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Runda 1 

Întrebarea 1 

 
El își alegea în garda de corp doar persoane cu înălțimea de peste 1 metru 70cm. Aceasta este una din versiunile apariției unui 
mit. Numiți-l pe el. 
 
Răspuns: Napoleon 
Există un mit că Napoleon Bonaparte era de statură joasă, însă recent s-a demonstrat că înălțimea lui era peste media pentru 
perioada ceea. 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 2 

 
Ca urmare a numeroaselor critici, în 2016 vor apărea 3 versiuni noi ale acestui produs: înaltă, dolofană, josuță. Numiți acest 
produs. 
 
Răspuns: păpușa Barbie 
După multiplele critici că păpușa Barbie are forme prea ireale, compania de producție a scos modele noi, mai apropiate de 
realitate.  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 3 

 
Într-un film britanic EA este numită închisoarea cu un zid de 14 mii de mile grosime. Numiți-o printr-un substantiv propriu. 
 
Răspuns: Australia 
Australia a fost mult timp o închisoare pentru deținuții britanici. 
Sursă: Filmul Incredible journey of Mary Bryant 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 4 

 
Atenţie listă:  
Michelangelo – Judecata de apoi 
Fillipino Lippi – Disputa cu Simon Magos 
Caravaggio – David cu capul lui Goliath 
Velazquez – Las Meninas, şi probabil cea mai cunoscută pereche: 
Raphael – Şcoala ateniană 
Numiţi ce acţiune uneşte artiştii cu capodoperele lor enumerate. 
 
Răspuns: Au desenat autoportret ascuns 
Sursa: http://arthistoryblogger.blogspot.md/2015/04/10-hidden-self-portraits.html?m=1  
Autor: Moon Power, Mariana Soltan 
 

Întrebarea 5 

 
Sloganul acestei companii nipone este "Un suflet sănătos în corp sănătos", slogan tradus din latinescul Anima sana in corpore 
sano. Nike a fost inițial fondată pentru a vinde producția acestei companii pe piața din SUA. Numiți această companie. 
 
Răspuns: ASICS 
Compania ASICS este o companie de producere a echipamentului sportiv. Denumirea vine de la abrevierea expresiei latine. 
Autor: Oleg Guvir 

http://arthistoryblogger.blogspot.md/2015/04/10-hidden-self-portraits.html?m=1


Întrebarea 6 

 
Exploding kitten este un board game în care jucătorii trag cărți pe rînd. Totul devine mai interesant cînd apare cartea 
exploding kitten. Răspundeți prin 2 cuvinte ce încep cu aceeași literă ce distracție riscantă a stat la baza acestui joc?  
 
Răspuns: ruleta rusească 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 7 

 
Atenție, cuvinte omise. 
6 doctori sunt de acord: ruleta rusească este nepericuloasă. 
Care 2 cuvinte au fost omise în propoziția precedentă? 
 
Răspuns: 5 din 
Doar 5 din 6 doctori sunt de acord cu această afirmație. 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 8 

 
În cartea scriitorului polonez Iațek Pekara „Slujitorul lui Dumnezeu”, facem cunoștință cu personajul Mordimer, un inchizitor 
în slujba episcopului. De menționat este faptul că în lumea creată de autor există o diferență majoră de lumea noastră. Așadar, 
în lumea lui Pekara, religia afirmă că Ishuti a ars jumătate de Ierusalim și a omorât toată populația lui, întorcând astfel 
datoriile. 
Scrieți vă rog numele lui Ishuti, știind că majoritatea din noi ar fi considerați eretici în lumea lui Pekara. 
 
Răspuns: Iisus Hristos 
Comentariu: În lumea lui Pekara, Iisus a coborât de pe cruce și s-a răzbunat împreună cu apostolii, arzînd jumătate de 
Ierusalim. Ishuti este Iisus în limba Arbëreshë. 
Sursa: Sługa Boży — 2003, Fabryka Słów 
Autor: Prințese și Supermăni 
 

Întrebarea 9 

 
Ghicitoare africană: Bunica mea în cabană sugrumă o oaie. Vă rugăm să numiți acest fenomen, știind că este des întâlnit, 40% 
dintre bărbați și 20% dintre femei îl au în prezent și probabilitatea de a-l genera crește cu înaintarea în vârstă. 
 
Răspuns: sforăit 
Surse: http://gamevil.ru/index.php/zagadki-mira/816-zagadki-mira  , https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfor%C4%83it  
Autor: Misha Pociumban, Prințese și Supermeni 
 

Întrebarea 10 

 
Conform unei versiuni puțin cunoscute, acest orășel și-a primit denumirea datorită unor greci ce au plecat mai departe de 
Inești și au întemeiat localitatea. Numiți localitatea. 
 
Răspuns: Telenești 
Tele din greacă înseamnă departe. 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 11 

 
Mai multe varietăți ale LOR au fost inventate în timpul prohibiției din SUA, cînd alcoolul era de joasă calitate și mirosea nu tare 
frumos. Numiți-le printr-un cuvînt de origine engleză. 
 
Răspuns: Cocktail 
Adăugarea diferitor sucuri salva de mirosul neplăcut al alcoolului de joasă calitate 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cocktail  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 

http://gamevil.ru/index.php/zagadki-mira/816-zagadki-mira
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfor%C4%83it
https://en.wikipedia.org/wiki/Cocktail


Întrebarea 12 

 
În 2016 cîștigătorii premiului Ignobel au primit cecuri de 10 dollari Zimbabwe. În propoziția precedentă au fost omise 12 
simboluri. Reproduceți-le pe foițele de răspuns. 
 
Răspuns: 000000000000 
Premiul Ignobel se decernează pentru descoperiri mai puțin folositoare în știință. În urma hiperinflației,10 trilioane dollari 
zimbabwe valorează acum în jur de 40 cenți SUA. 
https://meduza.io/shapito/2016/09/23/shnobelevskaya-premiya-2016-shtanishki-dlya-krys-i-popytka-pritvoritsya-
barsukom 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 13 

 
În Grecia Antică, analogul X-ului era încălțat într-o sandalie cu toc de fier. Antrenorii expresivi care gesticulează mult la 
marginea terenului sunt numiți Xși. Numiți-i în română printr-un singur cuvînt. 
 
Răspuns: Dirijori 
Omul cu sandalia cu toc de fier bătea ritmul 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 14 

 
Fotbalistul francez Antoine Griezmann nicidecum nu reușea sa își gasească o echipa. Multe cluburi l-au respins din cauza 
înălțimii sale. Mama îl dezmierda cu aceste 2 cuvinte, care sunt și un titlu de carte. Care? 
 
Răspuns: Micul prinț 
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/swag/963535.html 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 15 

 
Detectivul Luther îl sfătuiește pe colegul său neexperimentat SĂ FACĂ ACEASTA la locul crimei pentru a reduce riscul 
distrugerii dovezilor. A FACE ACEASTA e echivalent cu a nu face nimic. Ce am înlocuit cu A FACE ACEASTA? 
 
Răspuns: a-și pune mâinile în buzunar 
Sursa: Luther, sezonul 1, episod 1 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 16 

 
În pofida numeroaselor sale căutari, un moment banal îi pemise LUI să găsească soluția mult dorită: o camașă pusă la uscat 
deasupra focului. 
Numele fratelui său era Etienne. Care este familia lui? 
 
Răspuns: Montgolfier 
Frații Montgolfier au fost inventatorii balonului cu aer cald. 
Autor: Irina Breahnă, 10 Lei 
 

Întrebarea 17 

 
Ajungînd la Lyon, încă de la aeroport comentatorul Smurnov a observat curățenia impecabilă. El zice că toți locuitorii probabil 
cunosc următoarele rînduri: 
E ceva ce ține de disciplină. Dupa ce te-ai dichisit de dimineață, trebuie sa dichisești cu grijă și planeta.  
Numele cui îl poartă aeroportul din Lyon? 
 
Răspuns: Antoine de Saint-Exupery 
Rîndurile sunt din Micul print. Autorul Micului print este Antoine de Saint-Exupery, născut la Lyon, care mai era și aviator. 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 

https://meduza.io/shapito/2016/09/23/shnobelevskaya-premiya-2016-shtanishki-dlya-krys-i-popytka-pritvoritsya-barsukom
https://meduza.io/shapito/2016/09/23/shnobelevskaya-premiya-2016-shtanishki-dlya-krys-i-popytka-pritvoritsya-barsukom
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/swag/963535.html


Întrebarea 18 

 
Despre EA este filmul Nisip și sânge, regizat de Jeanne Labrune. Începînd cu 2010 EA a fost interzisă în Catalonia. Numiți-
o printr-un cuvînt. 
 
Răspuns: corrida 
http://www.imdb.com/title/tt0092839/  
Autor: Ivan Brook 
 

Întrebarea 19 

 
Doar în 2 țări din lume divorțul este ilegal. Una din ele este Filipine. Care este cea de-a doua? 
 
Răspuns: Vatican 
http://foreignpolicy.com/2015/01/19/the-last-country-in-the-world-where-divorce-is-illegal-philippines-catholic-church/ 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 20 

 
Pe o hartă mai specială a Europei, putem vedea Kovacs, Lefebvre, Kowalski, Smith. În aceeași ordine de idei, ce familie era în 
cazul Italiei? 
 
Răspuns: Ferrari 
Kovacs, Lefebvre, Kowalski, Smith sunt nume de familie ce vin de la prefesia de fierar. Ele sunt ți cele mai răspîndite nume de 
familie legate de vreo profesie în țările sale. 
 
///// Se poate de dat imagine la răspuns 
 

https://marcinciura.files.wordpress.com/2015/10/surnames.png  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

http://www.imdb.com/title/tt0092839/
http://foreignpolicy.com/2015/01/19/the-last-country-in-the-world-where-divorce-is-illegal-philippines-catholic-church/
https://marcinciura.files.wordpress.com/2015/10/surnames.png


Runda 2 

Întrebarea 21 

În 1990 s-a decis deschiderea muzeului LUI. Clădirea exactă nu mai există, de aceea s-a optat pentru un conac sub numărul 
239, construit în același stil. Cui îi este dedicat muzeul? 
 
Răspuns: Sherlock Holmes 
Casa Bakers Street 221B, în care trăiau Holmes și Watson nu mai exista, de aceea s-a ales cea mai apropiată clădire și I s-a dat 
numărul 221B. 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 22 

Bananele au formă încovoiată datorită unui fapt care le face asemănătoare cu o altă plantă. Care? 
 
Răspuns: Floarea soarelui 
Bananele ca și floarea soarelui se trag spre soare. 
http://www.dole.eu/dole-earth/farmtour/bananito/hotspot/banana-curved.html 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 23 

Vorbind despre noul sau prieten, eroina unui serial zice că hobbyul lui este pictura, și că deși îi place acuarela, el pictează în 
mare parte cu cărbune. Care este profesia de bază a prietenului, dacă aceasta este profesia eroului principal al unui roman SF 
celebru? 
 
Răspuns: pompier 
În romanul Fahrenheit 451 eroul principal este pompier. 
Sursa: Friends, s3 e23 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 24 

Tataro-mongolii au dăruit unui rege un leu, ca să îl sperie. Fiul regelui a ucis leul, și i-a luat numele lui și și-a înfrumuețat stema 
cu pielea leului. Istoria cărui oraș este povestită în acest mod? 
 
Răspuns: Lvov 
Denumirea orașului Lvov vine de la leu. Orașul Lvov este, oficial, orașul cu cele mai multe monumente, statui, statuete sau 
basoreliefuri de leu din lume. 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 25 

Atenție, în întrebare este o înlocuire. 
MANNY PACQUIAO are patru inamici: Blinky, Inky, Pinky și Clyde. Inky este periculos și imprevizibil, lui Pinky îi place să te ia 
prin surprindere, Clyde este cel mai puțin periculos. Vă rugăm să ne spuneți care joc ce a intrat în cartea recordurilor Guinness 
am înlocuit prin MANNY PACQUIAO. 
 
Răspuns: Pac-Man  
Comentariu: Pseduonimul lui Manny este Pac-Man, Blinky, Pinky, Inky și Clyde sunt fantomele pe care încearcă să le prindă 
acesta. 
Surse:  http://www.thefactsite.com/2014/05/pac-man-facts.html, https://en.wikipedia.org/wiki/Manny_Pacquiao 
Autor: Misha Pociumban, Prințese și Supermeni 
 

Întrebarea 26 

 
Islanda este numită țara EI și a LUI. Nu în zadar anume aici s-a filmat o mare parte dintr-un serial TV de succes. 
Ce am înlocuit prin EA și ce am înlocuit prin EL? 
 
Răspuns: gheață, foc 
Serialul Game of Thrones este bazat pe seria de cărți: Song of Ice and Fire, cîntecul gheții și al focului. 
https://www.behance.net/gallery/3959057/Iceland-Land-of-Fire-and-Ice 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

http://www.dole.eu/dole-earth/farmtour/bananito/hotspot/banana-curved.html
http://www.thefactsite.com/2014/05/pac-man-facts.html%20/t%20_blank
https://en.wikipedia.org/wiki/Manny_Pacquiao%20/t%20_blank
https://www.behance.net/gallery/3959057/Iceland-Land-of-Fire-and-Ice


Întrebarea 27 

 
În filmul „Oglinda” de Jafar Panahi o femeie o sfătuie pe alta: cheltuie cît mai mult, nu îl lăsa pe soțul tău să se îmbogățească. 
Care e scopul acestui sfat? 
 
Răspuns: Soțul să nu își ia o a doua soție 
Jafar Panahi e cel mai renumit regizor iranian. În Iran e poligamie. 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 28 

Într-un sondaj efectuat în rîndul fumătorilor a învins culoarea Pantone 448 C. Respondenții nu au știut care este scopul și 
consecințele acestui sondaj. 
Dar care a fost întrebarea? 
 
Răspuns: Care este cea mai urîtă culoare? 
Această culoare va fi folosită la designul unic pe care îl vor avea cutiile de țigări în Australia.  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 29 

Marosvásárhely este denumirea maghiară a unui oraș. Vasarhely se traduce ca piață. 
Sub ce denumire cunoaștem noi acest oraș? 
 
Răspuns: Tîrgu-mureș 
Piața se mai numește tîrg. Foarte multe orașe din România au și denumiri maghiare. 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 30 

 
Penny Dreadful este un termen peiorativ care se referea la literatura ieftină, la doar un penny, și care în mare parte era pe 
teme criminalistice, de senzație. Astfel de publicații apăreau cît de cît constant și erau scrise într-un mod foarte simplist. Ele 
sunt considerate de către unii - strămoșii : cui? Răspundeți cu două cuvinte în română sau cu un cuvînt în engleză. 
 
Răspuns: benzi desenate, comics 
https://en.wikipedia.org/wiki/Penny_dreadful 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 31 

Într-un episod special din vara anului 2016 al unui serial, managerul unui supermarket enumeră departamentele magazinului, 
la care angajații ies treptat pe rînd.  
Într-un final totul se soldează cu un incendiu. 
La ce era dedicat episodul? 
 
Răspuns: Jocuri olimpice 
Această vară au avut loc Jocurile Olimpice din Rio de Janeiro din 2016, care au fost cu numărul 31 în istorie (numărul întrebării 
este un mic indiciu) 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 32  

 
Directorul sportiv al clubului Roma, încîntat de performanța veteranului Francesco Totti, care își petrece al 24lea sezon la 
clubul italian, a zis într-un interviu- 
”Sper că Francesco și în continuare va juca cu același entuziasm și se va simți copil de fiece dată cînd intră pe teren.” 
Directorul îl numește în continuare pe Totti un X al Romei. Ce nume din 2 cuvinte ce încep cu aceeași literă am înlocuit prin X? 
 
Răspuns: Peter Pan 
Peter Pan, din cartea lui James Matthew Barrie, este eroul care nu îmbătrînește 
http://www.sports.ru/football/1044252518.html 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Penny_dreadful
http://www.sports.ru/football/1044252518.html


Întrebarea 33 

 
Dictatorul chilean Augusto Pinochet a organizat în 1988 un referendum cu privire la continuarea mandatului său prezidențial. 
Filmul ce povesteste despre acele evenimente are o denumire scurtă. Care? 
 
Răspuns: Nu 
Acesta a fost unul din puținele cazuri în istorie cînd un dictator a fost înlăturat de la putere în mod pașnic și legal. Oamenii au 
votat la referendum NU la întrebarea dacă Pinochet merită încă un mandat de președinte. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC) 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 34 

 
Ce fruct își are una din denumiri de la expresia franceză mărul de aur? 
 
Răspuns: Pomodoro, roșie, tomată 
Măr în franceză este pomme, aur este or. Da, roșia este un fruct. 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 35 

 
Într-un sat din regiunea Celeabinsk, a căzut zăpadă albastră. Aceasta s-a întîmplat din cauza unei uzine chimice care producea 
colorant pentru ELE. ELE se întîlnesc și în jocuri video. Numiți-le prin 2 cuvinte în engleză, care încep cu aceeași literă sau 
prin 3 cuvinte în română. 
 
Răspuns: ouă de paște, easter eggs 
http://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/prichinoy-golubogo-snega-v-chelyabinske-stal-paskhalnyy-krasitel/  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 36 

 
Răspîndirea ciumei în Evul Mediu a avut loc mai ușor din cauza unei bule adoptate de papa Grigorie al 13lea, prin care ALFA 
era numită o întruchipare a diavolului. Și în zilele noastre unii oameni nu agrează ALFELE sau încearcă să le ocolească. 
Care două cuvinte au fost înlocuite prin ALFA? 
 
Răspuns: pisica neagră 
După ce pisica neagră a fost considerată un animal al diavolului, în multe țări a pornit o vînătoare crudă contra lor. Astfel 
numărul pisicilor în general a căzut, iar numărul șobolanilor a crescut. Ciuma s-a răspîndit foarte repede din cauza șobolanilor 
și se consideră că a cauzat de la 75 pînă la 200 milione de morți. 
http://mi3ch.livejournal.com/3320773.html  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 37 

 
///Notă prezentatorului: de accentuat puțin cuvîntul remarcat. 
 
EL s-a facut remarcat în anul 1920 cu romanul Camera viselor. Cititorii sovietici neexperimentați credeau că sub numele lui se 
ascunde un duet de scriitori. Numiți-l. 
 
Răspuns: Erich Maria Remarque 
Remarque a fost un scriitor german care a scris despre războaiele mondiale. Cel mai renumit roman al lui este Nimic nou pe 
frontal de vest. În URSS unii credeau că este de fapt un duet de scriitori: Erich și Maria Remarque, ca și în cazut lui Anne și 
Serge Golon. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Maria_Remarque  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/prichinoy-golubogo-snega-v-chelyabinske-stal-paskhalnyy-krasitel/
http://mi3ch.livejournal.com/3320773.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Maria_Remarque


Întrebarea 38 

 
În 1906 aviatorul și afaceristul Charles împreună cu prietenul său Henry, constructor și inginer de succes, au fondat o 
companie la Manchester. Care e denumirea companiei? 
 
Răspuns: Rolls-Royce 
Charles Rolls și Sir Henry Royce au fost fondatorii acestui brand celebru. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Limited  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 39 

 
Într-un episod din serialul Friends tatăl îl întreabă pe prietenul fiicei sale daca acesta a înotat cînd venea la întîlnire.  
Ce anume nu îi placea tatălui la prieten? 
 
Răspuns: își dădea părul cu gel 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 40 

 
Straniu, dar această denumire a fost aleasă pentru revista de bord a unei companii aeriene. Aceasta este și denumirea unui 
roman celebru din sec XX. Care? 
 
Răspuns: Ulisse  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 
Ulysses, scris de James Joyce, este cel mai bun roman al secolului XX, conform mai multor sondaje. Eroul antic Ulisse a călătorit 
mulți ani, nereușind nicidecum să își găsească insula natală. Dar bine că s-a terminat cu bine. Jocul nostru la fel s-a terminat. 
Mulțumim  
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Limited

