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Runda 1

1. În umila mea opinie, anume el poate fi considerat primul din această listă, numele căruia ne 
este cunoscut. Această opinie este îndreptățită, ținând cont de aceea că el era doctor, inginer, 
arhitect, și a mai lăsat după el și o colecție de proverbe și aforisme. Nu vă întreb la ce listă mă 
refer, ci care este numele lui.

Răspuns: Imhotep
Comentariu: Lista la care mă refer ar fi lista multi-geniilor. Imhotep, care a inventat piramidele, 
coloanele pentru suportul construcțiilor, a fost primul care a creat construcții numai din piatră și a 
scris un tratat de medicină, cu siguranță poate fi atribuit la această listă. „În umila mea opinie” a 
fost o sugestie în plus - forma consacrată a aceste expresii pe net este IMHO.
Surse: Igor Mojeiko, „Tainele lumii antice”; https://en.wikipedia.org/wiki/Imhotep; http://
w w w. e b o n y. c o m / p h o t o s / b l a c k - h i s t o r y / u n s u n g - h e r o e s - i m h o t e p - t h e - fi r s t -
genius-505#axzz3pCGRjIvM
Autor Natan Garștea

2. Într-o imagine de pe internet, un șeic arab, intenționează sa ceara in casatorie o domnisoara. 
Din pacate acesta a incurcat domnisoara cu un X. Despre X se spune ca poarta mereu 6 
obiecte cu el, printre care prosopul, medicamentele, calimara cu penar pentru pensula, grafitul 
si o palarie impletita. Numiti X, daca acesta este un cuvint de provenienta straina.

Raspuns: Ninja
Comentariu: Sheihul a confundat un Ninja cu o domnisoara in paranja.
S u r s a : h t t p s : / / r u . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / % D 0 % 9 D % D 0 % B 8 % D 0 % B D
%D0%B4%D0%B7%D1%8F#.D0.A1.D0.BD.D0.B0.D1.80.D1.8F.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B
5_.D0.BD.D0.B8.D0.BD.D0.B4.D0.B7.D1.8F
Autor: Evghenii Beriozchin

3. Lord Byron spunea că aceasta este metoda perfectă de a combina solitudinea cu o companie 
bună. Ea implică 2 elemente: primul originează în Mesopotamia și îl precede pe celălalt cu 
câteva milenii; se folosește până în ziua de astăzi în forme derivate, chiar de către voi. 
Precursorul celui de-al doilea apare în secolul 1 în imperiul roman și se numește cursus 
publicus.

Cele 2 elemente au început să piardă teren alternativelor moderne; declinul a început la sfârșitul 
secolului precedent, s-a accelerat în acest secol și se intensifică pe zi ce trece. 
Scrieți prin 2 cuvinte la ce s-a referit Byron.
Răspuns: scrierea scrisorilor.
Comentariu: Scrisul a fost inventat cu mult timp înainte de apariția serviciilor poștale. Atât scrisul 
cât și scrisorile sunt în declin, fiind înlocuite cu text tipărit la calculator și mesaje instantanee. 
Cursus publicus a fost primul serviciu de curier, gestionat la nivel de stat, în imperiul roman.
Sursa: http://www.goodreads.com/quotes/127321-letter-writing-is-the-only-device-combining-
solitude-with-good http://www.theguardian.com/science/2014/dec/16/cognitive-benefits-
handwriting-decline-typing https://en.wikipedia.org/wiki/Cursus_publicus 
Autor: Railean Alexandru

4. Potrivit unor teorii, formatul folosit în prezentarea știrilor în ziare (precum și în alte surse cu text 
ca mediul principal) a fost determinat de invenția X-ului în mijlocul secolului 19, sau, mai 
corect, de problemele legate de X. Formatul dat consta în prezentarea articolului în stricta 



ordine: titlul, rezumatul, articolul. Chiar și ordinea articolelor era determinata de acest fapt, 
dintâi fiind relatate cele mai importante știri, în special pe timpul războiului civil din SUA. Dar ce 
este X?

Răspunsul: Telegraful
Comentariu: Din cauza problemelor frecvente cu comunicațiile telegrafice, s-a ales așa format care 
asigura transmiterea în primul rând a informațiilor mai esențiale.
Autor Vitalie Eremia

5. Imagine

�
Într-un articol de pe dangerousminds.net sunt prezentate copertele unor albume muzicale 
modificate. Iată câteva dintre ele. Dar ce particularitate au acestea?
Răspuns: Lipsesc artiștii decedați
S u r s a : h t t p : / / d a n g e r o u s m i n d s . n e t / c o m m e n t s /
classic_album_covers_minus_deceased_band_members
Autor: Evghenii Beriozchin

6. După un eveniment ce a avut loc în 1670, regele Franței, Ludovic al XIV, privind rezultatul 
muncii lor, a afirmat că ei i-au luat mai multe teritorii decît toți dușmanii la un loc. Dar ce au 
făcut ei.

Răspuns: Harta Franței
Comentariu: Astronomii Giovanni Cassini și Jean Picard au cartografiat teritoriul Franței stabilind 
cu precizie suprafața sa, în rezultat, dimensiunile reale s-au dovedit a fi mult mai mici decît se 
credea.
Sursa: https://slon.ru/posts/57995
Autor Serghei Gherghelegiu

7. Alpha, un cunoscut element decorativ, este unul dintre simbolurile naționale ale Spaniei, 
Portugaliei, Sloveniei, Monaco și un toponim din România. Doar cei mai creativi gurmanzi 
încercă alpha în alimentație. Cea vopsită în verde este asociată cu homosexualii, întrucât 
Oscar Wilde o purta de ziua sf. Patrick. Cea roșie poate fi deseori găsită pe cărțile poștale ce 
descriu un eveniment din 1917. Alexandru Macedonski și Claudia Millian-Minulescu i-au 
dedicat o poezie. Numiți alpha.

Răspuns: Garoafa
Comentariu: Garoafa este o localitate din județul Vrancea. Uni oameni folosesc această plantă în 
salate și deserturi. ”Romanța garoafei” este scrisă de Macedonski, iar ”Garoafe roșii”, de Claudia 
Millian-Minulescu. Garoafele roșii au devenit simbolul revoluției leniniste.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Dianthus_caryophyllus , http://cerculpoetilor.net/Claudia-Millian-
Minulescu.html  https://www.tititudorancea.ro/z/alexandru_macedonski_romanta_garoafei.htm 
Autor: Florea Victoria

https://slon.ru/posts/57995


8. După meciul de fotbal câștigat de  Chelsea Londra în fața echipei Aston Villa, jurnaliștii ediției 
ruse a site-ului Eurosport au remarcat Rhinoplastia reușită pe care a suferit-o echipa 
londoneză. În această întrebare am omis 3 litere, peste un minut, vă rugăm să le scrieți.

Răspuns : MOU
Comentariu : Se face aluzie la schimbările efectuate de antrenorul portughez Jose Mourinho
Sursa : http://www.eurosport.ru/football/premier-league/2015-2016/story_sto4954937.shtml
Autor Serghei Gherghelegiu

9. Van Dyke, Balbo și cotletul prietenos de berbec sunt câteva tipuri de alpha + beta. Lepădarea 
de alpha și beta poate fi tradusă în engleză ca pogonotomy. Nietzsche a decis să se lepede de 
beta, Lincoln - de alpha, iar Marx nu s-a lepădat de niciuna. Cu ce au fost înlocuite alpha și 
beta?

Răspuns: Alpha - mustață, Beta - barbă
Comentariu: Van Dyke, Balbo și Friendly muttonchops sunt stiluri de păr facial care includ atât 
barbă, cât și mustață. Prin „lepădare” s-a subînțeles tăiere. Preferințele lui Friedrich Nietzsche, 
Karl Marx, și Adraham Lincoln în această privință sunt bine-cunoscute.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_facial_hairstyles 
Autor: Florea Victoria

10. Conform unor glume despre pisica neagra: Filozofia este precum ai fi într-o camera întunecată 
și ai căuta o pisica neagra. Metafizica este precum ai fi într-o camera întunecată și ai căuta o 
pisica neagra, care nu este acolo. Teologia este precum ai fi într-o camera întunecată și ai 
căuta o pisica neagra, care nu este acolo, iar tu spui „am găsit-o!”. Știința este precum ai fi într-
o camera întunecată și ai căuta o pisica neagra …. Continuați fraza.

Raspuns: cu lanterna
Sursa: http://www.bbc.com/news/magazine-34471653
Autor Vitalie Eremia



Runda 2
11. Etimologia numelui acestui element chimic este o capcană pentru acei care cred că provine de 

la țara unde a fost descoperit. De fapt, numele metalului are rădăcinile în spectroscopie, în 
penultima șeptime de curcubeu.

Numiți elementul.
Răspuns: indium
Comentariu: Numele vine de la bara indigo care se vede în spectrograma elementului.
Sursa: http://education.jlab.org/itselemental/ele049.html 
Autor: Railean Alexandru

12. Atenție, o întrebare cu înlocuiri. În limbă engleză există o expresie destul de populară: ”A se 
scufunda ca o ghiulea”, adică a scufunda foarte rapid. Dar, cît de surprinzător n-ar părea, 
afirmația nu este corectă: majoritatea ghiulelelor plutesc. Mai concret, majoritatea celor 
preferate de profesioniști se scufundă, majoritatea celor preferate de amatori - plutesc. Dacă 
să spunem și mai concret, ghiulelele încep să scufunde începând cu mărimea 13. Ce am 
înlocuit cu ”ghiulea”?

Răspuns. Bilă de bowling
Comentariu. Bile de bowling au diferite greutăți, numărul pe bilă reprezentând greutatea ei. Bilele 
cu numărul mai mult de 12 scufund în apă. Jucători profesioniști preferă bile mai grele, iar amatorii 
— mai ușoare.
Sursă. http://what-if.xkcd.com/125/
Autor. Polina Meleca

13. E interesant faptul ca, acesta exista pe toate continentele, în afară de Antarctida. Majoritatea 
din cei din sala totuși îl cunosc pe cel din Europa. El este cunoscut și ca Caput Mundi, și în 
2013 a primit, împreuna cu X, 13 mil. de turiști. Numiți X printr-un substantiv propriu.

Raspuns: Vatican
Comentariu: În întrebare se vorbește despre orașe numite Roma.
Sursa: http://www.italyrometour.com/travel-blog/rome-tourism-golden-year
Autor: Evghenii Beriozchin

14. Într-un interviu, fondatorul Management Development Group, Dmitrii Potapenko afirmă că în 
business, ele nu există, căci doar filologii au timp să le utilizeze. Numiți-le peste un minut știind 
că în întrebare ele nu au fost utilizate deloc.

Răspuns : Adjectivele
Sursa : https://slon.ru/special/jaguar/speed
Autor Serghei Gherghelegiu

15. Atenție, o listă: 
HP56 Death Strain - 2,890,000 - 3,000,000 puncte,
Carolina Reaper - 2,200,000 puncte,
Trinidad Scorpion - 1,000,000 puncte,
Madame Jeanette - 100,000 - 350,000 puncte,
Little Elf - 30,000 puncte,
Dar ce se indică pe această scală, creată de un farmacist american în 1912, dacă categoria la care 
se referă elementele din listă este și numele unei bine-cunoscute trupe americane?
Răspuns: Iuțimea.
Comentariu: Este scala Svobille, iar elementele din listă sunt tipuri de ardei iute, prin urmare trupa 
americană este Red Hot Chili Peppers.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Scoville_scale 
Autor: Florea Victoria

16. Imagine

�

https://slon.ru/special/jaguar/speed


În limba japoneză multe ieroglife sunt formate din alte două ieroglife. Primul din ieroglife de pe 
material distributiv înseamnă ”piatră”, al doilea - ”puțin”. Ce înseamnă al treilea ieroglif?
Răspuns: nisip
Surse.
https://translate.google.com/#ja/en/%E7%9F%B3%0A%E5%B0%91%0A%E7%A0%82
Autor. Maxim Sidorov.

17. Acest stat este singurul stat din lume ce a interzis la nivel legislativ organizațiile secrete, ca de 
exemplu Masonii. Acest lucru nu a fost remarcat pînă în aprilie 2010, cînd în urma unui 
eveniment tragic petrecut lângă Smolensk, pe lângă cauza oficială au apărut și multe versiuni 
conspiraționiste. Numiți peste un minut acest stat.

Răspuns: Polonia
Comentariu: În aprilie 2010, avionul prezidențial al Poloniei a căzut, în acest accident a murit 
președintele și mulți membri ai guvernului
Surse: ht tps: / /esqui re. ru/5-min-conspi racy- theory, ht tps: / /en.wik ipedia.org/wik i /
2010_Polish_Air_Force_Tu-154_crash
Autor Serghei Gherghelegiu

18. Întrebare cu înlocuiri. Articolul “Impozit pentru bulgarele de nea” din Monitorul de Botoșani, 
critica dur legea care impune toți proprietarii de imobile sa-si asigure obligatoriu locuințele 
împotriva unor riscuri potențiale puțin probabile, ceea ce ar genera încasări exagerate pentru 
companiile de asigurări.  Nu va cerem sa ne spuneți ce a fost înlocuit prin “Bulgare de nea”. 
Scrieți pe foaie cine ar fi putut sa îl dea jos în renumita sursă la care se face aluzie.

Răspuns: Pisica.
Comentarii: Titlul articolului este “Impozitul pentru drobul de sare” și face aluzie la prostia 
omeneasca. Pentru un risc relative sporadic, companiile de asigurări urmau sa încaseze sume 
enorme de bani.
Sursa: http://www.monitorulbt.ro/Stiri/Botosani/Editorial/2010-07-23/Impozit+pentru+drobul+de
+sare.html
Autor: Nadejda Melinti

19. Alfabetul acestei tari, constând inițial din 28 de litere de baza, a fost introdus în anul 1446, 
aparent ca oamenii de rând sa poată învață sa scrie și sa citească, ceea ce era aproape 
imposibil cu sistemul folosit pana atunci, dar și după, cu mii de simboluri. Conform regelui tarii, 
un om deștept putea sa învețe noul alfabet într-o dimineață, iar un om prost – în zece zile. 
Aceasta simplitate a noului alfabet este considerata ca un factor decisiv care a determinat rata 
înaltă de alfabetizare a tarii în zilele de azi. Când a fost introdus, alfabetul nu a căpătat 
popularitate, și interesul fata de el a fost mic pana în secolul 19, când mișcarea naționalistă a 
folosit alfabetul ca un instrument de deșteptare națională, însă alfabetul a fost interzis cu totul 
în secolul 20. În anul 1945 a fost instituita Ziua sărbătoarea naționala a alfabetului. Despre 
care alfabet merge vorba?

Răspuns: cel Coreean (Hangul).
Sursa: http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/10/economist-explains-7 
Autor Vitalie Eremia

20. Crearea acestui atribut obligator al peisajului urban din SUA, de exemplu, îi este atribuită 
inginerului Frederic Graff, care l-ar fi patentat în jurul anului 1801. Din păcate, informația nu 
poate fi verificată, fiindcă toate înregistrările biroului de brevete din SUA au fost distruse de 
incendiul din 1836. Dar ce anume a creat Frederic Graff?

Răspuns: hidrantul antiincendiar, se acceptă după sens cu cuvântul cheie hidrant.
Comentariu: Probabil, lângă biroul de brevete din SUA încă nu era instalat nici un hidrant.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_hydrant
Autor Natan Garștea 

http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/10/economist-explains-7


Runda 3
21. Harta populara Yandex (Народная карта Яндекса) este un serviciu web unde utilizatorii 

singuri desenează hărțile locurilor cunoscute lor. Pe harta Chișinăului denumirile străzilor în 
română în majoritatea lor sunt corecte, însă în traducerile lor în rusă sunt multe greșeli. Ca 
exemplu, pe lângă stradă numită după un poet în versiunea rusă este și stradă numită după o 
femeie cu același nume de familie. Scrieți prenumele neobișnuit al acestei femei.

Răspuns. Colina
Comentariu. Улица Колины Пушкиной
Sursă: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1514768048?z=18&ll=28.837247%2C47.032485&l=nk
%23sat
Autor. Polina Meleca

22. EA Are 11 alfe. Probabil, un om simplu, cunoaște doar care este una din cele 11. De fapt, nu e 
de mirare, luând în considerație amplasarea ei geografica. De fapt , EA are si 3 bete, când 
celelalte au, de regula, doar cite una. Numiți-o pe EA.

Răspuns: Republica Sud Africană.
Comentariu: X- limba, Y- capitala.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_South_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa
Autor: Evghenii Beriozchin

23. Primul tip de ele poate fi descris cu litera T sau Y. Al doilea tip se asociază cu litera X. Al treilea 
tip mai puțin cunoscut ar putea fi asociat cu o suprapunere a literei X și Y. Un alt tip de el poate 
fi descris cu un X tăiat. Ce sunt ele dacă litera O ajuta la o mai buna funcționare a acestora.

Răspuns: Intersecțiile 
Comentariu: O semnifica sensul giratoriu care permite o direcționare mai rapida a traficului.
Autor: Eugeniu Dimitriu

24. Într-un articol din Le Monde, despre fostul ministru grec al finanțelor Ianis Varoufakis, autorul se 
întreba retoric dacă el este doar fără cravată și nu cumva mai este și altfel, sugerând subtil o 
oarecare asemănare a acestui grec cu francezii. Peste un minut scrieți termenul cu care a fost 
caracterizat Ianis Varoufakis.

Răspuns : Sanculot
Comentariu : Sanculoți erau numiți revoluționarii radicali francezi, jurnalistul sublinia astfel opiniile 
de stânga a ministrului.
Sursa  : http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/02/12/un-ministre-grec-sans-cravate-ou-sans-
culotte_4574910_3232.html, https://dexonline.ro/definitie/sanculot
Autor Serghei Gherghelegiu

25. O persoană îl citează pe Erich Maria Remark: "Pe timpuri întunecate, oamenii luminoși sunt 
vizibili îndeosebi de bine", la ce conlocutorul său, în glumă, îi răspunde cu un citat inventat 
aparținându-i lui Tomas de Torquemada. Dar care, conform lui Torquemada, ar fi cauza 
vizibilității?  
Răspuns: lumina de la flăcările rugurilor, se acceptă după sens. 
Comentariu: Citatul conlocutorului - "Aceștia sunt iluminați de jos.. de flăcările rugurilor". Tomas 
de Torquemada era Marele Inchizitor pe timpul Inchiziției Spaniole. 
Autor: Andrei Anischevici  

26. Conform unei liste de neologisme englezești, anume așa se numește fenomenul când o 
persoana își scoate telefonul mobil și se uita la el, după care cei din jurul acestei persoane fac 
același lucru. Răspundeți cum se numește acest fenomen prin 2 cuvinte în limba romana.

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1514768048?z=18&ll=28.837247%2C47.032485&l=nk%23sat
https://dexonline.ro/definitie/sanculot


Răspunsul: căscatul telefonic (phone-yawn)
Sursa: http://www.adme.ru/svoboda-kultura/40-sovershenno-novyh-slov-558555/
Autor Vitalie Eremia

27. Ea are o structura diferita la diverse clase de animale deși are același rol. În Egiptul Antic se 
considera ca ea se formează de la un strop de sânge al mamei și este locul unde apare gândul 
și intențiile. Dacă ați înțeles despre ce este vorba numiți obiectul cosmic care o poseda, dacă 
pe acesta ea are o forma mult mai des întâlnită în public.

Răspuns: Planeta pluto
Comentariu: 13 iulie 2015 Nasa a interceptat primele imagini cu asa numita ,,inima,, de pe pluto
Sursa: https://www.nasa.gov/feature/new-horizons-spacecraft-displays-pluto-s-big-heart-0
Autor: Eugeniu Dimitriu

28. Imagine

�
Poza pe care ați primit-o a fost făcută în cadrul întâlnirii Papei de la Roma Francesc cu Patriarhul 
de Constantinopol Bartolomew. Această întâlnire a fost calificată drept un pas important de 
apropiere a bisericilor catolică cu acea grec-ortodoxă. În pofida importanței momentului, utilizatorii 
internetului nu au pierdut ocazia de a da un titlu glumeț acestei poze. Restabiliți acest titlu din trei 
cuvinte și un semn de punctuație.
Răspuns: Lupta greco-romană
Comentariu: Ei sunt în poziție de luptători, unul este roman, altul - grec.
Sursa: http://cs624922.vk.me/v624922327/a855/h4I7I3oNOq4.jpg
Autor Vladimir Cobitev

29. Etologul rus Anatolii Protopopov a propus termenul de primitivitate pentru a descrie acei indivizi 
care, indiferent de gradul lor de inteligență sau cultură manifestă o predispoziție mai înaltă spre 
manifestări de dominare sau dușmănie. Știind că în afirmația de mai sus am modificat o literă 
într-un cuvânt, încercați peste un minut să-i restabiliți forma inițială.

Răspuns : Primativitate
Comentariu : Se face aluzie la calitatea maimuțelor de a se enerva ușor
Sursa : Homo Aggressivus Dorian Furtuna, pag. 453
Autor Serghei Gherghelegiu

30. Care toponim de proveniență amerindiana bine cunoscut poate fi interpretat ca o rețetă din trei 
ingrediente (in limba engleza) pentru odihna la plaja pentru o doamna sau domnișoară.

Răspuns: Manhattan, adică barbat; palarie; bronz.
Autor Lilian Bejan

http://www.adme.ru/svoboda-kultura/40-sovershenno-novyh-slov-558555/
http://cs624922.vk.me/v624922327/a855/h4I7I3oNOq4.jpg


Runda 4

31. În 2006 a avut loc meciul între selecționate Tunisiei și a Belorusiei arbitrat de Kacem 
Bennaceur. Ghiciți ce s-a întâmplat în acest meci și scrieți, ce expresie cunoscută a apărut 
datorită tatălui arbitrului, Ali Bin Nasser?

Răspuns. Mâna lui Dumnezeu.
Comentariu. Unul din goluri în timpul jocului a fost dat cu încălcări: fotbalistul s-a ajutat cu mâna, 
însă arbitrul nu a observat nimic. Curios, tatăl arbitrului a arbitrat meciul istoric între Argentina și 
Anglia, în cara Maradona a dat un gol cu mâna.
Surse: http://football.sport-express.ru/world/newspaper/2006-06-01/3_4/; http://news.bbc.co.uk/
sport2/hi/football/world_cup_2006/teams/tunisia/5032118.stm; http://www.lesoirdalgerie.com/
articles/2006/12/27/article.php?sid=47606&cid=5; h t t p s : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Argentina_v_England_(1986_FIFA_World_Cup)#.22Hand_of_God.22_goal
Autor: Maxim Sidorov.

32. Cu ceva timp în urma, în Siria, pentru a distrage atenția de la războiul din tara, a apărut o alfa. 
Aceasta ar putea nimeri și în cartea recordurilor ca fiind cea mai lungă. Si la noi nu demult s-a 
început lucrul asupra unei alfe. Aceasta este numită în cinstea locației în care se afla. Numiți 
afla prin două cuvinte. 

Răspuns: Scară pictată
Comentariu: Se lucrează la pictarea unei scări în Valea Trandafirilor.
Autor: Evghenii Beriozchin

33. În această listă apar Coca-Cola, chipsurile de cartofi, cuptorul cu microunde, LCD-ul ca drog, 
zaharina, foițele post-it, fulgii de porumb. Dar ce se află pe primul loc în listă?

Răspuns: penicilina
Comentariu: Aceasta este o listă a invențiilor întâmplătoare, când creatorii lor intenționau să obțină 
cu totul altceva de cât s-a primit.
Sursa: http://www.entrepreneur.com/article/234287
Autor Natan Garștea

34. Primul nu voia să se întoarcă în Rusia deoarece credea că acolo totul s-a schimbat, al 2 nu 
voia să revină deoarece credea că nu s-a schimbat nimic. Știind că unul dintre ei a scris o 
invitație celebră iar altul a primit una nu mai puțin celebră, încercați peste un minut să-i numiți

Răspuns: Nabokov și Brodskii
Comentariu: Nabokov a scris ”O invitație la eșafod”, Brodskii a fost invitat la Stocholm pentru 
decernarea premiului Nobel la literatură
Sursa: http://snob.ru/selected/entry/99545
Autor Serghei Gherghelegiu

35. Imagine

�
Întrebare de la "Apă-Canal": Imaginile din colaj reprezintă versiunea modificată a unor obiecte. 
Numiți printr-un cuvânt de șapte sau opt litere legătura dintre acestea, dacă Milton Friedman 
considera că acest lucru este rău pentru omul de rând.
Răspuns: Monopoly, se acceptă monopol.

http://football.sport-express.ru/world/newspaper/2006-06-01/3_4/
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/world_cup_2006/teams/tunisia/5032118.stm
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2006/12/27/article.php?sid=47606&cid=5


Comentariu: Din 2013 pisica, pălăria, nava de luptă, mașina de curse, roaba, degetarul, terrierul 
scoțian, și ciubota sunt piesele oficiale pentru jocul Monopoly.
Sursa:  http://monopoly.wikia.com/wiki/Tokens , http://townhall.com/columnists/johnhawkins/
2011/11/29/10_of_the_best_economics_quotes_from_milton_friedman/page/full 
Autor: Florea Victoria

36. În romanul "Metro 2033" oamenii sunt nevoiți sa trăiască în metrou, suprafața fiind nelocuibila 
din cauza radiației. Fiecare stație de metro a devenit astfel un oraș separat cu regulile si 
ideologiile sale. Sunt cei ce promovează comunismul dar sunt și cei ce promovează fascismul. 
Va rugam sa scrieți ce indicator rutier au ales fasciștii din metro in calitate de stema?

Răspuns : Circulație/Trecere interzisă pietonilor / Accesul interzis pietonilor
Comentariu: Oamenii de culoare sunt interziși. Semnul reprezintă un om (desenat în culoarea 
neagră) tăiat cu o linie diagonală.
Sursă: Romanul  ”Metro 2033” de Dmitry Glukhovsky
Autor: Rusu Alexandru

37. În 1794, Ducesa de Alba a venit în graba la Francisco de Goya și i-a cerut sa-i picteze fața, 
ceea ce el a făcut imediat. Rezultatul însă nu a fost inclus în expoziția lucrărilor lui din Galeria 
Națională din Londra numita „Goya: portretele”. De ce?

Răspuns: Pentru ca literalmente i-a pictat fata – i-a făcut make-up, ceea ce pictorii făceau destul 
de des pe atunci.
Sursa: http://www.economist.com/blogs/prospero/2015/10/goyas-portraits
Autor Vitalie Eremia

38. Recent, în contextul situației politice nestabile a Republicii, după retinerea lui Vlad Filat, autorul 
întrebării i-a spus unui prieten ca ‘Vacanta se termina’. Apoi însă s-a corectat, și a spus ca 
‘Vacanta s-a terminat’. La conferința sa de presa, în aceeași zi,  Valeriu Strelet totuși, a spus ca 
‘Vacanta se termina’, și prim-ministrul a spus-o în sens direct. Scrieți ce am înlocuit prin 
‘Vacanta se termina’, dacă Valeriu Strelet, spre deosebire de autorul întrebării, a spus-o în 
limba romana.

Raspuns: Winter is coming, Vine iarna.
Autor: Evghenii Beriozchin

39. La articolul în care se povestea despre un nou produs patentat de compania Apple, un cititor a 
comentat că invenția are șanse de reușită și poate ușura mult viața oamenilor doar că ar fi bine 
să nu apară pe el o anumită inscripție. Autorul întrebării nu a putut pronunța această inscripție 
și de asta nici nu vă cere să o reproduceți. Mai bine scrieți peste un minut, numele acelui care 
a făcut inscripția.

Răspuns: Sauron
Comentariu: Apple a patentat recent un aparat numit până ce iRing, un inel cu capacități 
multimedia, în comentariu se face aluzia la inelul lui Sauron și inscripția gravată pe acesta
Sursa: http://android.mobile-review.com/articles/38118/
Autor Serghei Gherghelegiu

40. Deși galbenul cerului încetează să mai fie galben cam într-un an de la naștere, noi continuăm 
să-l numim așa toată viața. Ce două cuvinte am înlocuit prin galbenul cerului?

Răspuns: moalele capului
Comentariu: Așa este numită zona unde se află fontanela, spațiul neosificat dintre oasele craniului 
la nou-născuți. Peste un timp ea se osifică, însă denumirea rămâne pe toată viața.
Autor Natan Garștea

http://www.economist.com/blogs/prospero/2015/10/goyas-portraits
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41. În 1929, Andrei Popovici, ministrul de finanțe al României, pleacă la Paris pentru a obține un 
mare împrumut, deosebit de important pentru stabilizarea leului. Misiunea acestuia a fost una 
de succes, iar vestea bună a fost preluată și răspândită de presă. Un ziar a remarcat victoria 
ministrului, publicând un articol cu titlul din trei cuvinte de câte 8 litere, unul dintre cuvinte 
figurând în întrebare. Reproduceți titlul.

Răspuns: Popoveni, popovidi, popovici.
Comentariu: popo + {veni, vidi, vici} 
Sursa: Neagu Djuvara - Amintiri și povești mai deocheate.
Autor: Railean Alexandru

42. Pentru misiunea spre Marte numita ExoMars, preconizata pentru anul 2018, locul aterizării cel 
mai probabil va fi în zona Oxia Planum. Ca sa aleagă locul aterizării, de obicei inginerii caută 
zone extinse cu relief plat, fără fisuri, fără panta mare, fără bolovani sau alte elemente care ar 
putea pune în pericol modulul de aterizare sau roverul care va trebui sa navigheze zona 
respectiva, dar și considera valoarea științifică a acestor zone. Însă, zona Oxia mai are un 
argument în favoarea sa, care nu este legat nici de relieful, nici de caracteristica zonei din 
punct de vedere științific – ea este situata la o elevație mai joasa decât alte zone care au fost 
considerate pentru aceasta misiune. Spuneți de ce acest detaliu este important pentru inginerii 
NASA.

Răspuns: aparatul de aterizare va avea mai mult timp pentru decelerare cu parașută.
Sursa: http://www.bbc.com/news/science-environment-34584214 
Autor Vitalie Eremia

43. Atunci când a aflat care este originea obiceiului de a se saluta prin strângere de mana, autorul 
întrebării a ras. Acesta și-a imaginat ce forma de salut am fi practicat în ziua de azi, dacă 
aceasta ar urmări același scop ca și strângerea de mana în epoca medievala. Scrieți ce am 
face azi, știind ca o simpla strângere de mana nu ar fi de ajuns. 
Răspuns: a percheziționa (sau dupa sens) 
Comentariu: strângerea de mana se efectua pentru a verifica dacă cel cu care te salutai nu 
ascundea arma în mâneca 
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Handshake#History

Autor: Adrian Ojog

44. După vizita recentă a președintelui sirian Bashar al Assad la Moscova, locțiitorul președintelui 
comisiei pentru relații externe al Dumei de Stat a declarat că unul din scopurile vizitei a fost 
sporirea ajutorului acordat Siriei. Știind ce fel de ajutor oferă acolo statul rus, autorul întrebării a 
remarcat că în această ordine de idei numele de familie al acestui locțiitor este foarte expresiv. 
Peste un minut vă rugăm să-l numiți, știind că anul său de naștere este 1960.

Răspuns: Kalașnikov
Comentariu: Se face aluzie la automatul Kalașnikov, modelel căruia căpătau numărul de serie al 
anului elaborării
Sursa:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD
% D 0 % B 8 % D 0 % B A % D 0 % B E % D 0 % B 2 , _ % D 0 % 9 B % D 0 % B 5 % D 0 % B E % D 0 % B D
%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87, 
http://www.gazeta.ru/politics/2015/10/21_a_7833983.shtml
Autor Serghei Gherghelegiu

45. O legendă a băștinașilor Sud-Africani spune că Gawe, Marele Spirit, a dat tuturor animalelor 
câte o specie de copac, cu excepția hienei. El i-a spus hienei că aceasta va primi unul doar 
dacă se va comporta frumos și nu va mai fura. Hiena s-a supărat și a hotărât să nu-și schimbe 

http://www.bbc.com/news/science-environment-34584214


comportamentul. În cele din urmă, Marele Spirit totuși i-a dat hienei ultimul său lăstar micuț de 
Baobab. Hiena însă, departe de a fi recunoscătoare, s-a supărat foc și într-un acces de furie, a 
făcut aceasta. Dar ce anume a făcut hiena?  
Răspuns:  a plantat lăstarul invers / cu susul în jos / cu picioarele în sus 
Comentariu: Crengile baobabului seamănă cu niște rădăcini. 
Sursă: "The Zambezi: River of the Gods" by Jan and Fiona Teede  
Autor: Andrei Anischevici  
 

46. Pentru a se deosebi de reprezentanții altor X-e din evul mediu, membrii acestora purtau 
diverse semne distinctive. Cu timpul ele s-au micșorat în dimensiuni, s-au transformat și s-au 
diversificat, devenind x-e contemporane. Ce am înlocuit prin x?

Răspuns: ordin
Comentariu: Ordinele cavalerești și călugărești medievale, pentru a se distinge, aveau cruci de 
diferite mărimi și culori pe hainele membrilor lor. Cu timpul crucile au devenit separate de haine, s-
au redus în dimensiuni și au devenit ordinele contemporane.
Sursa: Igor Mojeico, „Tainele evului mediu”
Autor Natan Garștea

47. Rapoarte recente despre fraude cibernetice descriu o noua practica criminala, care vizează 
sume mai mari. Spre deosebire de "phishing", când sunt trimise emailuri frauduloase la mii de 
utilizatori în speranța ca cel puțin câteva persoane vor cădea prada, practica noua vizează 
indivizi cu funcții financiare din companii, cărora li se trimite un email personalizat, deghizat ca 
fiind de la managerul superior (nu necesar de la președintele companiei sau CEO) cu 
rugăminte ca sa fie efectuata o plata bancara urgenta către un furnizor, deoarece el momentan 
nu se afla în oficiu. Cum este numita aceasta practica?

Răspuns: whaling / vânatul de balene
http://www.bbc.com/news/technology-34570713 
Autor Vitalie Eremia

48. Promovarea noului film Star Wars s-a făcut în diferite zone ale globului în diferite moduri, astfel, 
în China chiar pe marele zid au apărut pe neașteptate ei. După cum se vede au cam întârziat 
și, spre deosebire de cei mai vechi, au fost vii. Din ce material însă erau cei vechi?

Răspuns: Din teracotă
Comentariu: Mai mulți fani ai seriei Star Wars au organizat un flash mob pe Marele zid chinezesc, 
îmbrăcați ca soldați ai imperiului. Cei vechi, sunt soldații din mormîntul imperatorului chinez Ți 
Huang Di, din teracotă
Sursa: http://snob.ru/selected/entry/99631
Autor Serghei Gherghelegiu

49. Imagine

�
Aveți în față imaginea unei monede de două rupii indiene. Dar ce trăsătură caracteristică aveau 
cca. 36% din locuitorii Indiei, conform censului din 2011?



Răspuns: erau analfabeți
Comentariu: Pentru acei analfabeți, nominalul monedei a fost dublat prin imaginea numărului 
corespunzător de degete.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Literacy_in_India
Autor Vladimir Cobitev

50. Originea acestei expresii frazeologice este incertă. Unele versiuni spun că dacă nu faci 
acțiunea descrisă în expresie, apare mirosul neplăcut, sau, cum s-ar zice, „situația se împute”. 
Alte versiuni susțin că în expresie este folosit un cuvântul românesc care a fost confundat cu 
un cuvânt de origine slavă, una din semnificațiile căruia este “drum”.

Dar care este această expresie?
Răspuns: A spăla putina
Comentariu: Unele versiuni susțin că putina din expresia a fost confundată cu slavul „puti” - cale 
sau drum. Dacă putina (un fel de balercuță în formă de trunchi de con, în care era păstrată brânza 
sau murăturile) nu era spălată mult timp, ea începea să miroase foarte urât. Expresia „a spăla 
putina” semnifică a fugi pe furiș, a dispărea din fața unei situații neplăcute.
Surse: http://www.zambesc.com/a-spala-putina/; http://adevarul.ro/cultura/carti/expresii-romanesti-
explicate-a-si-lua-inima-n-dinti-a-spala-putina-printre-cele-mai-autentice-sensuri-haioase-capatat-
locutiuni-verbale-1_55014e15448e03c0fd7b0e93/index.html;
Autor Natan Garștea

http://www.zambesc.com/a-spala-putina/
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