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Întrebarea 1 

 
În imagine aveți logo-ul modificat al trupei KISS, nu vă întrebăm care a fost modificarea ci unde îl putem 
găsi pe cela de mai sus? 

Răspuns Germania 
Comentariu Din 1980 până în prezent toate materialele legate de trupa KISS vândute în Germania au logo-ul modificat 

ca să nu se asemene cu logo-ul SS. 
Criteriu  
Sursă http://www.feelnumb.com/2011/09/14/kiss-changed-their-logo-for-german-market/#lightbox/0/  
Autor Cojocari Ion, Bifidoc 

Întrebarea 2 În 2005 a fost deschis primul McDonalds drive-thru din China. Acest concept străin chinezilor a generat un 
comportament straniu. Spuneți, ce făceau ei după ce procurau mâncarea din drive-thru? 

Răspuns Intrau în Mac să mănânce. 
Comentariu Drive-thru era pe atât de nou pentru chinezi că ei nu își dădeau seama că este o modalitate de a procura 

mâncarea și a pleca cât mai repede. 
Criteriu  
Sursă http://gridpad.io/p/mcdonalds-first-drive-thru 
Autor Cojocari Ion, Bifidoc 

Întrebarea 3 Alcohol proof este o măsură a cantității alcoolului în băuturi apărută în secolul 16. Astfel praful de pușcă 
amestecat cu o băutură cu un alcohol proof de 100o era capabil să ardă. Nu vă întrebăm de ce această 
metodă de control a devenit populară, ci care era băutura folosită cel mai des în măsurare? 

Răspuns Rom 
Comentariu Deoarece marinarii erau plătiți într-o parte în rom ei aveau nevoie de un test simplu care ar demonstra că 

băutura nu a fost amestecată cu apă. 
Criteriu  
Sursă https://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_proof  
Autor Cojocari Ion, Bifidoc 

Întrebarea 4 

 
Aveți în față o lucrare de artistul stradal Escif. Am acoperit denumirea lucrării. 
Întrebare: Scrieți (prin trei caractere) care este denumirea lucrării, dacă aceasta face referire la o 
”arhitectură” popularizată de apariția Napster la sfârșitul anilor 90. 

Răspuns P2P 
Comentariu P2P, peer-to-peer. 
Criteriu  
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer 
Autor Marinela Parlicov, Bifidoc 

Întrebarea 5 Câinii au moștenit aceasta de la Lupi. Unele din cauzele mai puțin cunoscute de „a face aceasta” sunt 
crearea legăturilor și afirmarea teritoriului. Răspundeți, vă rog, ce îi face cel mai des pe Câinii să facă 
aceasta în orașe mari? 

Răspuns Sirena 
Comentariu  
Criteriu  
Sursă  
Autor Kira Semionov, Bifidoc 

Întrebarea 6 Într-un articol din ziarul Guardian, dedicat umorului acestui scriitor, criticul literar Hans-Gerd Koch spune: 
„Este foarte hazliu cum trezindu-se pe picioarele greșite, primul lucru care-i vine în cap eroului principal 
este cum să-și strângă servieta". Peste un minut răspundeți care este numele autorului. 

Răspuns Franz Kafka 
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Comentariu E vorba despre opera ”Metamorfoza” în care eroul principal se trezește într-o zi transformat în gândac. 
Criteriu  
Sursă http://www.theguardian.com/books/booksblog/2008/jul/03/post26  
Autor Mircea Bastovoi, Bifidoc 

Întrebarea 7 Material distributiv: 
”Bjallerklang, bjallerklang, hor dess dingelidong 
Flingor som det virvlar om i munter vintersang” 
Acesta este refrenul unui cântec bine cunoscut, tradus în Suedeză. Originalul a fost scris pentru o altă 
ocazie decât cea pe care o cunoaștem. Peste un minut traduceți, vă rog, primele două cuvinte, știind că 
limba Suedeză are o carecteristică comună cu limba Germană. 

Răspuns Jingle Bells 
Comentariu Traducere de Jingle Bells în limba suedeză.  
Criteriu  
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/Jingle_Bells  
Autor  

Întrebarea 8 Etimologia cocktailului Bloody Mary este în mare parte necunoscută, există numeroase ipoteze. O ipoteză 
spune ca denumirea sa vine de la o incercare eșuată a unui englez de a pronunța un substantiv propriu de 
origine Rusă. Care este acest substantiv propriu? 

Răspuns Vladimir (ВОЛОДИМИР) 
Comentariu Numele slav/rusesc ВОЛОДИМИР 
Criteriu  
Sursă  
Autor  

Întrebarea 9 Cel mai probabil, numele lui a provenit de la un conifer şi un organ dublu. Numiţi-l. 
Răspuns Pinocchio 
Comentariu Buturugă de pin + ochi.  
Criteriu  
Sursă  
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 10 În întrebare este o înlocuire.  
Pe 22 noiembrie 2014 s-au împlinit 296 ani de la moartea lui X.  X a fost ucis, fiind împușcat de 5 ori și 
primind 20 de răni de sabie. A fost decapitat și aruncat în apă. Conform legendei, cadavrul său a înotat de 
trei ori în jurul corabiei înainte de a se scufunda. Nu vă rugăm să spuneți cine este X. Scrieți ce ocupație 
avea. 

Răspuns Pirat.  
Comentariu Este vorba despre moartea piratului Blackbeard.  
Criteriu  
Sursă http://latinamericanhistory.about.com/od/Pirates/tp/Ten-Facts-About-Blackbeard-The-Pirate.htm  
Autor Radu Breahnă, Apeiron.  
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Întrebarea 11 În unul din numeroasele cazuri similare, un fan de-al lui George Reeves a intenționat să-l împuște, actorul 
convingându-l să renunțe, motivând că glontele ar putea să rănească altă persoană. Pentru ce rol este cel 
mai bine cunoscut actorul anilor 50 ai sec. XX? 

Răspuns Superman 
Comentariu Fanii doreau să îi testeze invincibilitatea manifestată în film. Reeves a convins atacatorul că glontele va 

ricoșa și va răni / ucide pe altcineva. 
Criteriu  
Sursă http://www.imdb.com/name/nm0001660/bio 
Autor Radu Breahna, Apeiron 

Întrebarea 12 Conform tradiției, la altar mireasa va sta de partea stânga a mirelui. Deși astăzi nu există o motivare 
oarecare pentru așa poziție, totuși în trecut, când o femeie putea fi furată și condusă la altar pentru a 
oficializa cât mai rapid o căsătorie, acest obicei avea o menire pragmatică. Nu vă rugăm să explicați în ce 
mod, scrieți însă ce ținea în trecut mirele in mâna sa dreaptă.  

Răspuns Sabie (orice armă/ se acceptă după sens).  
Comentariu Mireasa era ținută de partea stânga a mirelui pentru ai elibera mâna dreaptă ca aceasta să poată ține la 

distanță pe oricine care ar putea să întrerupă ceremonia în ultimul moment. 
Criteriu  
Sursă https://www.theknot.com/content/must-the-bride-stand-on-the-left 
Autor Radu Breahna, Apeiron  

Întrebarea 13 Se spune că unul dintre motivele care l-a determinat pe Thomas Edison să inventeze ceea ce a 
revoluționat lumea este faptul că el suferea de aceasta. Numiți ce este aceasta. 

Răspuns Frica de întuneric {Nictophobia}   
Comentariu Unul din imboldurile de a inventa becul a fost frica lui Edison de întuneric. 
Criteriu După sens.  
Sursă http://unrealfacts.com/thomas-edison-was-afraid-of-the-dark/ 
Autor Furculiță Cornelia, Apeiron.  

Întrebarea 14 Cap de bizon, corp de urs, coamă de leu, colți de mistreț, picioare de lup, membru al familiei regale. 
Numiți de unde îl cunoașteți, dacă ecranizarea istoriei lui devine cunoscută publicului în 1991 și obține un 
premiu pentru cel mai bun „Musical” sau „Comedie”. 

Răspuns Frumoasa și Bestia.  
Comentariu În 1991 apare filmul animat Frumoasa și Bestia, unde apare acest personaj. 
Criteriu  
Sursă https://twitter.com/uberfacts/status/574023478833184769 

http://en.wikipedia.org/wiki/Beauty_and_the_Beast_%281991_film%29  
Autor Furculiță Cornelia, Apeiron.  

Întrebarea 15 Fiind  dur criticat și utilizat în SUA până în prezent, acesta a fost inventat de un stomatolog datorită 
utilizării unui obiect similar acestuia în activitatea sa profesională. Numiți-l? 

Răspuns Scaunul electric.  
Comentariu O alternativă a spânzurătorii aplicată în calitate de pedeapsă capitală este scaunul electric, care este foarte 

asemănător scaunului utilizat de stomatolog.  
Criteriu  
Sursă http://unrealfacts.com/the-electric-chair-was-invented-by-a-dentist/  
Autor Furculiță Cornelia, Apeiron.  

Întrebarea 16  În întrebare au fost făcute înlocuiri 
Toast pentru ciuperci 
Fiecare pescar visează să vadă Peştişorul de Aur.  
Fiecare domnişoară visează să vadă Prinţul din Poveste.  
Fiecare tânăr visează să vadă Prinţesa Splendidă.  
Să închinăm acest pahar pentru ciupercile care îmbunătăţesc halucinaţia. 
Ce am înlocuit prin ciuperci şi halucinaţie? 

Răspuns Morcovi și vedere.  
Comentariu  
Criteriu  
Sursă www.radiobaba.info 
Autor Patricia Zghibarța, Apeiron 

Întrebarea 17 Întrebare cu material distributiv.  
Site-ul www.oddee.com a publicat 12 imagini cu indivizi care seamănă izbitor cu personaje din desene 
animate. Numiţi desenele animate ale căror personaje seamănă cu următoarele persoane din viaţa reală: 
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Răspuns 1.Ratatouille (personajul lui Alfredo Linguini)   

2. Popeye   
3. Up (personajul lui Carl Fredricksen) 

Comentariu  
Criteriu  
Sursă www.oddee.com 
Autor Patricia Zghibarța, Apeiron 

Întrebarea 18 În întrebare au fost făcute înlocuiri.  
Se spune că „X” e locuit exclusiv de roboți. Multe speculații există precum că înainte erau și ființe vii acolo. 
Ce am înlocuit prin ”X”? 

Răspuns Marte.  
Comentariu  
Criteriu  
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/Life_on_Mars 
Autor Roman Victor, Apeiron 

Întrebarea 19 Puțini știu dar atunci când EL a plecat spre Rodos pentru a studia oratoria și a fost capturat de pirați,  
aceștia au cerut o sumă de bani pentru eliberarea lui, pe care el a considerat-o prea mică cerând ca 
aceasta să fie ridicată.  Cu toate că în timpul captării se presupune că el a avut relații amiabile cu pirații, 
după eliberare el  a condus personal o expediție împotriva piraților, aceștia în final fiind executați. Cine 
este el? 

Răspuns Gaius Julius Caesar.  
Comentariu Acum 15 martie marcăm 2059 de ani de la asasinarea acestuia.  
Criteriu  
Sursă  
Autor Valeriu Drăgălin, Apeiron.  

Întrebarea 20 El era cunoscut în perioada sa ca „mica pasăre” sau „plăcerea pentru oameni”. Născut în Brazilia acesta a 
preluat de la tatăl său dragostea față de alcool ceea ce într-un final i-a adus sfârșitul. Chiar și acum este 
considerat ca fiind unul dintre cei mai mari din istorie, chiar mai bun decât cel mai bun, ceea ce pare 
straniu deoarece pentru activitatea sa el avea un defect , unul dintre picioare fiind semnificativ mai scurt. 
Cine este el? 

Răspuns Garrincha.  
Comentariu Fotbalist brazilian contemporan cu Pele, se consideră ca ar fi avut cel mai frumos dribling din istorie, iar 

unii brazilieni îl consideră cel mai bun din lume.  
Criteriu  
Sursă  
Autor Valeriu Drăgălin, Apeiron 
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Întrebarea 21 X a fost fondat aproximativ în aceeași perioadă cu Roma, fiind una din perlele Persiei, fiind cucerit de 
Alexandru Macedon, apoi un centru cultural și religios important al lumii arabe, pentru ca ulterior să fie 
cucerit și aproape distrus de Genghis Han, ulterior transformat în capitală de către Tamerlane. În sec. 19 a 
fost cucerit de ruși, fiind pentru puțin timp și capitala unei republici. Acum este al doilea oraș ca mărime din 
acest stat. Despre ce stat este vorba? 

Răspuns Uzbekistan.  
Comentariu In întrebare se vorbește despre orașul Samarkand. 
Criteriu  
Sursă  
Autor Valeriu Drăgălin, Apeiron 

Întrebarea 22 În piesa formației „Muse” se povestește despre o relație stranie dintre un bărbat și o femeie. Eroina îl 
urăște pe erou, însă continuă să-l iubească. Scrieți denumirea piesei cu ajutorul a 2 cuvinte care încep cu 
aceiași literă. 

Răspuns Stockholm Syndrome.  
Comentariu  
Criteriu  
Sursă http://www.azlyrics.com/lyrics/muse/stockholmsyndrome.html  
Autor  

Întrebarea 23 Anna Wintour a slujit drept prototip eroinei romanului ecranizat în 2006. Porecla din două cuvinte a Annei 
coincide cu efectul climatic prezis al unui tip război. Numiți porecla. 

Răspuns Atomic winter.  
Comentariu Anna Wintour – redactor-șef a revistei „Vogue”, a servit drept prototip pentru Miranda Priestly, eroina 

romanului „The Devil wears Prada”.   
Criteriu  
Sursă  
Autor  

Întrebarea 24 În Chile, pe timpurile regimului anti-comunist al lui Pinochet se editau benzile desinate în care cei capi ai 
răufăcătorilor purtau nume semnificative. Primul era numit Engel [enhel]. Întrebare: Cum se numea cel de-
al doilea? 

Răspuns Mark 
Comentariu Astfel erau parodiați Karl Marx și Friedrich Engels.  
Criteriu Marc; Markus: Marcus. 
Sursă  
Autor  

Întrebarea 25 Ghicitoare armenească: băț din carne, frigăruiul din metal. Numiți ceea, ce se are în vedere prin cuvintele 
băț și frigărui 

Răspuns Inel și deget.  
Comentariu  
Criteriu  
Sursă  
Autor  

Întrebarea 26 

 
Extras din interviul lui Vladimir Putin pentru Lary King: 
”- Ce s-a întâmplat cu submarina „Kursk”? 
- Ea s-a scufundat.” 
Întrebare: cui îi e dedicat articolul de pe Uncyclopedia în care apare această fotografie? 

Răspuns Capitan Obvious.  
Comentariu Extrasul din interviul lui Putin apare pe pagina despre Capitan Obvious pe Lurkmore. 

 
Criteriu  

http://www.azlyrics.com/lyrics/muse/stockholmsyndrome.html


Sursă http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Captain_Obvious 
http://lurkmore.to/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%87%D0%
B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 

Autor  

Întrebarea 27 În Japonia, oamenii cred nu doar în zodii dar și în alte criterii de clasificare a tipurilor umane. Astfel o 
companie japoneză produce o serie de prezervative cu denumirea ABOBA care printre altele conține 
indicații privind compatibilitatea diferitor tipuri. Dar în baza cărui criteriu se face clasificarea? 

Răspuns Grupa sangvină.  
Comentariu  
Criteriu  
Sursă Cartea „1000 extraordinary objects”.  
Autor  

Întrebarea 28 În anul 1924 pentru A FACE ACEASTA erau necesare șase minute. În 1974 pentru A FACE ACEASTA erau 
necesare trei minute. În 1980 pentru A FACE ACEASTA era necesar un minut. Astăzi această practică nu mai 
este actuală, fiind înlocuită de alte medii. Răspundeți, ce a fost înlocuit prin A FACE ACEASTA? 

Răspuns A trimite un fax.  
Comentariu  
Criteriu  
Sursă http://abc-i.com/InfoPages/fun_facts.htm  
Autor  

Întrebarea 29 Spuneți printr-un cuvânt de origine italiană „a pune în apă sărată”. 
Răspuns A marina.  
Comentariu  
Criteriu  
Sursă  
Autor Sandu Cojocari, Victor Drăguțan, LAREME.  

Întrebarea 30 În înșiruirea de evenimente nefaste care au dus la naufragierea Titanicului este și asta: un ofițer substituit 
în ultimul moment, pe nume David Blair, a uitat să predea o cheie de la un dulăpior destinat pentru postul 
de observație? Ce se păstra în acel dulăpior?  

Răspuns Un binoclu.  
Comentariu  
Criteriu  
Sursă  
Autor Ion Vasilică, LAREME.  
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Întrebarea 31 Acesta este un vânt cald și puternic care bate în munții Alpi, dar și ceva ce avem în casă. Numiți-l. 
Răspuns Foen.  
Comentariu Vântul a dat denumirea aparatului electric pentru uscarea părului.  
Criteriu  
Sursă  
Autor Ion Vasilică, LAREME. Ion Vasilică 

Întrebarea 32 În frigurosul arhipelag Svalbard (Spitsbergen), unde este interzis să mori din cauza pământului permanent 
îngheţat, statul norvegian condiţionează plata acesteia cu revenirea pe continent. Despre ce plată este 
vorba? 

Răspuns Pensia (pentru limită de vârstă).  
Comentariu  
Criteriu  
Sursă  
Autor Ion Vasilică, LAREME.  

Întrebarea 33 Utepils este un cuvânt norvegian care înseamnă "să stai afară pe o zi însorită şi să te bucuri de..." Ce? 
Răspuns (O) bere.  
Comentariu  
Criteriu  
Sursă  
Autor Ion Vasilică, LAREME.  

Întrebarea 34 Unii cred că ele stimulează activitatea creierului dar și pe cea fizică, stimulând 30 ligamente și circa 50 de 
mușchi, ceea ce ar putea explica succesele la ping-pong. Numiți-le.  

Răspuns Bețișoare de mâncat.  
Comentariu  
Criteriu  
Sursă  
Autor Andrei Lutenco, LAREME.  

Întrebarea 35 Germanii din vest care le trimeteau cadouri rudelor din est erau nevoiți să folosească rumeguș în loc de 
ELE. ELE pur și simplu nu ar fi trecut cenzura. Ce sunt ele? 

Răspuns Ziare.  
Comentariu  
Criteriu  
Sursă Adaptat de db.chgk.info  
Autor  

Întrebarea 36 În URSS, săptămânalul „Futbol” era greu de găsit. Un microbist înrăit își amintește cum în fiece sâmbătă 
acesta se pornea să caute ediția proaspătă. Dacă reușea să găsească ziarul la primul ghișeu, asta era o 
fericire mare pentru el, însă o adevărată tragedie pentru... Pentru cine? 

Răspuns Pentru câinele (pe care îl plimba). 
Comentariu  
Criteriu  
Sursă Adaptat de db.chgk.info 
Autor Konstantin Naumenko, adaptat de db.chgk.info.  

Întrebarea 37 Conform unor teorii, EL omagiază o persoană care a salvat orașul de la incendiu. Paradoxal, EL are peste 
570 de seturi de haine. Cine sau ce este EL?   

Răspuns Mannilken Pis sau Băiețelul pișăcios. 
Comentariu  
Criteriu  
Sursă  
Autor  

Întrebarea 38 Pistele de curse in Japonia foarte des au numele unor corporații. Dar cum se numește pista care pe 
anumite segmente are unghiul de inclinare de 33 grade? 

Răspuns Fuji.  
Comentariu  
Criteriu  
Sursă  
Autor  

Întrebarea 39 Se consideră că circa o treime din ele sunt consumate de politicieni. Se zice că înainte de a le interzice, 
John Kennedy a comandat 2000. Ce sunt ele? 



Răspuns Trabucuri.  
Comentariu  
Criteriu  
Sursă Cartea „1000 de obiecte Extraordinare” 
Autor Andrei Lutenco, LAREME.  

Întrebarea 40 Pentru naziști ei erau ”străini”, pentru germanii de est - contractați. Dar cum îi numeau germanii de vest? 
Răspuns Gastarbeiteri.  
Comentariu  
Criteriu  
Sursă en.wikipedia.org/gastarbeiter  
Autor Andrei Lutenco, LAREME 
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