro/Viata_ne_obisnuieste_cu_moartea_prin_somn_Viata_n_5031.html
Autor: NURI

