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Runda I!
!

1. Biserica „Adormirii Maicii Domnului” din Orheiul Vechi este unicul monument istoric din
Moldova, despre care au fost duse negocieri cu UNESCO privind includerea lui în lista
patrimoniului cultural mondial. Însă după o vizită a reprezentanților UNESCO la fața locului
negocierile au fost sistate, în mare măsură din cauza lor. Dar ce sunt ele?!
Răspuns: Geamuri termopan!
Comentariu: Actuala administrație a bisericii a renovat-o cum a considerat mai bine, dotând-o cu
geamuri termopan și o saună funcțională. Vă amintim că sponsorul general al cupei de azi este
compania VEKA.!
Autor Natan Garștea!

!
!

2. Site-ul www.stuffdutchpeoplelike.com (lucruri care plac olandezilor), prezintă o listă de 62 de
lucruri care plac olandezilor. Pe locul 8 în această listă este faptul de a nu avea X în casele lor.
Conform unei legende, cauza este un anumit tip de impozit impus în trecut, iar conform
autorului articolului, acest lucru se întâmplă datorită dorinței olandezilor de a se vitaminiza. Ce
a fost înlocuit prin X?!
Răspuns: Draperii, Perdele (se acceptă după sens).!
Comentariu: Dorim să vă amintim că trei membri ai echipei care va ocupa locul 1, vor avea ocazia
să viziteze fabrica VEKA din Germania, și, posibil, Amsterdamul.!
Sursa: www.stuffdutchpeoplelike.com!
Autor: Familia Rusu-Melinti!

!
!

3. Această febră hemoragică a fost prima dată înregistrată în anul 1976 în sătucul Yambuku.
Primele simptome ale febrei hemoragice sunt febră, slăbiciune, durere în mușchi, de cap și în
gât. După aceasta urmează o agravare rapidă a stării generale, febra fiind letală în 90 la sută
din cazuri.!
Dar în valea cărui râu se află sătucul Yambuku?!
Răspuns: râul Ebola!
Comentariu: Este descrisă febra hemoragică Ebola. Aveți grijă de sănătatea voastră.!
Autor Natan Garștea!

!
!

4. Imagine!

!
În imaginea atașată puteți vedea popularitatea unor termeni de căutare pe Google. "XYZ" si "ABC"
sunt înlocuiri ale altor cuvinte compuse din 3 litere fiecare. "EA" tot este o înlocuire. 2.4 milioane de

clipuri video cu ea au fost postate pe Facebook, și 28 milioane de oameni au postat sau au
comentat posturi despre ea; pe instagram s-au postat 3.7 milioane de clipuri video. Scrieți ce este
EA în română sau engleză.!
Răspuns: găleata cu gheata (după sens)!
Comentariu: Prin ABC a fost înlocuit ALS, iar prin XYZ - MND, bolile pentru care s-a organizat
acest flash-mob.!
Autor Vitalie Eremia!

!
!

5. Organizația “International X Patrol” a fost fondată în 1914. Misiunea acestei organizații este
depistare XY-urilor, monitorizarea lor și remorcarea acestora în caz de pericol. Ce cuvânt de
origine engleza a fost înlocuit cu XY? !
Răspuns: Iceberg !
Comentariu: International Ice Patrol a fost fondat de catre 14 tari dupa scufundarea Titanicului. !
Autor: Familia Rusu-Melinti !

!
!

6. Mulți dintre noi cunoaștem împrejurările morții contelui Lev Tolstoi. Unul dintre jurnaliștii sosiți la
fața locului a expediat o telegramă redacției sale despre aceea cum soția scriitorului, aflând
despre moartea soțului său, a decis să se înnece. Din această telegramă a rămas cunoscut un
renumit fragment, mai târziu folosit într-un roman bine cunoscut. Peste un minut scrieți
denumirea acestui roman sau expresia în original.!
Răspuns: Vițelul de aur, Графиня изменившимся лицом бежит пруду!
Comentariu: Folosind limbajul telegrafic, jurnalistul a povestit despre încercarea contesei de a se
sinucide. Autorii Ilf și Petrov au utilizat acest fragment de telegramă în romanul lor „Vițelul de aur”
drept telegramă lipsită de sens.!
Sursa: leotolstoy.blogspot.ru!
Autor: Eugenia Grosu!

!
!

7. El inițial se referea la spațiile rămase după demolarea zidurilor orașelor fortificate, care
deveneau locuri de promenadă, largi și comode. În română termenul a ajuns din franceză, care
la rândul său l-a preluat din olandeză, în care El și semnifica „perete al unei fortificații”. Deși
Chișinăul nu a avut ziduri fortificate, în oraș îl putem întâlni de zece ori. Ce este El?!
Răspuns: bulevard!
Comentariu: După demolarea zidurilor orașelor, spațiile rămase, largi și drepte, erau preferate
pentru promenade. Astfel, cuvântul olandez bulwark a fost preluat în franceză ca boulevard, și a
căpătat semnificația inițială de stradă largă de promenadă. În Chișinău există 10 bulevarde.!
Sursa: http://www.etymonline.com/index.php?term=boulevard; http://chisinaul.blogspot.com/
2013/04/bulevarde-piete-strazi.html!
Autor Natan Garștea!

!
!

8. În întrebare au fost omise 2 litere. Cimpanzeii Bonobo au o structura sociala bazată pe
matriarhat și orientată spre evitarea violentei excesive. Mai mult ca atât, toate conflictele și
tensiunile sociale și interpersonale par sa fie soluționate cu ajutorul X-ului. Din acest motiv,
principiile cimpanzeilor Bonobo ar putea fi descrise printr-un slogan popular. Reproduceți
sloganul.!
Raspuns: Make love, not war.!
Comentariu: Literele omise: „SE”!
Autor Vitalie Eremia!

!
!

9. Denumirea unei companii finlandeze ce produce jocuri și aplicații pentru smartphone-uri este
sugestiva – Xsoft.Reproduceți denumirea companiei, luând in considerație procesul de utilizare

a smartphoanelor si ca X tradus in română este si o unitate românesca veche de lungime de
aproximativ 25-28 mm. !
Răspuns: Fingersoft !
Comentariu: Deget este o măsura veche de lungime. !
Sursa: http://www.fingersoft.net/ http://ro.wikipedia.org/wiki/Unit%C4%83%C8%9Bi_de_m
%C4%83sur%C4%83_rom%C3%A2ne%C8%99ti_vechi!
Autor: Familia Rusu-Melinti!

!
!

10. În 1963 închisoarea Alcatraz era singura închisoare federală unde deținuții puteau SĂ SE
ÎMBRACE CU HAINE CURATE. Administrația închisorii argumenta acest fapt prin aceea că
deținuții, obișnuindu-se cu confortul, vor avea mult mai puține șanse de reușită în cazul unei
evadări. Dacă vă veți aminti de particularitatea principală a închisorii Alcatraz, o sa puteți să ne
spuneți ce am înlocuit prin SĂ SE ÎMBRACE CU HAINE CURATE.!
Răspuns: să se spele cu apă caldă.!
Sursa: http://www.wired.com/2012/03/march-21-1963-the-rock/!
Autor: Eugenia Grosu!

!
!

11. Acest oraș a avut mai multe denumiri. Una din versiunile originii denumirii actuale a acestui
oraș este „apă tulbure”, în limba turcă. Un cuvânt, derivat din denumirea acestui oraș,
semnifică o minciună, o balivernă, și provine din obiceiul negustorilor din acest oraș de ași
lăuda marfa prin târguri, de cele mai multe ori exagerat.!
Numiți și orașul, și cuvântul derivat.!
Răspuns: Brașov, brașoavă!
Autor Natan Garștea!

!
!

12. Bliț dublu!
a. Acest sindrom se manifesta prin dereglări neurologice ce duc la priceperea eronata a
dimensiunilor obiectelor. Pacientul poate pricepe obiectele mai mari sau mai mici decât sunt in
realitate. Numiți sindromul daca denumirea lui corespunde cu un roman din 1865. !
Acest sindrom reprezintă o dereglare psihică ce se întâlnește mai ales la persoanele în vârsta și se
caracterizează prin neglijarea personală extremă, mizerie domestică, retragere sociala. Cum se
numește acest sindrom dacă el a fost numit în cinstea unui persoane ce a existat în realitate?!
Răspuns: a. Alisa in țara minunilor, b. Diogene. !
Sursa: http://www.medscape.com/features/slideshow/rare-psych!
Autor. Familia Rusu-Melinti!

!
!

13. După victoria selecționatei Argentinei in meciul cu Olanda din 9 iulie, spațiul virtual s-a umplut
cu tweet-uri despre Mascherano (cu hashtagul #maschefacts) și despre X. X este foarte
popular în SUA, însă după meciul din 9 iulie a devenit popular pe Twitter în Argentina. Tweeturile despre mascherano au inclus:!
„Când Mascherano a fost în Liverpool, el a călătorit înapoi în timp și i-a învățat pe Beatles să
cânte”;!
“Când Mascherano desface un biscuit Oreo, toată crema rămâne pe o singură parte”!
“Când Mascherano urcă în tren în ora de vârf, el totdeauna are loc pentru a se așeza”!
Încă un tweet conține atât numele lui Mascherano, cât și a lui X. Dar cine este X?!
Răspuns: Chuck Norris!
Comentariu: Chuck Norris bate pe oricine. Cu excepția lui Mascherano.!
Autor Vitalie Eremia!

!
!
!
!

!
!
Runda II!
!

14. Iată o informație interesantă despre aceasta. Conform unor surse, pe timp urât rata de
modificare a ei crește considerabil. Aceasta ar fi o explicația a faptului că aceasta germană, de
exemplu, este mai mare decât aceasta spaniolă. Ce este aceasta? !
Răspuns: Wikipedia!
Comentariu: Când timpul e urât, ea tinde să fie mai frecvent actualizată. Wikipedia gernamană
conține mai multe articole decât acea spaniolă. Vă amintim că premiul pentru trei membri din
echipa câștigătoare va fi o călătorie în Germania.!
Sursa: http://www.pinterest.com/pin/129830401728535471!
Autor: Eugenia Grosu!

!
!

15. Conform informației de pe Wikipedia, acest roman a fost inspirat din articolul “Ei au oprit
nisipurile mișcătoare”. Articolul descrie cum Departamentul Agriculturii SUA încearcă să
salveze orașul Florence din Oregon de nisipuri prin plantarea unor soiuri speciale de iarbă.
Numiți romanul !
Răspuns: Dune !
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Dune_(roman)!
Autor: Familia Rusu-Melinti !

!
!

16. Carnea fugă este utilizată la astfel de mâncăruri ca musaca de cartofi, varza „a la Cluj” și
lasagna făcută după rețetele tradiționale italiene. Dar ce cuvânt am înlocuit cu cuvântul „fugă”?!
Răspuns: tocată!
Comentariu: Fuga și tocata sunt două tipuri de compoziții muzicale, intrepretate la instrumentele cu
claviatură.!
http://www.petitchef.ro/retete/carne-tocata; http://dexonline.ro/definitie/tocata!
Autor Natan Garștea!

!
!

17. Aceasta nava militara britanica lansată în anul 1906 nu era prima ce purta aceasta denumire,
prima fiind lansata in secolul XVI. Cea din 1906 a fost atât de revoluționară în designul ei, încât
a pornit o adevărată cursa a înarmării între Marea Britanie și Germania și a dat denumire
întregii clase de nave militare. Denumirea ei ar putea fi tradusa ca "Fără frică".!
Răspuns: Dreadnought!
Autor Vitalie Eremia!

!
!

18. Se zice că atunci când veneau turcii în Moldova, lumea din satele din calea lor se ascundea,
folosindu-se de practica pământului pârjolit. Astfel, ei luau cu ei din gospodării tot ce ar putea
să serveasca ca alimente sau băutură pentru dușmani. Iar, pentru ca trecerea turcilor prin sate
să fie și mai grea, ei lăsau acolo doar X-ii și Y-ul. Dar ce am înlocuit prin X-i și prin Y?!
Răspuns: porcii și vinul!
Autor Natan Garștea!

!
!

19. Personajul Gregory House din serialul House MD este un medic cu un spirit de observație si o
deducție deosebită ce locuiește in apartamentul 221B și consumă droguri. Într-un episod
House primește un cadou secret, iar prietenul sau Dr. Wilson spune în glumă ca acest cadou
este de la Femeia ce este unica lui dragoste adevărată. Scrieți numele și prenumele acestei
Femei.!
Răspuns: Irene Adler !
Sursa: Serialul House MD!

Autor: Familia Rusu-Melinti!

!
!

20. Acest termen format prin concatenare semnifică silicatul natural de sodiu, de calciu și de
aluminiu. Inițial în latină era compus din cuvântul ce semnifica „piatră” și cuvântul ce semnifica
denumirea pietrei respective în arabă. Termenul a dat naștere mai multor cuvinte în diferite
limbi, inclusiv și cuvântelor „azuriu” și „glazură” în limba română. Numiți-l.!
Răspuns: lapislazuli!
Sursa: http://www.duden.de/rechtschreibung/Lasur; https://en.wikipedia.org/wiki/Lapis_lazuli;!
Autor Natan Garșteaâ!

!
!

21. Întrebare cu imagine!

!
Aveți în față imaginea Monumentului Eroilor Comsomolului Lenenist, ce reprezintă o doamnă sus
și un grup de persoane la baza postamentului. La o sărbătoare de primăvară două cuvinte din
denumirea monumentului au fost înlocuite cu un alt cuvânt. Reieșind din compoziția monumentului
va rog sa scrieți acest cuvânt. !
Răspuns: Femenismului!
Comentariu: Pe 8 martie cuv. "comsomolului lenenist" a fost acoperit cu cuv. "feminismului".
Monumentul reprezintă o femeie deasupra a mai mulți oameni, preponderent bărbați. !
Sursa: Experiența autorului!
Autor: Familia Rusu-Melinti !

!
!

22. Întrebare cu înlocuire. SUA si Japonia sunt singurele state industrializate unde încă exista
Omega. Durata medie de așteptare a acesteia este 7 ani în Japonia și 13 ani în SUA. Unul din
cele mai extreme cazuri a avut loc în Japonia, unde Iwao Hakamada a așteptat mai mult de 45
ani Omega sa, însă așa și nu a primit-o. Legea japoneza stipulează că persoana care trebuie
sa primească Omega, nu poate ști când o va primi. Ce a fost înlocuit prin Omega?!
Răspuns: pedeapsa capitală.!
Autor Vitalie Eremia!

!
!

23. Într-o familie de intelectuali eficienți, discuția cu copiii despre necesitatea de a analiza de sine
stătător urmările propriilor acțiuni ar conține și următorul fragment:!
„Dar dacă restul s-ar X, tu tot ai face-o după ei?”!
Ce cuvânt a fost înlocuit cu X?!
Răspuns: defenestra!
Comentariu: Deseori când copiii fac împreună cu prietenii vreo șotie și menționează apoi că nu au
făcut-o singuri, este utilizat argumentul: „Dar dacă ei s-ar arunca de pe geam, tu te-ai arunca după
ei?” (sau orice altă frază cu sens apropiat). Evident, într-o familie de intelectuali eficienți, sintagma

„s-ar arunca de pe geam” va fi înlocuită cu „s-ar defenestra”. Vă amintim că sponsorul principal al
cupei de azi este compania VEKA.!
Autor Natan Garștea!

!
!

24. Sam este un tânăr obișnuit cu rădăcini asiatice ce, paradoxal, a lucrat in Apple Store și a
devenit popular datorita numelui sau. Care este numele ce la făcut vestit? !
Răspuns: Sung !
Sursa: http://www.cnbc.com/id/101261824!
Autor: Familia Rusu-Melinti!

!
!

25. Casele de pe insula Burano au un specific. Exista mai multe legende cu privire la apariția
acestui specific. Una spune că această particularitate a fost introdusa ca pescarii sa-si
găsească mai ușor casele după ce revin din mare, iar alta spune ca apărut datorita unui
student ce nu a avut cu ce sa plătească chiria. În ce constă specificul ?!
Răspuns: Casele sunt colorate în culori diferite.!
Comentariu: Studentul a propus să zugrăvească casa în schimbul plății pentru chirie.!
Sursa: http://www.turistik.ro/o-zi-pe-insula-burano-r5197!
http://photo-pf.com/2012/05/colorful-island/!
Autor: Familia Rusu-Melinti!

!
!

26. Acest element ocupă locul 42 într-un șir binecunoscut. Se zice că el a devenit renumit din
întâmplare. Au fost descoperite mai multe variante posibile de a „ajunge” la el - fie cu ajutorul
bazei 13, fie cu referință la formarea curcubeului. Explicația oficială menționează și faptul că
acest element al șirului este foarte neutru, și poate fi fără teamă prezentat părinților.!
Numiți acest element.!
Răspuns: numărul 42!
Comentariu: Numărul 42 și-a căpătat renumele datorită cărții „Hitchhiker’s guide to tha Galaxy”, în
care e prezentat drept răspunsul la întrebarea despre viață, univers, și toatecelea. Au fost înaintate
mai multe versiuni despre cauza alegerii acestui număr: 6 și 9, ambele în baza 13, înmulțite, fac
42; sau că lumina trebuie să se reflecte sub unghi de 42 grade de la apă pentru a crea curcubeu,
și așa mai departe. Adams, autorul cărții, a menționat că a încercat să aleagă un număr
întâmplător, absolut neutru și fără careva conotații speciale, un număr căruia i-ai putea face
cunoștință cu părinții.!
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Phrases_from_The_Hitchhiker
%27s_Guide_to_the_Galaxy#Answer_to_the_Ultimate_Question_of_Life.2C_the_Universe.
2C_and_Everything_.2842.29!
Autor Natan Garștea!

!
!
!
Runda III!
!

27. Acest element al jocului a apărut în 1852 după ce la o competiție doi participanți au adormit.
Numiți jocul si elementul.!
Răspuns: Șah și Clepsidra (se acceptă și ceasul pentru șah)!
Comentariu: Până a se începe cronometrarea timpului o partidă de șah putea dura câteva zile, iar
în 1851 doi participanți chiar au adormit în timpul jocului. În 1852 a început să fie cronometrat
timpul cu o clepsidră, dar în 1883 a fost introdus primul ceas mecanic pentru șah. !
Sursa: http://www.bugaga.ru/interesting/1146735453-desyat-faktov-ob-igre-v-shahmaty.html!
Autor: Familia Rusu-Melinti!

!
!

28. Despre diferența între băieți și fete. Băieții, la auzul acestui cuvânt, mai degrabă se vor gândi la
o trecătoare între munți. Fetele, însă, mai degrabă se vor gândi la o demonstrație de modă.
Numiți cuvântul.!
Răspuns: defileu!
Comentariu: Recent, tot mai des a început să fie utilizată expresia: defileu de modă.!
Autor Natan Garștea!

!
!

29. Atenție, întrebare cu înlocuiri.!
Acest semnal puternic de radio în bandă îngustă a fost detectat pe 15 august 1977 timp de 72 de
secunde de către radiotelescopul Big Ear de la Universitatea de Stat din Ohio. Semnalul avea
semne distinctive preconizate a fi din afara sistemului solar și poartă denumirea neoficială de
Semnalul SOS! datorită lui Jerry Ehman, care a încercuit semnalul pe raportul tipărit, adăugând un
scurt comentariu. Ce literă a fost înlocuită în întrebare de 2 ori?!
Răspuns: W.!
Comentarii: Semnalul Wow! a fost un semnal puternic de radio în bandă îngustă (1420,456 MHz)
detectat de către Jerry R. Ehman la 15 august 1977, în timp ce lucra în cadrul unui proiect SETI.
Din cauză că era o asemănare foarte mare între caracteristicile semnalului receptat și estimările
făcute în privința formei sub care un semnal interstelar ar putea fi receptat, Jerry R. Ehman a
încercuit semnalul pe raportul tipărit, adăugând un scurt comentariu, „Wow!”. Azi semnalul este
cunoscut sub denumirea de Semnalul Wow.!
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Semnalul_Wow!!
Autor: Familia Rusu-Melinti!

!
!

30. Cuvântul X provine de la latinescul “dextrae”, ce înseamnă făgăduință solemnă, și este
sinomim cu cuvântul „dotă”. Iar lăzile de X erau utilizate nu doar pentru păstrarea X-ei, ci și în
multe alte scopuri. De exemplu, în bisericile fortificate ale Transilvaniei, unde se ascundeau toți
enoriașii în timpul asediilor dușmanilor, fiecare breaslă avea lada sa de X, umplută cu produse
alimentare, care vor ajuta să supraviețuiască asediului. Sperăm că sunteți dotați cu calitățile
necesare pentru a spune, ce am înlocuit cu X.!
Răspuns: Zestre!
Sursa: http://dexonline.ro/definitie/zestre;!
Autor Natan Garștea!

!
!

31. Bliț Dublu.!
În continuare ascultați câteva explicații din dicționarul explicativ al mamei moderne.!
Schizodușul – Convingerea constantă și paranoică a unei mame că aude voci și plânsete de copii
de fiecare dată când face duș.!
Furioprivirea – funcție organică a ochilor de mamă indusă de o stare de iritare puternică și care
îndreptată direct spre copil îl oprește pe acesta din orice face în acel moment.!
Obscenomorfoza – redefinirea inocentă a unui cuvânt obscen despre care copilul tocmai a
întrebat.!
Atenție prima întrebare:!
Cuvântul Dormitează desemnează starea de semi-somn, specific mamelor, care le oferă acestora
capacitatea de a sări în picioare și de a rezolva orice problemă a copiului instantaneu. Ce literă a
fost omisă din întrebare?!
Cuvântul X-punctura – reprezintă o metodă terapeutică, bazată pe jocul copilului, ce constă în
înțeparea tălpii părințior. Ce cuvânt din 4 litere a fost înlocuit prin X?!
R: 1. R, 2. Lego!
Comentarii: Primul Cuvânt este DormitRează, iar al doilea este Lego.!
Sursa: http://www.qbebe.ro/funny/dictionarul_mamicii_moderne!
Autor: Familia Rusu-Melinti!

!
!

32. Atunci când l-a inventat, Georg J. Luger l-a denumit după două cuvinte dintr-o bine cunoscută
expresie latină, care în română se traduce ”Vreai pace, pregâtește-te de război”. Scrieți
această denumire.!
Răspuns: Parabellum!
Comentariu: Si vis pacem, para bellum!
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/Si_vis_pacem,_para_bellum!
Autor: Eugenia Grosu!

!
!

33. Una dintre legende spune că bărbații de pe insula Burano aveau cusute pe mâneci anumite
elemente care îi ajutau să nu se piardă atunci când se îmbătau criță. Ce aveau aceștia cusut
pe mânecile de la haine?!
Răspuns: Un bucată de material ce corespundea cu coloarea casei.!
Autor: Familia Rusu-Melinti!

!
!

34. Întrebare cu înlocuiri!
X-ii sunt ușor de recunoscut in Italia, ca și colegii lor Y-ii. Y-ii aparțin unei organizații civile, dar nu și
X-ii. X-ii nu pot lucra in regiunea lor locala, si aproximativ 70% din ei vin din regiunile sudice ale
Italiei: Sicilia, Campania, Calabria si Puglia. Interesant este faptul ca X-ii, ca organizație, au apărut
cu 50 de ani înaintea statului italian. Denumirea lor vine de la un obiect, pe care fiecare X îl avea.
În Moldova ei tot exista. Cine sunt X-ii?!
Răspuns: Carabinierii. !
Comentariu: Y-ii sunt polițiștii!
Autor Vitalie Eremia!

!
!

35. Bliț triplu.!
a. Acest sindrom reprezintă un răspuns psihologic care poate fi observată la o victimă, în care
victima prezintă semne de simpatie, loialitate față de agresor. Numiți sindromul!
b. Acest sindrom reprezintă niște fenomene mentale care implică prezența ideilor religioase
tematice obsesive și a iluziilor ce sunt declanșate de vizita unui oraș din orient. Numiți sindromul!
c. Acest sindrom este o stare neobișnuită caracteristică turiștilor japonezi care se confruntă cu o
criză mentală sau o formă severă de șoc cultural în timp ce vizitează anumite țari din Europa.
Numiți sindromul!
Răspuns: a. Stockholm, b. Ierusalim, c. Paris!
Sursa: http://www.medscape.com/features/slideshow/rare-psych#9!
Autor: Familia Rusu-Melinti!

!
!

36. Conform unor versiuni, dacă Ștefan le-ar fi făcut aceasta încă la două persoane, și-ar fi întrecut
ruda sa. Atunci, poate, noi l-am fi cunoscut pe Ștefan sub alt nume. Care ar fi acest nume?!
Răspuns: Ștefan Țepeș!
Comentariu: Conform unor surse, Ștefan cel Mare tot practica trasul în țeapă, și a tras în țeapă
doar cu două persoane mai puțin decât Vlad III Țepeș. Vlad Țepeș era vărul lui Ștefan.!
Autor Natan Garștea!

!
!

37. Conform unei glume acest eveniment reprezinta testul cu galeata cu gheata al ofiterului
Edward Smith. Numiti evenimentul.!
Răspuns: scufundarea Titanicului!
Autor: Familia Rusu-Melinti!

!
!

38. Castelul Farniehirst din Scoția aparținea familiei Kerr, majoritatea din membrii acesteia având o
calitate deosebită. Din această cauză toate casele familiei Kerr, precum și castelul, aveau

scările contruite altfel. Aceasta a dat de-a lungul secolelor clanului Kerr avantaje în apărarea
castelului. Lorzii au considerat că aceasta este un atu astfel că a devenit o tradiție să își
antreneze garda și soldații să lupte anume așa. Cum așa?!
Răspuns: cu mâna stângă.!
Comentariu: Majoritatea membrilor din Familia Kerr erau stângaci. Astfel, scările rulante erau
construite împotriva acelor de ceasornic. Aceasta favoriza pe cei ce luptau cu mâna stângă și
creau impedimente celor ce luptau cu mâna dreaptă.!
Sursa: http://listverse.com/2014/09/06/10-weird-things-about-being-left-handed/!
Autor: Eugenia Grosu!

!
!

39. În august 2014 pe site-ul Kremlinrussia.com a fost publicat un articol despre interzicerea
importului în Rusia a unor produse alimentare și deficitul ce se va crea la aceste produse în
timpul apropiat. Drept comentariu ironic la acest articol un internaut a folosit o expresie
cunoscută dintr-un serial modern. Numiti expresia în engleză sau română. !
Răspuns: Winter is coming / Iarna se apropie !
Sursa: http://kremlinrussia.com/i-rybku-siest/ !
Autor: Familia Rusu-Melinti !

!
!

