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Runda 1 
 

1. Pe frontonul acestei instituții este scris devizul ei: Devotament, Curaj, 
Sacrificiu. Dar care este instituția? 

Răspuns: Serviciul de pomprieri. Se acceptă după sens, inclusiv Serviciul protecției 
civile și situațiilor excepționale 
Autor Natan Garștea 
 
 

2. Iată o epigramă de Virgil Petcu intitulată: Regim de x-itate... 
Regimu-acesta  x  
Exprimă o realitate: 
Nu poţi s-ajungi un "bun şomer", 
De n-ai măcar o facultate. 
Ce a fost înlocuit prin x, știind că autorul lucrărilor „Trilogia New-York-ului” și „Un 
om în întuneric”   va ajuta considerabil în găsirea răspunsului corect.  
Răspuns: Auster 
Comentariu: Autorul lucrărilor sus-menționate Paul Auster  
Sursa: http://www.citatepedia.ro/index.php?q=auster  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_Auster  
Autor: Alexandru Gheţan 
 
 

3. În întrebare este o înlocuire. Familia acestui nobil caledonian ce a trăit la 
sfârșitul sec. al XIII- începutul sec. XIV, indică că strămoșii lui au venit din 
Țara Galilor. Care este numele și familia acestui caledonian? 

Răspuns: William Wallace 
Comentariu: Caledonia este o înlocuire pentru Scoția. În antichitate Caledonia era 
denumirea teritoriului situat la nord de provincia romană Britania. Caledonia este de 
multe ori asociată cu Scoția. 
Sursa: http://fishki.net/1968351-istoricheskie-personazhi-v-kino-i-realnosti.html 
Autor: Fala Alexandru 
 
 

4. Semințele de roșcov (den. lat. Ceratonia siliqua) au dimensiune și masă 
uniforme și o duritate foarte ridicată. Dar ce unitate de măsură provine de la 
denumirea acestui arbore? 

Răspuns: carat 
Comentariu: Unitatea de măsură "carat" s-a păstrat până în ziua de azi și este 
echivalentul a 0,2 grame. 
 
 

5. Imagine 



 
Atât din pictura lui Delacroix, cât și din cea a lui Rembrandt de către noi a fost șters 
X. Dar care 3 cuvinte au fost înlocuite cu X? 
Răspuns: Biciul lui Dumnezeu 
Comentariu. În pictura lui Delacroix, Attila Hunul este omis călărețul, iar în pictura 
lui Rembrandt, Izgonirea târgoveților din templu, a fost șters biciul care după 
Evanghelia lui Ioan a fost utilizat de Iisus. 
Surse: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Attila; 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Rembrandt_Christ_Driving_the_Money_Change
rs_from_the_Temple.jpg 
Autor Dan Ursu 
 
 

6. Teoria “somei de unică folosință” a fost propusă pentru a explica un proces 
biologic comun tuturor organismelor. În baza acestei teorii stă principiul, 
conform căruia nu are rost să repari încontinuu ceea ce eventual oricum va fi 
mâncat de prădători, irosind astfel resursele care pot fi utilizate pentru 
reproducere. Care este acest proces biologic? 

Răspuns: Îmbătrânirea.  
Sursa: 
http://www.economist.com/node/9468801?fsrc=scn%2Ffb%2Fte%2Fpe%2Fed%2Fth
elongandtheshortofit  
Autor Vitalie Eremia 
 
 

7. După meciul din optimile de final de la Campionatul Mondial de Fotbal din 
2006, disputat între Portugalia și Olanda, finalizat cu scorul de 1-0 pentru 
portughezi, site-ul www.telegrafonline.ro/  a publicat un articol intitulat 
„Portugalia a câştigat "x-ul y-lor"”. Denumire articolului fiind dată astfel 
pentru că a fost un meci „foarte încordat”  în care s-au acordat 20 de 
cartonaşe, (16 galbene şi 4 roşii). Numiți ce a fost înlocuit prin „x-ul y-lor” 
știind că originea acestei expresii se află într-un interviu luat la începutul 
primei conflagraţii mondiale de către Paul Goldmann, corespondentul ziarului 
vienez „Neue Freie Presse“, feldmareşalului german Paul Hindenburg.  

Răspuns: Războiul nervilor 
Comentariu: Titlul articolului : Portugalia a câștigat „războiul nervilor” 
Surse: https://istoriiregasite.wordpress.com/2014/01/19/razboiul-nervilor/  
http://www.telegrafonline.ro/portugalia-a-cistigat-razboiul-nervilor  
Autor: Alexandru Gheţan 
 
  



8. În Bulgaria se serbează o zi specială, numită Ден за размисъл, care se traduce 
ca ”Ziua cugetării”. Pe lîngă alte restricții întâlnite pe larg în practica 
internațională, în această zi se interzice comercializarea, începînd cu ora 6 
seara, a băuturilor alcoolice atît în punctele de comercializare, cît și în 
localurile publice. Dar ce are loc a doua zi? 

Răspuns: ziua alegerilor 
Criterii: alegeri prezidențiale, alegeri 
Comentarii: În practica internațională se interzicee oricare formă de agitări electorale, 
iar în Bulgaria se mai practică și interzicerea alcoolului, ținînd cont de importanța 
deciziei ce urmează să fie luată a doua zi, aceasta urmînd a fi rezultatul unei cugetări 
limpezi. 
Sursa: Experiența personală a autorului 
Autor: Veronica Vragaleva 
 
 

9. Întrebare cu material distributive 
Autoarea întrebării a primit un cadou mai special - un animal, de la sora ei, cu 
ocazia zilei de naștere. Chiar următoarea zi a expediat un mesaj surorii care 
începea în felul următor: RPORT  DE PRGRES 09.07.2016. Numele cărui 
personaj, pe care îl cunoaștem din 1958, apare în textul acestui mesaj?  

Răspuns: Algernon  
Comentariu: Ea a primit un hârciog. Prima frază din mesajul ei imita începutul cărții ”
Flori pentru Algernon”, în care eroul principal la început să scrie cu greșeli. 
Autor: Eugenia Grosu 
 
 

10. Will Rogers, un actor american, umorist, columnist şi comentator, zicea că 
viaţa trebuie trăită astfel, încât să nu ne fie ruşine să îl vindem pe acesta 
bârfitoarelor din oraş. Pe cine să îl vindem? Repet întrebarea: Pe cine să îl 
vindem? 

Răspuns: Papagalul 
Comentariu: Citatul original este „Live in such a way that you would not be ashamed 
to sell your parrot to the town gossip.” Se face aluzie la capacitatea papagalilor de a 
repeta ce aud, iar repetarea întrebării este un indiciu. 
Sursa: http://www.willrogerstoday.com/will_rogers_quotes/quotes.cfm?qID=2 
Autor: Nadejda Melinti 
 
  



Runda 2 
 

11. Atenție material distributiv 

 
În imagine primită puteți observa o stînca din Kârgâzstan. Numele ei poate fi regăsit 
în denumirea alternativă a cardiomiopatiei Takotsubo. Vă rugăm să răspundeți într-un 
minut numele stîncei format din 2 cuvinte, știind că proveniența acesteia are la bază o 
legendă legată de o fată și doi bărbați. 
Răspuns: Inima Zdrobită/Inimă Frîntă 
Comentariu: Denumirea alternativă a cardiomiopatiei Takotsubo este sindromul 
inimii zdrobite. În legendă cei 2 bărbați au murit în lupta pentru inima domnișoarei, 
iar ea în final și-a scos inima care s-a transformat în stîncă dată. 
Sursă: http://lifeglobe.net/entry/4228 
https://en.wikipedia.org/wiki/Takotsubo_cardiomyopathy 
 
 

12. Cu toţii cunoaştem că Washington D.C., capitala Statelor Unite ale Americii, 
îşi trage numele de la primul Preşedinte SUA George Washington. Dar care 
capitală naţională a unui stat liber a fost numită în cinstea celui de-al 5-lea 
preşedinte a SUA? 

Răspuns: Monrovia, capitala Liberiei 
Comentariu: Monrovia îşi trage denumirea de la cel de-al cincilea preşedinte SUA 
James Monroe. Stat liber – referinţă la Liberia.  
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Monrovia  
Autor: Alexandru Gheţan 
 
 

13. [Material distributiv] 

 
Aveţi în faţă o serie de postere minimaliste dedicate filmelor. Numiți cele trei filme 
reprezentate aici. 
Răspuns: a) Rain man b) Memento c) Home alone 



Sursa: https://displate.com/chungkong/minimal-movie-poster 
Autor: Rusu Alexandru 
 
 

14. Întrebare cu înlocuire. 
Conform unui citat de Vladimir Nabokov, punctele de suspensie (sau puncte-puncte) 
sunt urmele X-elor plecate în vârful degetelor. Ce a fost înlocuit cu X? 
Răspuns - Cuvinte. 
Sursa: http://citaty.socratify.net/vladimir-nabokov/66533 
Autor Vitalie Eremia 
 
 

15. Primii ei au apărut în Germania, și erau făcuți din pene de gâscă vopsite în 
verde. Numiții prin două cuvinte ce încep cu litere vecine sau prin patru 
cuvinte ce încep cu 4 litere vecine.        

Răspuns: brazi artificiali / brazi artificiali de Crăciun 
 
 

16. Mulți nu cred în existența  EI. Cu toate acestea, Kant considera că EA dă 
naștere cunoașterii omenești. Același Emmanuel Kant declara că EA îi induce 
în eroare doar pe cei care O au. Numiți-o pe EA. 

Răspuns: Intuiția 
Sursa citat : www.aphorism.ru  
Autor: Rusnac Rodion 
 
 

17. X a fost inventat de către Bette Nesmith Graham, care lucra în anul 1951 în 
calitate de secretară la o bancă din Dallas, Texas. În 10 ani de la lansare, se 
comercializau deja câte un milion de sticle pe an, spre salvarea multora şi a 
noastră inclusiv. Despre ce invenţie este vorba? 

Răspuns: Corector, se acceptă după sens. 
Cometariu: În 1951 erau utilizate încă maşinile de tapat, ceea ce făcea dificil 
secretarelor şi persoanelor care tapează să corecteze greşelile, ele fiind nevoite să 
tapeze din nou textul.  
Sursa: Geniale Erfindungen, vom Dosenoeffner zum Internet. Dr. Peter Albrecht 
Autor: Nadejda Melinti 
 
 

18. Autorul întrebării, fiind un mare amator de sos de soia, îl compară cu prima, 
deși, conform ultimelor cercetări, această comparație nu mai este actuală. Care 
două cuvinte au fost omise în întrebare? 

Răspuns: Grupă sanguină 
Notă: Sosul de soia se potrivește la orice mâncare. Anterior, prima grupă sanguină era 
considerată universală, în prezent, însă, pentru transfuzie se dă preferință grupei 
corespunzătoare pacientului. 
 
 

19. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri. 
Termenul de „Ficat nimicit” poate include simptomele: epuizare, lipsă de 
energie, insomnia, pierderea poftei, dureri de cap și multe altele. La problema 



„Ficatului nimicit” poate fi aplicat și modelul lui Kübler-Ross. Vă rugăm să 
numiți într-un minut denumirea oficială a bolii legate de „Ficatul nimicit”. 

Răspuns: Cardiomiopatia Takotsubo 
Comentariu: Termenul înlocuit este, evident, inima zdrobită, inima frântă. Modelul 
Kübler-Ross include așa stadii ca Negare, Furie, Negociere, Depresie și Acceptare. 
Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Broken_heart 
 
 

20. X este ușor și foarte rezistent. La prima vedere pare a fi dintr-o spumă. 
Profesorul Marc Meyers din universitatea din San-Diego, după un studiu, a 
ajuns la concluzia că X este o construcție complexă, compusă din mai multe 
membrane unite prin niște tuburi. Tuburile sunt niște oase grele, însă distanța 
între ele e destul de mare, astfel densitatea X-ului e de 10 ori mai mică decât 
cea a apei. Numiți X prin 2 cuvinte, dacă știm că de la un timp poate fi văzut 
și pe un logotip din Chișinău. 

Răspuns: ciocul tucanului 
Comentariu: ciocul tucanului poate fi văzut, spre exemplu, pe logo-ul localurilor 
Tucano. 
Autor Artiom Artiomov 
 
  



Runda 3 
 

21. În opinia lui Victor Hugo,  ACEASTA  este începutul robiei.  De exemplu  
SUA nu au avut ACEASTA doar în intervalul anilor 1835- 1836. Ce a fost 
înlocuit prin ACEASTA. 

Răspuns : Datoria financiară (se accepta si datorie) 
Comentariu: A)Hugo considera datoria chiar mai rea decât sclavia, deoarece 
creditorul deține  nu numai corpul, ci și demnitatea personala a celui datornic. 
B) Doar între anii 1835-1836 –SUA nu a avut nici o datorie publică. 
Surse:  http://ru.wikiquote.org/wiki/Виктор_Мари_Гюго   
 http://en.wikipedia.org/wiki/National_debt_of_the_United_States#History  
Autor: Rusnac Rodion 
 
 

22. Ultimul dintre cele 6 obiecte, a fost lăsat pe acest teritoriu în 1972. Deoarece 
acordurile internaționale prevăd că acest teritoriu nu poate aparține nici unui 
stat, se presupunea că obiectele trebuia să dispară din cauza efectelor radiației.  

Dar ce obiect? 
Răspuns: Steagul SUA 
Comentariu: pe lună au fost lăsate 6 steaguri ale SUA în cadrul celor 6 misiuni de 
aselinizare. Sursa: http://fishki.net/2003439-25-nedavnih-otkrytij-kotorye-
perevernuli-predstavlenija-uchenyh-o-kosmose.html, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Moon_landing#Apollo_missions 
Autor: Fala Alexandru 
 
 

23. Acest eveniment este definit de către organizatorii săi drept o acțiune artistică 
în masă, folosită de participanți pentru a se autoexprima și a-și demonstra 
viziunile și ideile. Organizatorii o numesc simplu, Demonstrație. Pentru prima 
dată, Demonstrația a avut loc în Novosibirks în anul 2004, și de atunci ea are 
loc anual pe data de 1 mai. De regulă, participanții vin la Demonstrație cu 
diferite pancarde și lozinci, cu condținut absurd și declarat apolitic. Astfel, ca 
exemplu, putem menționa inscripțiile: “Eu n-am să mai fac așa”, “Tanea, nu 
mai plânge”, “Toți sunt liberi”, “Unde aici se dau banii pentru participare”, 
“Iadul e al nostru”, “Rusia fără Agutin”, etc. Evenimentul capătă o răspândire 
tot mai largă, ultimii ani organizându-se și în alte orașe. De exemplu, în 2016 
Demonstrația a avut loc și în Chișinău, coloana mergând pe data de 1 mai de 
la Circ spre centru. 

În textul acestei întrebări, unui cuvânt i-am adăugat două litere. Dar cum este cuvântul 
original? 
Răspuns: Monstrația 
Comentariu: Evenimentul este numit “Monstrația”, de la latinescul “monstratio” - a 
arăta. Printre slogane se întâlnește, de exemplu, și sloganul “Monstrația pentru 
Mocrație”. 
Surse: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Монстрация; 
https://www.facebook.com/monstration.chisinau 
Autor Natan Garștea 
 
 

24. Întrebare cu imagine. 



 
Aveţi în faţă un infografic creat de către designerul grafic Shahed Syed (aka dehahs), 
în care am ascuns unele detalii. Peste 1 minut scrieţi pe foaie acţiunea cărui film se 
desfăşoară inclusiv în cilindrul cu apă, rumeguş şi ciocolată care nu a încăput în 
imagine. 
Răspuns: Shawshank redemption. Se acceptă şi Închisoarea îngerilor. 
Comentariu: Designerul grafic Shahed Syed, a reprezentat grafic şi a calculat 
distanţele parcurse de către protagonistul filmului Shawshank redemption, Andy 
Dufresne. Rezultatul este această lucrare infografică The Shawshank Computation. 
Începând cu al doilea an al detenţiei sale, lui Andy Dufresne i-au trebuit 17 ani să-şi 
sape tunelul către libertate. Designerul şi-a propus să calculeze exact cât de lung era 
tunelul săpat de protagonist având la baza unele dimensiuni şi puterea matematicii. 
Graficul conţine nu doar lungimea tunelului, ci reprezintă şi graficul săpăturilor, ştiind 
că eroul a început tunelul în 1949 şi l-a terminat în . Rezultă un progres de 1/64 de 
inci pe zi, timp de 16,9 ani, săpând în total 10 picioare. 
După ce a finisat să sape tunelul, eroul filmului a trebuit să meargă târâş printr-o ţeavă 
de canalizare, care în film era de fapt umplută cu apă, rumeguş şi sirop de ciocolată. 
Sursa: https://www.quora.com/Movies-What-are-some-amazing-facts-about-The-
Shawshank-Redemption 
Autor: Nadejda Melinti 
 
 

25. Atenție în întrebăre sunt înlocuiri. Conform cărții ”Sourcery” de Terry 
Pratchett această știință a prins avînt, cînd un cercetător a utilizat ca sursă de 
inspirație X în Y. Conform glumei ce urmează cercetătorul putea liber să 
utilizeze și un lift, probabil în acest caz această știință s-ar fi dezvoltat cu totul 
diferit, poate mai rapid, dar rămîne întrebarea cu ce scop. Numiți știința despre 
care este vorba și ce a fost înlocuit prin X în Y. 

Răspuns: genetică și scară în spirală 
Comentariu: Se acceptă după sens. 
Sursă: http://www.lib.ru/INOFANT/PRATCHETT/posoh.txt 
 
 

26. Această persoană a decedat la 63 de ani, iar supranumele său desemna faptul 
că a fost primul care a purtat un anumit nume în funcția pe care a deținut-o. 
Una dintre preocupările sale de bază a fost asigurarea protecției față de un 



fenomen atmosferic. În acest sens a participat și la o expediție ce a ajuns până 
la orașul victoriei. 

Care persoană este menționată în întrebare? 
Răspuns: Mircea cel Bătrân 
Comentariu: Supranumele „cel Bătrân” presupune, în general, în limbajul de 
cancelarie medieval primul domnitor cunoscut cu acest nume. Pe parcursul domniei s-
a luptat cu Baiazid Fulgerul. În 1396 a participat la bătălia de la Nicopole, ce din 
greacă poate fi tradus drept „orașul Victoriei”. 
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_cel_Bătrân 
Autor: Fala Alexandru 
 
 

27. Întrebare cu omisiune. 
În timpul călătoriilor cu avion, autorul întrebării a văzut o inscripție promoțională de 
la o companie avia din Statele Unite: “The [omisiune]-time machine”. Ce a fost omis? 
Răspuns – ”On”  
Comentariu: Inscripția spunea “the On-time machine”, adică ”mașina care ajunge 
conform orarului” 
Autor Vitalie Eremia 
 
 

28. Bliț dublu. Citate de Otto von Bismark: 
a. „ELE sunt precum cârnații. E mai bine să nu te uiți cum se fac.” Ce sunt ELE? 
b. „Niciodată nu se spun mai multe minciuni decât în timpul războiului, după 
vânătoare și înainte de (cuvânt omis).” Ce cuvânt a fost omis? 
Răspuns: a. Legi. b. Alegeri 
 
 

29. La nivel internaţional acesta a fost lansat sub diferite titluri, după cum 
urmează: “Aripile libertăţii” în Italia, “Rita Hayworth – cheia salvării” în 
Finlanda, “Pereţii speranţei” în Israel, “Închisoare pe viaţă” în Spania şi 
“Fantastic” în Taiwan. Dar care este titlul acestuia în română? 

Răspuns: Închisoarea îngerilor  
Comentarii: La nivel internaţional, denumirea filmului Shawshank redemption a fost 
adaptată în diferite limbi diferit.  
Sursa: http://mentalfloss.com/article/57589/15-things-you-may-not-have-known-
about-shawsank-redemption 
 
 

30. Pe la sfârșitul primei jumătăți a secolului trecut, din anuarul telefonic al New 
York-ului a dispărut un nume de familie, care cu ceva timp înainte se putea de 
găsit la 22 de persoane. Numiți acest numele de familie.   

Răspuns: Hitler 
  



Runda 4 
 

31. Citat dintr-un articol umoristic britanic: 
Spaniolii sunt excitați să vadă submarinele sale gata să lanseze. Aceste submarine 
proiectate frumos au fund din sticlă, așa ca flotă spaniolă nouă are priveliște foarte 
bună... La ce? 
Răspuns: la flota spaniolă veche. Se acceptă și la marea armada 
Comentariu: Englezii fac haz de înfrângerea epică a uriașei escadrile maritime trimise 
de câtre Spania contra lor. 
Autor Polina Meleca 
 
 

32. În serialul TV „Lucifer”, lansat de FOX în ianuarie 2016, personajul principal 
poartă un nume și un prenume ce reprezintă, în esență un pleonasm biblic. 
Totuși, etimologia numelui acestuia face referință la un corp ceresc, numit 
după o zeitate romană, ceea ce conferă pleonasmului un misticism ridicat. 
Scrieți în română sau engleză numele personajului principal, dacă acesta nu 
este numele unui personaj literar. 

Răspuns: Morningstar sau steaua de dimineață 
Criterii: nu se acceptă Luceafăr, deoarece Luceafărul este un alt nume pentru Lucifer 
Comentarii: Lucifer Morningstar este numele deplin a personajului principal. „Steaua 
de dimineață” este o altă denumire a lui Lucifer, „cel căzut din cer”. O altă denumire 
este „Venus în cerul de dimineață de înaintea răsăritului”. Venus este o planetă 
numită după zeița romană a frumuseții Venus 
Autor: Veronica Vragaleva, ACORD 
Surse: https://en.wikipedia.org/wiki/Lucifer_(TV_series);  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lucifer; 
http://www.etymonline.com/index.php?term=lucifer  
 
 

33. Bliț dublu. 
Continuați proverbele chineze: 

a) Când copiii sunt răi nu merită nici o moştenire; când sunt buni şi 
vrednici... Continuați proverbul. 

b) Omul stăpân pe sine n-are nevoie de. Continuați proverbul. 
Răspuns: a) nu au nevoie de nici o moştenire  b) alt stăpân 
Autor Artiom Artiomov 
 
 

34. Întrebare cu imagine. 

 
Aveţi în faţă o caligramă creată de Ji Lee, în care au fost omise 6 litere, din locul 
marcat cu linie. Reproduceţi literele omise. 



Răspuns: INFLAT 

 
Comentarii: Inflaţia reprezintă dezechilibrul economic reprezentat de o creştere 
generală a preţurilor şi de scăderea simultană a puterii de cumpărare a monedei 
naţionale. Acest fenomen face obiectul caligramei distribuite. 
Sursa: http://bazavan.ro/2016/03/word-as-image-colectia-de-caligrame-creative/ 
Autor: Nadejda Melinti 
 
 

35. Această sărbătoare este celebrată în peste 80 de țări, având originea pe pământ 
american în urmă cu 130 de ani. Însă în SUA, în țara de origine, sărbătoarea a 
fost înlocuită cu Labor Day , celebrată în fiecare an în prima zi de luni din 
septembrie. Nu vă cerem să numiți sărbătoarea controversată, numiți data când 
se sărbătorește la noi. 

Răspuns: 1 Mai (sărbătoarea controversată de oarece e zi de odihnă dar se numește 
Ziua Muncii) 
 
 

36. Rene Magritte, un renumit artist belgian spunea că „X este o pipă” şi că „X 
scrisă este invizibilă, iar X desenată are o aparenţă vizuală”. Discuţiile pe tema 
X-ei au o istorie lungă, Aristotel fiind printre primii care au încercat să o 
definească. Scrieţi pe foaie ce este X, cu ajutorul unui cuvânt de origine greacă 
care are sensul de „facere” sau „creare”. 

Răspuns: Poezia 
Comentariu: Citatele originale „Poezia este o pipă” şi „Poezia scrisă este invizibilă, 
iar poezia desenată are o aparenţă vizuală”. Rene Magritte considera arta lui poezie. 
Sursa: Broşura din Muzeul Magritte. 
Autor Nadejda Melinti 
 
 

37. În serialul TV „Lucifer”, lansat de FOX în ianuarie 2016, localul ce aparține 
personajului principal poartă o denumire ce este în același timp și o trimitere 
fonetică la etimologia prenumelui acestuia, dar și un cuvînt ce indică un 
anumit nivel al existenței umane. Scrieți despre ce cuvînt este vorba. 

Răspuns: LUX 
Comentarii: Lucifer se traduce din latină ca „aducător de lumină” (de la lux, lucis, 
„lumină" și ferre, „a aduce"). Conform DEX, lux este un nivel de viață excesiv de 
costisitor. 
Surse: https://dexonline.ro/definitie/lux; https://en.wikipedi 
a.org/wiki/Lucifer_(TV_series)   
Autor: Veronica Vragaleva 
 



 
38. Imagine 

 
Traducerea textului din imagine: „Atenție! În apă este foarte periculos să-ți satisfaci 
nevoile personale. Amendă 200 hrivne. Se filmează <omisiune>” 
Pentru a se bucura de această invenție, brevetată încă în anul 1900, chișinăuenii de 
obicei sunt nevoiți să achite suplimentar, unui monopolist, câte 30-50 lei de persoană. 
Dacă nu sunt atenți în utilizarea ”aparatului”, au șansa să fie penalizați cu încă 10 
euro. Mai nou, odată cu dezvoltarea tehnologiilor, unii o pot face și acasă.  
Scrieți pe foaie ce a fost șters în imagine. 
Răspuns: 3D 
Autor Lilian Bejan 
 
 

39. În secolul XIII în Italia, dacă să-l credem pe Dante, a crescut utilizarea pâinii 
de secară și a scăzut utilizarea celei de grâu, care nu era atât de accesibilă 
poporului simplu. Dar ce a fost numit de catre Dante „pâine de secară” și 
„pâine din grâu”, dacă știm că lui i-a plăcut mai tare pâinea de secară? 

Răspuns: limba italiană și limba latină. 
Comentariu:  Latina clasică  era utilizată de cei mai instruiți, italiana/latina vulgară 
era pentru prostime. Dante a scris mai mult în italiană. 
Autor Dan Ursu 
 
 

40. Material distributiv 
“He came into her apartment 
He left the bloodstains on the carpet 
She ran underneath the table 
He could see she was unable 
So she ran into the bedroom 
She was struck down, it was her doom 
 
Annie, are you OK? 
So, Annie, are you OK? 
Are you OK, Annie? 
Annie, are you OK? 
So, Annie, are you OK? 
Are you OK, Annie? 
 



(Annie, are you OK?) 
(will you tell us that you're OK)” 
 
Ați primit un fragment din textul cântecului lui Michael Jackson “Smooth Criminal”. 
Ziarul New York Times scria despre cântec: “Interpretul găsește un covor cu urme de 
sânge pe el și un corp inconștient, pe care îl întreabă obsesiv: “Ana, ești ok?”, deși, 
evident, ea nu este.” 
Nu vă întrebăm de ce interpretul se adresa jertfei “Ana”. Dar ce cursuri, frecventate 
de Michael Jackson, au servit drept inspirație pentru acest cântec? 
Răspuns: cursuri de prim ajutor medical, cursuri de paramedici. Se acceptă după 
sens. 
Comentariu: Manechinul pe care se efectuează exercițiile de resuscitare cardio-
pulmonară este numit de obicei Annie. Paramedicii sunt încurajați să verifice dacă 
persoana resuscitată își revine, adresându-i cu regularitate întrebări despre cum se 
simte. Evident, la cursurile de resuscitare ei i se adresau manechinului cu întrebarea: 
“Annie, are you OK?”, întrebare preluată de Jackson și în cântec. 
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Smooth_Criminal 
Autor Natan Garștea 
 
  



Runda 5 
 

41. Imagine 

 
Aveți în față un fragment din Simfonia nr. 47 scrisă de Joseph Haydn. Peste un minut 
vă rugăm să răspundeți, printr-un cuvânt de origine grecească, care este denumirea 
alternativă a operei? 
Răspuns : palindrom  
Sursa: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Palindrome 
Autor: Eugenia Grosu 
 
 

42. Conform estimărilor efectuate de Forbes în 2013, averea lui X constituie 65.4 
miliarde de dolari. X de facto se scaldă în bani. Numiţi-l pe X. 

Răspuns: Scrooge McDuck 
Comenatariu: Forbes efectueaza regulat un rating a celor mai bogate personaje fictive 
- Fictional 15. Conform acestui rating în 2013 Scrooge McDuck era plasat pe primul 
loc. 
Sursa: http://www.forbes.com/sites/davidewalt/2013/07/31/the-2013-forbes-fictional-
15/#586cc09a5e30 
Autor: Rusu Alexandru, Google-Moogle 
 
 

43. Întrebare cu înlocuiri. Icoana Maicii Domnului „cu şapte capete”, care mai 
este numită şi „îmblânzirea inimilor împietrite”, o reprezintă pe Fecioara 
Maria singură, fundamentul scripturistic pentru această icoană fiind prorocia 
Dreptului Simeon despre sacrificarea lui Isus. Aşezarea capetelor poate să 
difere: patru pe partea stângă și trei pe partea dreaptă, sau invers, ori câte trei 
în fiecare parte și una pe verticală în partea de jos, însă în orice fel acest 
număr, șapte, înseamnă plinătatea suferinţei. Ce cuvânt a fost înlocuit în 
întrebare? 

Răspuns: săgeţi 
Comentarii: Sfântul şi Dreptul Simeon, cel care l-a ţinut în braţe pe Hristos, a văzut de 
mai înainte suferinţa pe care avea s-o îndure Maica Domnului în timpul răstignirii lui 
Hristos, şi i s-a adresat cu cuvintele: «Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre 
ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri. Şi prin sufletul 
tău va trece sabie» ( Luca 2, 34-35). Simbolic, suferinţa Maicii Domnului este 
reprezentată pe icoană prin şapte săgeţi sau săbii ce trec prin inima ei. 
Conform DEX, unul dintre sensurile figurate ale cuvântului „Săgeată” este: Durere 
vie şi pătrunzătoare, suferinţă 
Sursa: http://www.doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/icoana-maicii-domnului-
cu-sapte-sageti  
https://dexonline.ro/definitie/sageata 



Autor: Nadejda Melinti, Google Moogle 
 
 

44. Acest cuvânt a apărut prin secolul XV și denumea persoanele dintr-un anumit 
domeniu, ce țineau locul șefilor în lipsa lor. După unele păreri, mai târziu, prin 
secolul XIX, unii britanici au încercat fără succes să-l înlocuiască utilizând un 
cuvânt de origine engleză. În română, spre deosebire de rusă, germană sau 
engleză, a fost adaptat. Numiți acest cuvânt. 

Răspuns: Locotenent  
Comentariu: Se acceptă și leutenant. Cuvântul cu care se încerca înlocuirea în engleză 
era steadholder.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Lieutenant 
Autor Lilian Bejan 
 
 

45. Întrebare cu omisiuni. În esenţă, X este un modem, o imprimantă şi un scaner 
într-o singură unitate. Nu vă întrebăm ce litere au fost omise din textul 
întrebării, numiţi exact cuvântul din 8 litere sau expresia de la care provine 
denumirea uzuală a acestuia. 

Răspuns: facsimil sau fac simile  
Comentariu: Din întrebare au fost omise literele FA. Un fax este un protocol de 
comunicaţie capabil să transmită imagini prin intermediul telefoniei. Originea 
cuvântului „fax” provine din engleză, fiind o prescurtare de la cuvântul „facsimil”, 
care este similar cu forma latină „fac simile”, „a face similar”. 
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Fax 
Autor: Nadejda Melinti 
 
 

46. O legendă  a tribului african swahili,  spune că primul om a coborât pe pământ 
din cer. Întrebare: dar cine l-a ajutat pe primul om să facă aceasta ( să coboare 
din cer )? 

Răspuns: Girafa 
Surse: http://fictionbook.in/evgeniy-alekseev-i-dr-chto-gde-kogda.html?page=39  
http://www.aif.ru/hstore/fotoviktorina/428  
Autor: Rusnac Rodion 
 
 

47. Iată câteva dintre cele 150 care pot sta la baza unei reţete pe care protagonistul 
unui roman publicat în 1931 o vinde unor americani chinuiţi contra 200 de 
ruble: cartofi, grâu, caise, orz, dude, hrişcă, chişmiş, prune, taburet. Dar care 
este echivalentul românesc al produsului pe care îl căutau americanii? 

Răspuns: Ţuica 
Comentarii: Este vorba despre Ostap Bender, protagonistul romanului Viţelul de aur 
de Ilf şi Petrov, publicat în 1931, care în una dintre aventurile sale întâlneşte doi 
americani care, chinuiţi în propria ţară de Dry Law, vizitează Rusia pentru a afla 
reţeta samagonului. Ostap Bender le vinde reţeta samagonului de grâu contra a 200 de 
ruble, lăudându-se că ştie 150 de reţete de samagon, şi că samagonul poate fi obţinut 
şi din taburet. 
Sursa: Viţelul de aur de Ilf şi Petrov  
Autor: Nadejda Melinti 



 
 

48. Conform studiilor efectuate de World Economic Forum in 2014, în această 
listă intră 63 de naţiuni. Recent SUA a pierdud ocazia de a intra în această 
llistă pe cînd Republica Moldova mai are o şansă. După ce criteriu a fost 
creată lsta? 

Răspuns: Naţiuni/State conduse de femei  
Sursa:http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/30/about-one-in-ten-of-todays-
world-leaders-are-women/ 
Autor: Rusu Alexandru 
 
 

49. În povestirea SF “Persistența vederii” de John Varley, se povestește istoria 
unui șomer care, dorind să mai caute de lucru, traversează California pe jos. El 
întâlnește pe drum o comunitate de orbi și surzi care îl primește în rândurile ei; 
constată atunci că acești handicapați au copii normali, care au stabilit un nou 
mod de comunicare între ei, tactil, în timp ce adulții sunt capabili să fuzioneze 
mental. Naratorul rămâne timp de câteva luni în această comunitate, dar nu 
reușește să se integreze și își reia drumul, pentru a se reîntoarce în lume. Șase 
ani mai târziu, el simte nevoia să retrăiască această experiență. În timpul 
absenței, fuziunea adulților a devenit totală și ei au sfârșit prin a dispărea; 
copiii au ajuns acum la cel de-al doilea stadiu de dezvoltare: sunt… 

Dar cum sunt copiii? 
Răspuns: orbi și surzi. Se acceptă răspunsul exact. 
Comentariu: Copiii tindeau să ajungă la același nivel de dezvoltare ca și părinții lor, 
să poată fuziona mental, însă simțurile, în special vedea și auzul, ne încurcă să 
atingem nivelul de concentrare necesar pentru aceasta. Ei au ales să se refuze de 
simțuri. 
Sursa: Persistence of vision, John Varley 
Autor Natan Garștea 
 
 

50. Într-o gluma de 1 aprilie, Google a introdus o funcționalitate nouă in serviciul 
său de poșta electronică Gmail. Această opțiune ar fi folosită când „ai spus 
exact ceea ce ai vrut sa spui și nu mai trebuie sa spui nimic, (bum)” [tradus din 
“you just nailed it, and there’s nothing more to say (bam)”]. După invocarea 
acestei opțiuni, interlocutorii ar primi o imagine GIF cu un minion FĂCÂND 
ACEASTA, iar utilizatorul n-ar mai vedea continuarea conversației și nici 
notificările despre mesajele ulterioare. Ce făcea minionul in această imagine, 
preluată din filmul animat Minionii? 

Răspuns - Mic drop (a scăpat microfonul). 
Sursa https://www.cbinsights.com/blog/google-product-flops  
Autor Vitalie Eremia 
 


