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RUNDA 1
Întrebarea 1
Imagine
Be not afraid of any man
No matter what his size
If danger threatens, call on me
And I will equalize.
Nu-ți fie frică de nimeni
Fie el mare sau mic
Dacă ești în pericol, apelează
Și eu voi egala.
Nu vă întrebăm cărei invenții din a doua jumătate a secolului XIX îi este dedicat acest fragment. Scrieți care este
numele autorului acesteia.
Răspuns: Samuel Colt
Comentariu: Este renumit citatul “Dumnezeu a făcut oamenii diferiți, colonelul Colt i-a făcut egali”, citat la care se
face aluzie în ultimul vers al fragmentului primit. Cel mai cunoscut revolver al lui Samuel Colt era supranumit și “The
Equalizer”.
Sursa: https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a23685/colt-single-action/
https://www.barrypopik.com/index.php/new_york_city/entry/be_not_afraid_of_any_man_no_matter_what_his_siz
e_when_danger_threatens_i_wi/
Autor: Sergiu Iacob
Întrebarea 2
Ce companie se numea inițial „Saltea gonflabilă și mic dejun”?
Răspuns: Airbnb
Comentariu: AirBed & Breakfast
Sursa: https://fr.wikipedia.org/wiki/Airbnb
Autor: Irina Breahnă
Întrebarea 3
În aprilie 2018, zeci de mii de persoane au manifestat împotriva câștigării alegerilor de către partidul de
guvernământ, criticând tendințele autoritariste ale liderului acestuia, principala lozincă scandată fiind “Dictator!”
Nu vă întrebăm ce literă a fost înlocuită în textul acestei întrebări, scrieți în ce țară au avut loc evenimentele?
Răspuns: Ungaria
Comentariu: Lozinca scandată era “Victator” - supranumele liderului ungar, Victor Orban.
Sursa: http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-35/victator-zeci-de-mii-de-oameni-au-protestat-in-ungariacontestand-alegerile-castigate-de-orban-140985.html
Autor: Maxim Cumpanici
Întrebarea 4
Pe coperta ultimului număr al revistei National Geographic se menționează că 18 miliarde de livre de plastic ajung în
ocean în fiecare an. Ce expresie din două cuvinte este utilizată în următoarea frază, dacă aceasta este ilustrată
sugestiv și de imaginea unei pungi de plastic pe coperta respectivă?
Răspuns: Vârful icebergului
Comentariu: Punga de plastic arată ca un iceberg.
Sursa: http://press.nationalgeographic.com/2018/05/16/national-geographic-magazine-june-2018/
Autor: Irina Breahnă

Întrebarea 5
La sfârșitul anului trecut, după încă o lansare de succes, racheta Falcon 9 a lăsat pe cer un traseu mai putin obisnuit,
stârnind tot felul de presupuneri și speculatii ale martorilor oculari. Mai târziu, Elon Musk a postat pe twitter: “Cred
că noaptea trecută ar putea fi cel mai mare test făcut vreodată”.
Restabiliți cuvântul omis din textul întrebării.
Raspuns: Rorschach
Comentariu: In tweet-ul lui Musk era mentionat testul Rorschach
Surse: https://twitter.com/elonmusk/status/944700127100497920?lang=en
https://spaceflightnow.com/2017/12/28/falcon-9-launch-lights-up-southern-california-sky/
Autor: Vitalie Procopciuc

Întrebarea 6
Imagine (color)

Aveți în față un semn distinctiv utilizat pe unele automobile din Japonia pentru a desemna o anumită categorie de
șoferi. Acum câțiva ani, acest semn a fost modificat din cauza asociațiilor neplăcute pe care le crea.
Conform unor date statistice, această categorie de șoferi este mai predispusă la traumatisme severe, petrece mai
multe zile în spital, și are o rată mai înaltă de deces în urma accidentelor rutiere.
Căror șoferi le este destinat acest semn distinctiv?
Răspuns: Vârstnici
Criteriu de acceptare: Răspunsuri cu același sens
Comentariu: Șoferii în vârstă din Japonia au considerat ofensator semnul dat, deoarece el se asocia cu o frunză
ofilită. Șoferii în vârstă sunt mai predispuși la traumatisme serioase sau deces din cauza fragilității fizice și recuperării
mai lente a organismului.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Koreisha_mark
https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/94069/94069.pdf
Autor: Sergiu Iacob
Întrebarea 7
Conform unei surse, în Uniunea Sovietică acest scriitor mai era numit de către admiratorii săi Van Dyck [van deik].
Acest nume era utilizat în scopuri conspirative pentru ca autoritățile să nu-și dea seama despre cine este vorba.
Totodată, numele făcea aluzie la una dintre cele mai cunoscute opere ale sale. Despre care scriitor este vorba?
Răspuns: Alexandr Soljenițîn
Comentariu: Se face aluzie la nuvela “O zi din viața lui Ivan Denisovici” – “One day from the life of Ivan Denisovich”.
Sursa: https://skuzn.livejournal.com/479919.html
Întrebarea 8
În timpul protestelor din mai 1968 din Franța, ziarul de inspirație anarhistă L'Enragé (Înfuriatul), le sugera cititorilor
săi că ar putea fi folosit la confecționarea lui. Numiți-l pe el prin 2 cuvinte.
Răspuns: Cocktail Molotov
Comentariu: Ziarul putea fi folosit pe post de fitil.
Sursa: https://fr.wikipedia.org/wiki/L%E2%80%99Enrag%C3%A9
Autor: Irina Breahnă

RUNDA 2
Întrebarea 9
În articolul de pe New Yorker care relata scandalul legat de Premiul Nobel, se menționa că acesta a dus la demisia a 8
din cei 18 membri ai Academiei sudeze, numiți pe viață. În continuare, reflectând asupra faptului că pentru a alege
noi membri ar fi nevoie de un cvorum de cel puțin 12 persoane, autorul articolului menționează o lucrare din 1961.
Numiți lucrarea.
Răspuns: Catch-22
Comentariu: Deoarece membrii sunt aleși pe viață, chiar dacă demisionează, scaunul lor nu poate fi ocupat de
altcineva până la moartea lor. Deși regele a promis că regula în cauză va fi modificată, oricum orice membru nou al
Academiei trebuie să întrunească cel puțin 12 voturi. Actual, Academia are doar 10 scaune ocupate. Termenul Catch22 semnifică o situație din care nu există ieșire, din cauza regulilor contradictorii
Sursa: https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/the-swedish-academy-sex-scandal-and-the-illusionsof-the-nobel-prize-in-literature
Autor: Irina Breahnă
Întrebarea 10
Imagine

Vedeți în imagine ceasul protagonistului din filmul Doctor Strange, care apare în prim-plan în una din scene.
Reamintiți-vă finalul acestei pelicule și numiți filmul din 1993 la care se face referire în această imagine.
Raspuns: Groundhog Day/ Ziua Cârtiței
Comentariu: Pe ceas este data de 2 februarie - Ziua Cârtiței în SUA și Canada. În filmul Doctor Strange, protagonistul
îl înfruntă pe Dormammu într-o buclă temporală inescapabilă.
Sursa: http://www.digitalspy.com/movies/doctor-strange/news/a849218/doctor-strange-easter-egg-groundhogday/
Autor: Vitalie Procopciuc
Întrebarea 11
După numirea în funcția de ministru al ecologiei și protecției mediului a cunoscutului activist Nicolas Hulot,
societatea franceză se aștepta de la acesta la o serie de reforme fundamentale în domeniu. După un an de la această
numire, un ziar francez constata cu amărăciune că deja este absurd să mai aștepți ceva de la Hulot și că el, aparent, sa transformat. În cine?
Răspuns: Godot
Comentariu: În piesa absurdă “În așteptarea lui Godot” de Eugen Ionesco, personajele așteptau în zadar sosirea lui
Godot, la fel ca și societatea franceză reformele lui Hulot.
Sursa: https://www.connaissancedesenergies.org/afp/un-de-hulot-et-toujours-des-attentes-180506
Autor: Serghei Gherghelejiu
Întrebarea 12
Unul dintre cele mai cunoscute X-e este cel curúl, care era încrustat cu fildeș și era destinat consulilor și înalților
magistrați. O altă variantă de X a fost concepută pentru fortificarea mușchilor drepți și oblici abdominali, dar și a
erectorilor spinali.
Care două cuvinte au fost înlocuite prin X?
Răspuns: Scaun roman

Comentariu: În primul caz este vorba despre scaunul curúl din Roma Antică, în cel de-al doilea - despre aparatul de
fitness destinat antrenării mușchilor sus-menționați.
Susa: https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_chair
https://dexonline.ro/definitie/curul
Autor: Sergiu Iacob
Întrebarea 13
Recent, savanții au stabilit că gesturile pe care oamenii le fac în momentele de triumf, cum ar fi ridicarea mîinilor sau
a capului nu sunt dobândite și au, de fapt, origini biologice. La această concluzie ei au ajuns urmărind întrecerile între
un anumit tip de sportivi. Răspundeți exact ce fel de sportivi?
Răspuns: Orbi din născare
Comentariu: Sportivii orbi din născare repetau gesturile victorioase ale sportivilor obișnuiți.
Sursa:
http://www.science20.com/news_articles/athletes_triumphant_victory_gestures_are_biological_need127561
Autor: Serghei Gherghelejiu
Întrebarea 14
Pe o caricatură umoristică colegul mai experimentat îl dojenește pe cel mai tânăr, spunându-i că nu este la pescuit
sportiv și nu trebuie sa îi arunce înapoi pe cei mici.
Răspundeți print-un cuvânt cu 2 rădăcini, care este profesia acestora.
Răspuns: Salvamari
Sursa: https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2016/09/19/romanii-au-umor-5/
Autor: Maxim Cumpanici
Întrebarea 15
Bliț etimologico-istoric.
1. Numele acestui popor antic, care a trăit pe teritoriul Scoției de astǎzi, este de origine latină și provine de la faptul
că reprezentanții lui își desenau, tatuau corpul.
2. Deși nefondată, o teorie afirmă că numele lor derivă de la cuvântul grecesc „șopârlă”, și își are originea în faptul că
aceștia purtau armuri.
Răspuns: 1. Picții 2. Sarmații
Comentariu: Aceeași origine ca și picții o are verbul „a picta” în română. Șopârlă în greacă va fi „sauros”, ca în
„dinozaur”, de exemplu.
Sursa:https://ro.wikipedia.org/wiki/Pic%C8%9Bi
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarmatians
Autor: Irina Breahnă
Întrebarea 16
Imagine

Cu ce expresie începe acest citat?
Răspuns: S-a scurs/a curs multă cerneală
Comentariu: După cum ați aflat, picții și-au primit numele de la obiceiul de a se tatua/picta. Autoarea face un joc de
cuvinte în acest sens, dar și subliniază numărul mare de lucrări publicate la acest subiect. Noi tot am încercat să vă
sugerăm răspunsul cu ajutorul petei de cerneală.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Picts
Autor: Irina Breahnă

RUNDA 3
Întrebarea 17
Potrivit scriitorului rus Lev Danilkin, în perioada când Lenin se ascundea pentru a nu fi arestat de Guvernul Provizoriu,
autoritățile au interzis vânzarea lor. Ele i-au fost utile și lui Mozart, din cauza diformității urechii sale stângi. Ce sunt
ele?
Răspuns: Perucile
Sursa: Ленин – Пантократор солнечных пылинок – Лев Данилкин
http://www.wigsandhairsolutions.com/blog/custom-synthetic-wigs/fun-wig-facts/
Autor: Serghei Gherghelejiu
Întrebarea 18
Această formație și-a modificat celebrul logou pe toate albumele și materiale promoționale destinate pieții germane,
dar și în alte câteva țări, pentru a evita orice analogii dar și neplăceri legale. Numiți această formație, fondată în
1973.
Răspuns: KISS
Comentariu: Cele două litere „S” stilizate drept două fulgere erau foarte asemănătoare cu logoul Schutzstaffel, SS-ul
german.
Sursa: http://www.feelnumb.com/2011/09/14/kiss-changed-their-logo-for-german-market/
Autor: Irina Breahnă
Întrebarea 19
Imagine

Aveți în față o plantă din jocul “Plants vs Zombies”. Aceasta este o plantă defensivă, ce suportă bine atacurile
morților. Răspundeți printr-un cuvânt inventat de 8 litere care este denumirea acesteia.
Răspuns: Endurian
Comentariu: Prototipul acestei plante este Durianul. “A suporta” este sinonim cu “a îndura”, în engleză - to endure.
Sursa: http://plantsvszombies.wikia.com/wiki/Endurian
Autor: Sergiu Iacob
Întrebarea 20
Iată câteva tipuri de ele: grecească, austriacă, venețiană, franceză, Polichinelle, wagneriană. Un alt tip, cunoscut din
secolul 18, a devenit îndeosebi popular grație unui discurs din 1946. Numiți acest ultim tip prin 3 cuvinte.
Răspuns: Cortina de fier
Comentariu: Ele sunt cortinele. Acestea variază foarte mult în funcție de formă și de mecanism. În secolul 18 a fost
introdusă o veritabilă cortină de fier, pentru a proteja spectatorii în cazul unui eventual incendiu. Expresia „cortina de
fier” a devenit populară pentru a caracteriza situația internațională după cel de-al doilea război mondial în urma
utilizării ei de către Churchill.
Sursa: https://fr.wikipedia.org/wiki/Rideau_de_th%C3%A9%C3%A2tre#Rideaux_d'avant_sc%C3%A8ne
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Curtain
Autor: Irina Breahnă
Întrebarea 21
Am trecut de jumătatea competiției.
Blitz triplu.
1. Așa se va numi noul model de camion Tesla, a cărui tip de remorcă este caracterizat prin prezența doar a osiei din
spate.

2. Acest roman a fost publicat în anul 1894 și prezintă eforturile unei văduve de a asigura o existență îndestulată
copiilor ei. Numiți-l.
3. Acest reprezentat al familiei Scombridae poate atinge o viteză de mișcare de chiar și pînă la 77 km/h. Numiți-l.
Răspuns: 1. Semi 2. Mara 3. Ton.
Comentariu: Semimaraton. Numărul întrebării ar putea servi drept indiciu, deoarece 21 de km este lungimea unui
semimaraton.
Surse: https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-trailer
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Semi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mara_(roman)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ton_(pe%C8%99te)
Autor: Maxim Cumpanici
Întrebarea 22
Inițial, această întrebare era în lista celor de rezervă.
Atenție, în întrebare sunt înlocuiri.
Nefiind siguri de reușita proiectului, 3 portughezi: Bernardo Fonseca, Filipe si Joao Teixeira, au denumit barul fondat
de către ei în orașul Porto Escapelle. În pofida denumirii, pentru mulți barul reprezintă opțiunea numărul unu în
materie de distracție în Porto.
Ce a fost înlocuit prin Escapelle?
Răspuns: Plan B
Comentarii: Ecapelle și Plan B sunt contraceptive pentru situații de urgență.
Sursa: https://theculturetrip.com/europe/portugal/articles/the-10-best-bars-in-porto/
Autor: Sergiu Rodideal
Întrebarea 23
Imagine

Aveți în fața voastră imaginea unui monument dedicat conflictului dintre messengerul Telegram și autoritățile ruse.
Monumentul reprezintă simbolul Telegramului, ce strivește mîna unui funcționar care ține un topor primitiv. Conform
spuselor autorului monumentului, acesta abia acum a înțeles mecanica unei anumite victorii. Cărei victorii?
Răspuns: Hârtia bate piatra (se acceptă după sens)
Sursa: https://tjournal.ru/70493-bumaga-kroet-kamen-peterburgskiy-hudozhnik-sdelal-pamyatnik-protivostoyaniyuroskomnadzora-i-telegram
Autor: Serghei Gherghelejiu
Întrebarea 24
În întrebare au fost făcute omisiuni.
Reflectând asupra evenimentelor recente din Armenia, autorul întrebării a afirmat că revoluția a avut loc din cauza că
sărmanii armenii nu mai aveau 2 cuvinte omise de speranță.
Restabiliți omisiunea.
Răspuns: Niciun dram
Comentariu: Dramul este si valuta Armeniei. A nu avea niciun dram – a nu avea nimic.
Autor: Maxim Cumpanici

RUNDA 4
Întrebarea 25
Paradoxal, dar societatea lui are membri și adepți pe tot globul. Numiți-l prin două cuvinte ce încep cu aceeași literă.
Răspuns: Pământ plat
Comentariu: Societatea pământului plat are reprezentanță pe întreg globul pământesc.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_flat_Earth_societies
Autor: Sergiu Rodideal
Întrebarea 26
În articolul de pe Wikipedia se spune că această piesă din 1903 este unica din creația autorului în care ALFA nu a
făcut aceasta. Nu vă întrebăm ce am înlocuit cu „a face aceasta”, răspundeți prin trei cuvinte ce am înlocuit prin
ALFA.
Răspuns: Arma/pușca lui Cehov
Comentariu: În piesa „Livada cu vișini” pușca, deși apare pe scenă în mâinile guvernantei Charlotte, așa și nu
împușcă.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cherry_Orchard
Autor: Irina Breahnă
Întrebarea 27
Imagine

Conceptul de ea a aparut în anii ‘50 ai secolulului trecut în lucrările unui scriitor de Science Fiction. Un internaut a
asociat cu ea o asemenea amenajare a curții casei sale.
Numiți-o prin 2 cuvinte.
Răspuns: Apocalipsa Zombie
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Zombie_apocalypse
Autor: Maxim Cumpanici
Întrebarea 28
În unele regiuni ale Germaniei există un obicei numit Alte Socken (Ciorapi vechi). Acesta constă în faptul că la
împlinirea de către un tânăr a vârstei de 25 ani, prietenii acestuia întind ghirlande întregi de șosete în jurul casei
omagiatului și îl obligă să bea alcool pentru fiecare cîțiva metri de șosete.
Ce categorie de tineri are parte de o astfel de “pedeapsă”?
Răspuns: Celibatari/fără pereche
Comentariu: Deseori e dificil să găsești ciorapul pereche.
Sursa: https://www.thoughtco.com/birthday-customs-in-germany-1444499
Autor: Sergiu Rodideal
Întrebarea 29
Care este unul dintre principalele produse ale brandului Ipanema, dacă în Bulgaria, de exemplu, acesta s-ar numi
djapanki? Răspundeți în română cu un cuvânt de origine germană.
Răspuns: Șlapi
Comentariu: Ipanema este cea mai vestită plajă braziliană. Brandul numit în cinstea ei produce în principal șlapi. Este
curios că în bulgară, șlapii și-au primit denumirea de la Japonia și nu de la Vietnam ca în rusă. În română, denumirea
vine din germană și este de origine onomatopeică, de la zgomotul produs de acest tip de încălțăminte.
Sursa:https://dexonline.ro/definitie/%C8%99lap
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ipanemausa.com/about
Autor: Irina Breahnă

Întrebarea 30
Intr-un tweet glumeț, jurnalistul Greg Pollowitz deconspira afacerea pusă la cale de Prințul Harry si Meghan Markle.
El zice că, la un moment dat, copiii lor pot pretinde în același timp la preșidenția SUA și la tronul Regatului Unit.
Autorul întrebării consideră ca acest tweet se potrivește de minune cu un slogan ridiculizant, asociat frecvent cu
imaginea reginei Elisabeta a II-a. Despre ce slogan din 5 cuvinte este vorba?
Raspuns: Make America Great Britain Again
Surse: https://twitter.com/gpollowitz/status/935137064068308993?lang=en
https://i.imgur.com/fMSKc87.jpg
Autor: Vitalie Procopciuc, Sergiu Iacob
Întrebarea 31
În întrebare sunt înlocuiri.
Într-un articol de pe The Daily Beast, întitulat „Betabisericile se transformă în BATA-biserici”, autorul scrie despre
schimbarea demografiei bisericilor evanghelice mari din SUA, ca urmare a plecării masive a populației de culoare și a
detașării acesteia de evangheliști, în contextul situației politice ostile din ultimul an.
Răspundeți cu exactitate ce am înlocuit prin Beta si BATA?
Raspuns: Mega si MAGA
Comentariu: Articolul este întitulat „Megabisericile se transformă în MAGA-biserici”. MAGA – Make America Great
Again – este un slogan preluat de Donald Trump în campania sa electorală. Trump se bucură de o popularitate
deosebită în rândul evangheliștilor, dar nu și în rândul populației de culoare.
Sursa: https://www.thedailybeast.com/megachurches-are-turning-into-maga-churches?ref=wrap
Autor: Vitalie Procopciuc
Întrebarea 32
Recent, biroul spaniol de design CESS a lansat un alfabet în care fiecare literă este dedicată unui artist renumit.
Blitz dublu:
1. În cinstea cărei persoane, născute în 1907, a fost numită această literă?

2. În cinstea cărei persoane, născute în 1852, a fost numită această literă ?

Răspuns: 1. Frida Kahlo 2. Antonio Gaudi
Sursa: https://tjournal.ru/70300-art-alfavit-v-chest-izvestnyh-hudozhnikov
Autor: Serghei Gherghelejiu

RUNDA 5
Întrebarea 33
Un personaj din filmul artistic ”Francezul” afirmă că amanta șefului său este atât de proastă încât nu poate deosebi X
de Y. Scrieți ce am înlocuit prin X și Y, știind că unul este un regizor născut în 1900, iar altul un brand alimentar prezent
și pe rafturile din Republica Moldova.
Răspuns: Bunuel și Bonduelle
Sursa: Filmul cu același nume
Autor: Serghei Gherghelejiu
Întrebarea 34
Psihologul american Granville Stanley Hall considera că copilul, pe parcursul dezvoltării sale, repetă etapele de
dezvoltare a civilizației umane, prin aceasta explicându-se faptul că majoritatea copiilor au tendința să facă asta.
La începutul acestui an, orașul New Orleans a amenințat un proprietar cu închisoare după ce el a făcut asta utilizând
un citat de-al lui Donald Trump.
Răspundeți prin câteva cuvinte ce am înlocuit prin a face asta?
Răspuns: A desena /a scrie pe pereți
Comentariu: Hall considera că dezvoltarea copiilor la vârsta de câțiva ani corespunde perioadei preistorice de
dezvoltare a omenirii, pentru care erau caracteristice picturile murale. Un locuitor din New Orleans a reprezentat un
citat care îl discreditează pe Donald Trump pe un perete, fapt pentru care este amenințat cu sancțiuni.
Sursa: http://mchildren.ru/why-children-draw-on-the-walls/
https://reason.com/blog/2018/03/15/new-orleans-threatens-man-with-jail-for
Autor: Sergiu Iacob
Întrebarea 35
Imagine

Aceasta imagine vine ca o ilustratie a unui citat zeflemitor al lui Gerard Pique, în legătură cu un eveniment ce a avut
loc în vara anului 2017. Restabiliti cu aproximatie afirmația lui Pique.
Raspuns: Neymar va rămâne întotdeauna în umbra lui Messi.
Criterii de acceptare: se accepta după sens răspunsurile ce conțin “umbra lui Messi” și Neymar.
Sursa: https://www.si.com/soccer/2017/07/30/pique-admits-neymar-will-forever-remain-messis-shadow-whileboth-are-barcelona
Autor: Vitalie Procopciuc
Întrebarea 36
Ea a fost inclusă de către site-ul europelanguagejobs.com în lista celor mai accesibile orașe din Europa. O altă ea
poate fi preparată din făină de mei, de porumb sau de secară fiartă și fermentată.
Numiți-o pe ea.
Răspuns: Braga
Comentariu: Braga este o băutură răcoritoare cu gust acrișor și miros specific, preparată din făină și fermentată.
Expresia Ieftin ca braga semnifică “foarte ieftin”.
Sursa: https://www.europelanguagejobs.com/blog/cheapest-cities-europe
https://dexonline.ro/definitie/braga
Autor: Maxim Cumpanici

Întrebarea 37
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, etajul superior al hotelului alpin Arbez era un loc de refugiu pentru
membrii rezistenței franceze. Cu toate că trupele germane aveau acces liber în primul etaj al clădirii, trecerea în
etajul superior le era strict interzisă, deoarece acolo era deja două cuvinte omise.
Două cuvinte omise este, în mare parte, muntos.
Care două cuvinte au fost omise din textul întrebării?
Răspuns: Teritoriul Elveției
Comentariu: Hotelul Arbez se află la hotar între Eveția și Franța, astfel încât o parte a hotelului se află în Franța, iar
cealaltă în Elveția. Soldaților germani le era interzisă intrarea pe teritoriul Elveției neutre, fapt de care se foloseau
membrii rezistenței franceze.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel_Arbez
Autor: Sergiu Iacob
Întrebarea 38
Afazia este pierderea totală a capacității de a vizualiza mintal lucruri. Reconstituiți cuvântul din enunțul precedent
din care au fost omise trei litere.
Răspuns: Afantazia
Sursa: http://www.bbc.com/news/health-34039054
Autor: Irina Breahnă
Întrebarea 39
Blitz triplu:
1. Acest cuvânt persan, preluat și de turci și arabi, provine din arameică și akkadiană, în care însemna 'a arde'.
2. Acest cuvânt de origine turcică, prezent și în română, poate fi tradus ca 'ce poate fi străpuns'.
3. Acest cuvânt de origine spaniolă provine de la un cuvânt ce desemna o grilă, dar nu un animal, cum ne-ar putea
părea nouă.
Răspuns: 1. Kebab 2. Șașlîc 3. Barbeque
Surse:
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbecue
https://en.wikipedia.org/wiki/Shashlik
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B1
Autor: Maxim Cumpanici
Întrebarea 40
Imagine

În anul 1830, după ce fusese exmatriculat din școală din cauza experimentelor sale cu focurile de artificii, el a pornit
într-o călătorie nautică spre Londra și Calcutta. Se crede că ideea principalei sale invenții i-a venit anume în timpul
acelei călătorii. Cine este el?
Răspuns: Samuel Colt
Comentariu: Se spune că ideea cilindrului rotativ cu 6 camere de cartușe i-a venit lui Colt în timp ce acesta urmărea
cum funcționează timona vasului pe care se afla. Încă din tinerețe Colt iubea să experimenteze cu praful de pușcă,
utilizându-l pentru a crea focuri de artificii.
Sursa: https://www.history.com/news/10-things-you-may-not-know-about-samuel-colt
Autor: Sergiu Iacob

ÎNTREBĂRI DE REZERVĂ
Întrebarea 1
Autorul acestei întrebări oferă tuturor dreptul de a copia, modifica și redistribui textul întrebării. Născut în 1969,
acest finlandez a fost numit în cinstea unui savant, dublu laureat al premiului Nobel pentru chimie si pace. Numiți-i
pe ambii.
Răspun: Linus Torvalds, Linus Pauling
Surse: https://ro.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
https://ro.wikipedia.org/wiki/Linus_Pauling
Autor: Maxim Cumpanici
Întrebarea 2
Într-un articol de pe site-ul umoristic TimesNewRoman.ro, se povestește istoria unui bețiv care într-o dimineață a
descoperit că nu se mai poate ridica în picioare. Acesta își de seama de transformarea sa în momentul cînd nu se mai
poate întoarce pe partea dreaptă, pe care obișnuia de obicei să doarmă, încercînd asta de sute de ori, închizând ochii
pentru a nu fi nevoit să-şi vadă picioarele zvârcolindu-se. Peste un minut, numiți scriitorul menționat în titlul articolului.
Răspuns: Franz Kafka
Comentariu: Se face aluzie la nuvela Metamorfoza
Sursa:https://www.timesnewroman.ro/monden/kafka-de-vaslui-un-betiv-e-convins-ca-s-a-transformat-in-gandacdupa-ce-a-cazut-pe-spate-si-nu-s-a-mai-putut-ridica
Autor: Serghei Gherghelejiu
Întrebarea 3
Ghicitoare veche
Am un copaciu cu doi-spre-zece crăci, si-n tot cracul cate patru cuiburi, si-n tot cuibul cate septe ouă. Ce este
copacul?
Raspuns: Anul
Autor: Full House

