
Întrebarea 1.
La o postare despre planul de a lansa nava Titanic II un internaut ingenios comentează că
de data aceasta nu riscă să se scufunde. Dar din ce motiv?

Răspuns: fiindcă am topit ghețarii
Autor: Adrian Ojog

Întrebarea 2.
Într-un film documentar este menționat alergătorul american Matthew Robinson, care la JO
din 1936 din Berlin a distrus recordul mondial de pînă atunci, însă A MURIT ÎN
ANTARCTIDA. Exploratorul britanic Robert Scott de asemenea A MURIT ÎN ANTARCTIDA.
Peste un minut scrieți ce am înlocuit prin A MURI ÎN ANTARCTIDA.

Răspuns: a ajuns al doilea
Comentariu: A fost al doilea în cursa sa, chiar dacă bătuse recordurile de pînă acum.
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 3.
O structură de date din informatică se numește red-black trees. Originea denumirii este
neclară, dar unul din creatorii ei a zis: "Nu țin minte sigur, dar pare-mi-se că aveam...".
Continuați prin 4 cuvinte dintre care unul de legătură.

Răspuns: markere roșii și negre
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 4.

În urma călătoriilor prin Sahel, o regiune din centrul Africii, aventurierii deseori reflectă
asupra vieții lor. Autorul întrebării a sugerat că ar putea face acest lucru și în sens direct.
Pentru asta ar trebui să proceseze termic un component omniprezent în regiune, chiar și în
mâncărurile locale. Numiți acest component.

Răspuns: Nisip
Sursă: călătoria prin Mauritania
Comentariu: Nisipul mereu ajunge în mîncare, inclusiv din cauza vîntului.
Autor: Cătălin Gangalic

Întrebarea 5.
Într-o știre din 19 octombrie 2018 este ilustrat steagul Canadei cu un element înlocuit. Numiți
exact ce lege a fost promulgată în Canada în aceeași săptămînă.

Răspuns: Legalizarea marijuanei
Comentariu: era o frunză de canabis în loc de una de arțar
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 6.



În contextul zborului până aproape de spațiul cosmic de către Jeff bezos, un internaut a
menționat, mai în glumă, mai în serios, că primul X cu ALFĂ a fost, de fapt, din România. Ce
am înlocuit prin X și ALFA?

Răspuns: Miliardar, Racheta
Autor: Vlad Șeremet

Întrebarea 7.
În deschiderea unui film dintr-o serie mai mare, după ce e afișat numele protagonistului, în
fața acestuia e adaugat numele autorului cărții ecranizate. Acest procedeu amintește de un
obicei distinctiv al eroului principal, dar cine e acesta?
Răspuns: James Bond
Comentariu: După ce e afișat „James Bond” apare în față „Ian Fleming’s”. Obiceiul e modul
în care personajul se prezintă pe nume, apoi iarăși adăugând prenumele.
Sursă: Filmul Quantum of Solace
Autor: Adrian Ojog

Întrebarea 8.
Scrieți ce obiect a fost omis de 4 ori din imagine.

Răspuns: bob de cafea
Comentariu: în loc de pupile.
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 9.
Luîndu-l în derîdere pe politicianul rus Eduard Limonov, în stînga în imagine, autorul Dmitrii
Gluhovskii a zis că acesta mereu a vrut să creeze impresia că e un revoluționar și a zis că
Limonov este un X pentru Trotsky, în dreapta în imagine. Peste un minut, scrieți ce am
înlocuit prin X, dacă este un cuvînt portmanteau în engleză inventat de un japonez.



Răspuns: cosplay
Comentariu: și nimic mai mult.
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 10.
În fața Dvs. aveți 2 versuri din piesa Toosie Slide a lui Drake. Conform unei păreri destul de
plauzibile, această piesă a fost făcută anume pentru X și este un exemplu bun al adaptării la
noile trenduri. La un moment dat existau zvonuri, că X ar putea fi blocat în SUA. Peste un
minut, numiți X.

Material distributiv:

It go, right foot up, left foot slide
Left foot up, right foot slide

Răspuns: TikTok
Comentariu: Pe TikTok lumea dansează.
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 11.
Abrevierea acestuia în engleză e o incizie, cea în franceză e un brand de biscuiți. La
abrevierea pe care o știm s-a convenit fiindcă se conformează modelului pentru abrevierile
variantelor acestuia.  Peste un minut scrieți care este această abreviere și dați LA TIMP
răspunsurile.
Răspuns: UTC
Comentariu: UTC e compromis între CUT eng. Și TUC fr.
Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Coordinated_Universal_Time
Autor: Adrian Ojog

Întrebarea 12.



Iată câștigătorul pentru anul 2020 al concursului Original Kanji Contest, pentru sugestii
originale de simboluri japoneze kanji. În stânga vedeți un simbol existent, iar în dreapta
sugestia pentru un simbol nou, creat în baza celui original. Dacă vă dați seama ce înseamnă
kanji-ul încercuit, spuneți care cuvânt apare în definiția simbolului nou.

Răspuns: distanță
Comentariu: Simbolul inițial înseamnă “scaun” sau "loc de așezat" (seat) cu etimologia „doi
oameni așezați față în față în casă”. Cel din dreapta e „a se așeza la distanță”. Se face
referință la distanțare socială, iar simbolul încercuit înseamnă persoană.
Sursă: https://grapee.jp/en/161384
Autor: Adrian Ojog

Întrebarea 13.
Într-un sitcom personajele organizau o nuntă improvizată. Unul din personaje, dorind să
evidențieze frumusețea arcului din baloane pe care îl făcu, a zis că acesta i-a CĂLCAT PE
NERVI. Interesant, că fraza era aplicabilă și la propriu și la figurat. Peste un minut scrieți ce
am înlocuit prin CĂLCAT PE NERVI.

Răspuns: Tăiat respirația
Comentariu: i-au luat foarte mult aer și la mod propriu. Keanu Reeves a apărut într-un
meme popular unde este numit și îi numește pe toți breathtaking.
Sursă: Unul din episoadele Brooklyn 9-9.
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 14.
Șoferul din acest meme zice „Domnule ofițer, vă tot spun că … ”. Ce constatare încearcă
să-i explice șoferul ofițerului de poliție?

Răspuns: viteza este relativă
Autor: Vlad Șeremet

Întrebarea 15.



Într-un articol despre președinții americani care nu au fost prezenți la inaugurarea
succesorilor săi sunt enumerați 3 - John Adams, John Quincy Adams și Andrew Johnson. La
ei s-a alăturat recent și Donald Trump. Dar de fapt, mai sunt încă 8, grupați după un alt
criteriu. Noi vă rugăm să-l numiți pe ultimul cronologic.

Răspuns: JFK
Comentariu: N-au venit că erau morți.
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 16.
Potrivit unui internaut glumeț, sistemul de operare al tabletelor Kindle, produse de compania
Amazon, ar trebui să se numească anume așa. Unui vorbitor de rusă denumirea i-ar putea
crea o confuzie că sistemul nu este inclus. Răspundeți printr-un cuvînt din 3 litere, sau două
cuvinte din 3 și respectiv 2 litere.

Răspuns: BEZ (OS)
Autor: Vlad Șeremet

Întrebarea 17.
Iată caracteristicile unei funcții hash. Ea trebuie să fie comprimantă, adică exprimă un set de
caractere lung printr-unul scurt; este ușor de calculat; e unidirecțională - din rezultatul
funcției nu poate fi dedus valoarea inițială. Funcțiile hash sunt folosite, inclusiv, la
implementarea unor ALFE digitale. De ce ALFE? Pentru că ALFELE, de fapt, corespund
tuturor caracteristicilor unei funcții hash. Numiți ALFA.

Răspuns: amprentă (s-a acceptat și semnătură)
Comentariu: Amprentele exprimă un om printr-o imagine mică, sunt ușor de realizat și nu
poți deduce omul din amprentă (neavînd omul la îndemînă).
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 18.
Atenție, DANS/A DANSA sunt înlocuiri.
La un eveniment din 2012, comedianul Jimmy Kimmel a constatat că americanii sunt într-o
formă fizică foarte proastă. Conform acestuia, acest lucru este confirmat de faptul cum
americanii DANSEAZĂ. În trecut ei DANSAU în mișcare, dar acum stînd, sau chiar șezînd,
pe loc. Cel de-al doilea tip de DANS (șezînd) este cel mai des denumit cu un cuvînt în
engleză din 6 litere, urmat de obiectivul căruia îi este dedicat DANSUL. Și în Moldova avem
un astfel de exemplu. Peste un minut scrieți cuvîntul englez din 6 litere.

Răspuns: occupy
Comentariu: Americanii obișnuiau să protesteze prin marșuri, dar acum prin ocupare. Cel
mai cunoscut protest așezat a fost Occupy Wall Street, iar în Moldova avem Occupy Guguță.
Sursă: monologul lui Jimmy Kimmel la White House Correspondents’ Dinner 2012.
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 19.
În întrebare într-un cuvînt a fost omisă o literă și au fost adăugate 3.



Nyrob este cea mai nordică localitate din regiunea Permi din Rusia. Conform unui jurnalist,
localnicii de acolo glumesc că în Nyrob nu se termină doar geografia, dar și iconografia,
făcînd referință la prezența multor închisori în apropiere. Peste un minut scrieți cuvîntul
original.

Răspuns: biografia
Comentariu: iconografie -> biografie. Ai ajuns la închisoare, biografia s-a terminat.
Sursă: https://youtu.be/9Bv2zltQKQA
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 20.
Povestind despre faptul că urina pe ISS este reciclată și transformată în apă potabilă, un
astronaut a zis "Coffee is coffee". Ce 2 cuvinte, care încep cu aceleași 2 litere, am omis din
întrebare?
Răspuns: Tomorrow’s, today’s
Sursă: Videourile pe canalul de Youtube “Wired” despre ISS cu Mike Massimino.
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 21.
Iată o inscripție ironică de pe o clădire din capitală. Scrieți ce cuvînt străin a fost omis.

Răspuns: Graffiti
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 22.
Filosoful Bertrand Russell povestea despre cum ACEASTĂ activitate, paradoxal, i-a salvat
viața. Avionul în care zbura odată a suferit un accident și a supraviețuit doar o anumită parte
a pasagerilor, printre care și Russell. Care activitate îi unea pe supraviețuitori?

Răspuns: Fumatul
Comentariu: Russell s-a așezat în secțiunea pentru fumători.
Autor: Adrian Ojog

Întrebarea 23.
Un procent considerabil din turiștii chinezi care vizitează Coreea de Sud au dificultăți la
trecerea graniței înapoi. Scrieți prin 2 cuvinte, ce fac deseori chinezii în Coreea.

Răspuns: Operație plastică



Sursă:
https://kotaku.com/how-south-korean-plastic-surgeons-make-passport-photos-1563323919?f
bclid=IwAR22xLqGu_5y-aMOgaOsYE4WowAT5lDj2AJLgmxr8nP5uyQUQy3j-mJ6kNs
Autor: Vlad Șeremet

Întrebarea 24.
Scrieți textul omis ce îi este atribuit literaturii ruse.

Răspuns: I will die
Comentariu: Clasicii ruși sunt cunoscuți pentru tragedie și tonul depresiv. Mai realiști sunt
rușii.
Autor: Adrian Ojog

Întrebarea 25.
În cadrul unei demonstrații împotriva războiului din Palestina și Israel, o protestatară avea un
poster cu următorul text: "We want X in Palestine, not Palestine in Y". Numiți X și Y, știind că
sunt paronime.

Răspuns: peace, pieces
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 26.
Astazi, Tesla este o companie cu renume mondial și cu venit de miliarde.
Asta însă nu a fost mereu așa, iar încă de cand Tesla a început sa producă automobile,
în presa apareau articole cu titluri precum:
"Lucid Air: is this the next X Y?"
"The X Y is here: Faraday Future" șamd.
Pe data de 1 aprilie 2016 Elon Musk a hotărât să ia în derâdere ideea unui potențial X Y și a
zis că va lansa un brand de alcool.
Numiți cît mai exact cuvântul portmanteau ales de Musk în calitate de denumire pentru
brand, știind că acesta sună asemănător cu X Y.
Răspuns: Teslaquilla
Comentariu: X Y este Tesla Killer.
Autor: Vlad Șeremet

Întrebarea 27.



În materialul distributiv vedeți denumirea unui buletin de știri mai puțin recent despre
contramandarea negocierilor pentru stabilirea păcii în Afghanistan de către Donald Trump.
Peste un minut scrieți cele 4 litere omise din întrebare.

Material distributiv:
banned: Trump calls off Afghan peace talks

Răspuns: Tali
Comentariu: Unul din podcasturile The Economist din 2018.
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 28.
În München companiile care arendează trotinete încurajează ca acestea să fie amplasate
cumsecade. Vă rugăm să scrieți unde pe trotinetă a fost amplasată inscripția “Help!” în acest
sens.

Răspuns: dedesubt

Comentariu:
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 29.
Emisiunile ChGK din diferite țări sunt postate pe canalele lor de Youtube, unde printre altele,
putem vedea axa temporală a videoclipului. Astfel, la un joc al clubului din Azerbaidjan,
ultimele 13 minute din video sunt ecran negru. Scrieți printr-un cuvînt englez motivul pentru
adăugarea acestui fragment de către autorii canalului și vă rugăm să nu strigați dacă credeți
că ați găsit răspunsul.

Răspuns: Spoiler
Comentariu: Nu au vrut să dea de gol că jocul propriu-zis s-a terminat foarte repede.
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 30.
Comentînd noul regulament al Oscarurilor, care încurajează implicarea minorităților în
cinema, inclusiv celor rasiale, un comediant rus a propus pe acest actor pentru rolul lui
Stalin. Celălalt comedian i-a reproșat - nu poate un om cu numele de familie X să joace un
cetățean al URSS. Peste un minut numiți actorul.

Răspuns: Morgan Freeman
Comentariu: om liber
Autor: Evghenii Beriozchin



Întrebarea 31.
Cu toate că industria spațială e originea multor inovații tehnologice, pentru menajarea
deșeurilor nu s-a putut inventa nimic mai original decît metoda pe care o folosim deseori pe
Pămînt. Cosmonauții plasează deșeurile într-o navă cargo rămasă de la transportul de
alimente. Dar ce exact se întîmplă pînă la urmă cu acea navă?

Răspuns: ard în atmosferă
Comentariu: Videourile pe canalul de Youtube “Wired” despre ISS cu Mike Massimino.
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 32.
O companie italiană a afișat recent un panou cu textul: Nu vă vaccinați, suntem pregătiți
pentru o epidemie. Sperăm că cel puțin o echipă va scrie corect, ce vinde această
companie.

Răspuns: sicrie
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 33.
Linus Torvalds,creatorul sistemului de operare Linux, Linus Torvalds, ocazional dă dovadă
de un limbaj dur, dar și un bun simț al umorului. Odată, acesta a asemănat computerul cu
aerul condiționat. Ambii devin inutili odată ce FACI ASTA. Ce anume?

Răspuns: deschizi ferestrele
Comentariu: ferestre e traducerea în română a cuvântului Windows. Creatorul Linux ia
astfel peste picior sistemul de operare cu care concurează.
Autor: Adrian Ojog

Întrebarea 34.
Povestind despre insurgenții de la Capitoliul din SUA împotriva cărora au fost inițiate dosare,
comediantul Stephen Colbert îl menționează și pe individul din imagine. Care ar fi sponsorul
acestei sesiuni foto, conform glumei lui Colbert?



Răspuns: CocaCola
Comentariu: E anti-reclamă pentru Pepsi, precum așa indivizi consumă Pepsi (și nu
CocaCola).
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 35.
În anul 2020 chiar și cele mai clișeice fraze au suferit modificări. De ex. în avioane, cînd se
explică măsurile de siguranță, între căderea măștii cu oxigen și îmbrăcarea acesteia se
menționează încă un pas. Care?

Răspuns: scoaterea măștii de protecție
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 36.
Papagalii de mare (eng. puffin) sunt niște păsări sociabile, motiv din care, în eforturile de a-i
atrage spre țărmul de est al SUA, au fost instalate păpuși precum cea din imagine. Dar ce a
făcut un papagal de mare care a aterizat alături?



Răspuns: a ridicat un picior
Comentariu: Încercând să fie sociabili, aceștia imită comportamentul celorlalți.
Autor: Adrian Ojog

Întrebarea 37.
Un tramvai din Iași este plin de ilustrații, care, inclusiv, descriu schimbările care au avut loc
în România în ultimii 50 de ani. De exemplu, este prezentă o imagine cu steagul României
comuniste și o săgeată urmată de steagul UE. Peste un minut, vă rugăm să restabiliți o altă
astfel de ilustrație cu ajutorul materialului din imagine.

Răspuns: Seceră și ciocan în stînga și euro în dreapta.
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 38.
În condițiile de armată unele obiecte, în special cele consumabile, capătă o valoare mai
mare decît în viața civilă. Astfel, vorbind despre mîncarea de la armată, un fost marinar
american a zis: “Cel mai plăcut lucru posibil este o tartă de lămîie cu semințe de dovleac și o
ALFĂ în calitate de lumînare.” Numiți ALFA.

Răspuns: țigară
Autor: Evghenii Beriozchin

Întrebarea 39.



Acest meme a apărut la scurt timp după alegerile din SUA, și a fost publicat pe un forum ce
susține politicile de stînga. Peste un minut, scrieți cuvântul portmanteau ce a fost acoperit în
imagine.

Răspuns: Bananarepublicani
Autor: Vlad Șeremet

Întrebarea 40.
Un comediant rus povestea despre faptul că tatăl său a stat în închisoare. Totuși, zice el, i-a
fost recunoscător, pentru că datorită lui a fost primul dintre prietenii lui care A FĂCUT ASTA.
Un personaj cu amnezie de scurtă durată dintr-o comedie romantică, A FĂCUT ASTA pentru
prima dată de 50 de ori.

Răspuns: a fost la întîlnire
Autor: Evghenii Beriozchin


