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Întrebări de încălzire. 
 
Întrebarea 00. 

 
În imagine albii au făcut asta, dar încă nu au făcut basta. “Albii fac asta și fac basta” este cel mai des întâlnit titlu al 
problemelor de șah. Ce am înlocuit prin “a face asta” și ce prin “a face basta” ? 
 
Răspuns: mută/mișcă, câștigă 
Comentariu: În șah albii fac prima mișcare, de aceea se consideră că albii au din start un mic avantaj și sunt cotați 
cu șanse mai mari la câștigarea partidei..  
 
Întrebarea 01. 
Fiind întrebat despre denumirea aleasă, directorul a notat: “Diamantele sunt grafite. Numele X - fiind un diamant 
extrem de frumos, a fost intenționat ales pentru a sugera calitatea grafitului utilizat”. Dar care era numele 
diamantului? 
  
Răspuns: Koh-I-Noor 
Comentariu: Koh-I-Noor Hardmuth este o companie cehă de creinoane și rechizite de birou.  
Sursă: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-little-known-reason-pencils-yellow 
Autor: Victor Țurcanu 
 
Întrebarea 02. 
Aflând de la un prieten cât de dificil și scump e să obții materiale de studiu la medicină în România, autorul întrebării 
a glumit : „trebuie să-ți vinzi un rinichi ca să faci rost de un X”. Vă rugăm să ne spuneți peste un minut cine a glumit 
pe seama aceluiași fapt în cântecul „X-ul” 

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-little-known-reason-pencils-yellow


 
Răspuns: Ada Milea 
Comentariu: Ada Milea - Femurul : „Am nevoie de-un femur, merg în cimitir să-l fur”. Întrebare-sicriu direct din 
cimitirul cu întrebări despre Carla’s Dreams. 
Autor: Dan-Cristian Cubreacov 
 
 

Runda 1. 
Întrebarea 1. 
Toate întrebările din pachet au fost făcute pentru ca voi să aveți parte de o experiență plăcută. Deoarece până acum 
nu a fost primită nici o contestație - considerăm că sunteți mulțumiți de calitatea întrebărilor. Oricum, în cazul în care 
considerați că nu v-a fost acceptat un răspuns - puteți depune contestație.  
Conform unui site, una din versiunile denumirii acestui termen este legată de povestea despre Hansel și Gretel, doi 
copii ce au lăsat urme de firimituri care le-au fost de ajutor în viitor. Despre ce termen este vorba ? 
 
Răspuns: Cookies 
Comentariu: Termenul “cookie” se referă la un fișier textual, lăsat pe mașina utilizatorului de către browser-ul web 
pentru a stoca informații pentru viitoarea sesiunea web. Începutul întrebării face referință la politica de cookies a 
site-urilor pe care utilizatorii sunt rugați să o accepte. 
Sursă: https://cookiecontroller.com/what-are-cookies/ 
Autor: Victor Țurcanu 
 
Întrebarea 2. 
Distributiv 

 
Aveți în fața rezultatele primelor 7 partide ale meciului pentru titlul mondial de șah. Într-un  video de pe youtube este 
remarcat faptul că Magnus Carlsen a fost la un pas de victorie doar în prima partidă, iar Fabiano Caruana  a fost 
aproape de a cîștiga doar  partidele  4 și 7. 4 din cele 5 cuvinte din titlul videoului se regăsesc și în denumirea unui 
serial apărut în 2013. Scrieți denumirea serialului în engleză. 
 
Răspuns: Orange is the new black 
Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=hvs7qbfu_Rc 
Comentariu: Titlul videoului este Black is the New White. În toate partidele din întrebare - jucătorul cu piesele negre 
a fost mai aproape de victorie. După cum ați aflat, se consideră că jucătorul care joacă cu piesele albe este  favorit. 
Autor: Eugen Livandovschi 
 
Întrearea 3. 
Chiar dacă nu e din SUA, într-o publicitate, un post de radio ne promite să ne salveze de dispoziția rea. Dar care 
este frecvența pe care emite acest radiou ? 
 
Răspuns: 91.1 FM 
Sursa: Publicitatea radioului Radio 911 Chișinău 
Comentariu: 9-1-1 este numărul de urgență/salvare în SUA și Canada. 
Autor: Eugen Livandovschi 

https://cookiecontroller.com/what-are-cookies/
https://www.youtube.com/watch?v=hvs7qbfu_Rc


Întrebarea 4. 
Atenție, în întrebare sunt înlocuiri 
Site-ul chessgames.com are în arhivă doar 64 de partide în care mari maeștri au ales XY. YX a fost implementat 
pentru prima dată în 2009 de Telia Company. Ce am înlocuit prin XY? 
 
Răspuns: G4 
Comentariu: Foarte puțini șahiști aleg să înceapă cu G4. 4G este numele generației a patra de tehnologie telefonică  
Sursa: http://www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1001345 

https://en.wikipedia.org/wiki/4G 
Autor: Eugen Livandovschi 
 
Întreabarea 5. 
Pentru a evita repetarea evenimentelor de acum 8 ani, care au dus la răsturnarea regimului Mubarak, autoritățile 
egiptene recent au decis ca ELE să fie vândute doar companiilor și doar după ce acestea vor obține permisiunea 
poliției. Numite-le prin 2 sau 3 cuvinte. 
 
Răspuns: Veste galbene/ veste reflectorizante/ veste galbene reflectorizante 
Comentariu: Protestele vestelor galbene sunt mișcări masive de protest în Franța dar care capătă răspîndire și în 
alte țări. 
Sursa: https://globalnews.ca/news/4754188/egypt-restricts-sale-yellow-vests-protest/ 
Autor: Eugen Livandovschi 
 
Întrebarea 6. 
Într-un episod din “The Simpsons”, Bart primește o notă nu prea bună, și în calitate de pedeapsă, trebuie să petreacă 
timpul cu bunicul său. Titlul acestui episod este omofon cu titlul unei nuvele de la mijlocul secolului XX. Scrieți titlul 
episodului. 
 
Răspuns: The old man and the C 
Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Old_Man_and_the_%22C%22_Student 
Autor: Eugen Livandovschi 
 
Întrebarea 7. 
The four P's of marketing, sau cei patru P ai marketingului sunt, respectiv: 
Product -- produsul 
Price -- prețul 
Promotion -- promovarea 
Place -- locul potrivit 
Ei reprezintă cei patru factori care determină succesul unei campanii de marketing. 
La această listă, Philip Kotler a mai adăugat, în glumă, o acțiune, remarcând că dacă faci asta ai putea avea șanse 
mai mari de succes. 
Această acțiune apare și în titlui unei cărți adaptate în film în 2010. Scrieți titlul acestei cărți. 
 
Răspuns: Eat, Pray, Love 
Comentariu: Kotler a mai adхăugat în listă și Pray - roagă-te. 
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Eat_Pray_Love 
Autor: Andrei Galușca 
 
Întrebarea 8. 
Atenție, întrebare cu înlocuiri. 

http://www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1032857
https://en.wikipedia.org/wiki/4G
https://globalnews.ca/news/4754188/egypt-restricts-sale-yellow-vests-protest/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Old_Man_and_the_%22C%22_Student


În șah, expresia X se referă la o mișcare ce presupune sacrificiul unei piese în scopul obținerii unui avantaj decisiv. 
Piese sacrificată este un nebun, și nu cum ar părea firesc să fie, un cal. 
În engleză X se traduce prin 2 cuvinte care încep cu aceeași literă. Numiți X prin 2 cuvinte, în engleză sau română. 
Răspuns: Cadou grecesc / Greek gift 
Comentariu: Expresia “Cadou grecesc” face referință la calul Troian. 
Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_gift_sacrifice 
Autor: Eugen Livandovschi 
 

Runda 2. 
Întrebarea 9. 
Atenție, în întrebare sunt înlocuiri 
Italianul Galileo Galilei spunea: "X-ul e lumina soarelui prinsă în ALFA". Unde, conform unei surse celebre, ALFA, în 
mod miraculos, a devenit X? 
 
Răspuns: Galilea / Cana Galileei 
Comentariu: Probabil că italianul Galileo se pricepea și la vinuri. În întrebare cu X am înlocuit vin, iar cu Alfa -- apă. 
Conform bibliei, Isus a făcut prima sa minune la nunta din Cana Galileei, transformînd apa în vin. Atît numele cît și 
prenumele lui Galielo Galilei vin de la denumirea acestei regiuni biblice. 
Sursă: 
Autor: Andrei Galușca 
 
Întrebarea 10. 
Atenție! În întrebare a fost făcută o înlocuire. 
Fragment dintr-un articol: “Glaucomul este o boală ce poate duce la FEROCitate”. FEROC este un adjectiv atribuit 
unui organ din corpul uman. Pe de altă parte, FEROC din Republica Moldova, în viitorul apropiat, va avea de 3 ori 
mai mult de lucru. Peste un minut, vă rugăm să ne spuneți ce am înlocuit prin FEROC. 
 
Răspuns: CEC 
Comentariu: Glaucomul poate duce la cecitate(orbire). Intestinul cec(orb) e un organ din corpul uman. Comisia 
Electorală Centrală(CEC) va avea de validat alegerile parlamentare pe liste de partide, pe circumscripții, și ulterior - 
referendumul -- toate fiind desfășurate la același scrutin. 
Autor: Nicoleta Grosu, Victor Țurcanu 
 
Întrebarea 11. 
Acest obiect, inventat în 1963, are în interior o bucată de ceară colorată, și trebuie ținut în priză vreo oră până 
devine funcțional. Conform site-ului wired.com, aceste obiecte generează imagini atât de imprevizibile, încât sunt 
folosite de o companie de securitate web pentru a produce numere aleatorii. Numiți obiectul prin 2 cuvinte în engleză 
care încep cu aceeași literă. 
 
Răspuns: Lava Lamp 
Comentariu: Aceste obiecte sunt compuse dintr-o sticla în care se toarnă un lichid transparent, și un amestec 
colorat mai vîscos, în mare parte alcătuit din ceară. La baza sticlei se află un bec incandescent, care încet încălzește 
ceara, și o face să se ridice și să coboare în lichidul transparent. Un generator de numere aleatorii are nevoie de 
input cît mai impredictibil pentru a produce rezultate bune. 
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Lava_lamp 

https://www.wired.com/story/cloudflare-lava-lamps-protect-from-hackers/ 
Autor: Andrei Galușca 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_gift_sacrifice
https://en.wikipedia.org/wiki/Lava_lamp
https://www.wired.com/story/cloudflare-lava-lamps-protect-from-hackers/


 
 
 
Întrebarea 12. 
Distributiv: 
Armalcolite 
 
Aveți în față numele unui mineral. Pentru prima dată el a fost găsit în a doua jumătate a secolului XX acolo. Unde 
anume ? 
 
Răspuns: pe lună 
Comentariu: Numele mineralului vine de la numele celor trei astronauți ce au făcut parte din misiunea Apollo 11, în 
cadrul căreia oamenii au pășit pentru prima dată pe lună. Cei trei sunt Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins. 
Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Armalcolite 
Autor: Andrei Iasinschi 
 
Întrebarea 13. 
Conform studiilor efectuate, culoarea purpurie este cel mai des asociată cu membrii familiilor regale. Pe data de 4 
mai 2016, în Minneapolis, cineva a reușit să fotografieze o veveriță purpurie. Conform unei ipoteze, animalul ar fi fost 
vopsit de fanii lui. El s-a născut în Minneapolis și decedase cu două săptămâni mai devreme. 
Sub ce nume el a devenit cunoscut? 
 
Răspuns: Prince 
Comentariu: Prince Rogers Nelson a fost un interpret american care a activat sub numele Prince, si care era 
asociat cu culoarea purpurie. 
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Purple 
https://en.wikipedia.org/wiki/Purple_squirrel_(animal) 
Autor: Andrei Iasinschi 
 
Întrebarea 14. 
Conform statisticilor, în perioada 1929-1932, 13 milioane de americani au făcut asta. Roger Federer, în perioada 26 
iunie - 8 iulie 2006 nu a făcut asta niciodată. Ce am înlocuit prin a face asta. 
 
Răspuns: a pierde serviciul 
Comentariu: În perioada marii depresii foarte mulți americani și-au pierdut serviciul. În 2006, tenismanul Roger 
Federer a reușit să ajungă pînă în finala turneului de la Wimbeldon fără să-și piardă vreodată serviciul. 
Sursă:http://www.stockpickssystem.com/the-great-depression/ 
https://www.menstennisforums.com/2-general-messages/913074-has-anyone-ever-won-slam-without-losing-serve-5.
html 
Autor: Eugen Livandovschi 
 
Întrebarea 15. 
Distributiv (distribuim doar varianta engleză, dar la citire traducem și în română):  
 
In case of fire: 
 ___________ 
- pull the fire alarm 
- activate fire hoses 
- note possible causes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Purple
https://en.wikipedia.org/wiki/Purple
http://www.stockpickssystem.com/the-great-depression/
https://www.menstennisforums.com/2-general-messages/913074-has-anyone-ever-won-slam-without-losing-serve-5.html
https://www.menstennisforums.com/2-general-messages/913074-has-anyone-ever-won-slam-without-losing-serve-5.html


- immediately evacuate 
- create nursing stations outside. 
 
Anunțul despre comportamentul în timpul unui incendiu al unei companii americane conține următoarele puncte: 
- trageți arma de incendiu 
- activați robinetele de incendiu 
- dati-va seama care sunt cauzele posibile 
- părăsiți încăperea 
- creați stații de îngrijire medicală afara. 
Dar ce recomandare din anunț a fost omisă? 
 
Răspuns: Panic 
Comentariu: Primele litere a primelor cuvinte din fiecare rînd formează cuvîntul PANIC. În felul acesta e ușor de 
memorat ce acțiuni trebuie întreprinse. 
Sursă:https://www.thepoke.co.uk/2017/06/01/case-fire-eay-way-remember-panic/ 
Autor: Eugen Livandovschi 
 
Întrebarea 16. 
O ligă de jucători amatori de hochei pe gheață are ca slogan fraza: “aruncă mănușile și alătură-te”. 
Denumirea acestei ligi coincide cu titlul unui roman din a II-a jumătate a secolului XX. Care este acest roman ? 
 
Răspuns: Fight Club 
Sursă: http://www.fightclubhockey.com/index.php 
Comentariu: Hockeiștii aruncă manușile înainte de a se bate. 
Autor: Eugen Livandovschi 
  

https://www.thepoke.co.uk/2017/06/01/case-fire-eay-way-remember-panic/
http://www.fightclubhockey.com/index.php


Runda 3. 
Întrebarea 17. 
În anul 1970 astronautul Dave Scott l-a repetat cu ajutorul unei pene și unui ciocan. Pe cine l-a imitat astronautul? 
 
Răspuns: Galileo Galilei 
Comentariu: Dave Scott a repetat, pe lună, experimentele vestite ale lui Galileo Galilei, care demonstreaza că 
obiectele de diferite greutăți cad cu aceeași viteză. 
Sursă: https://www.popmech.ru/science/6440-proverka-galileya-pushinka-protiv-yadra/ 
Autor: Andrei Iasinschi 
 
Întrebarea 18. 
Atât existența cât și așezarea ei rămân un subiect controversat. Arheologul David Rohl presupune ca ea s-ar fi aflat 
pe teritoriul Iranului. Alte păreri înclină spre Irak sau Armenia. Totuși, dacă ar fi să le dăm crezare fanilor echipei 
Chelsea Londra, ea se află chiar pe Stamford Bridge, stadionul echipei. 
Peste un minut numiți-o prin 2 cuvinte în română sau 3 în engleză. 
 
Răspuns: Grădina Eden/ Garden of Eden 
Comentariu: Fanii echipei Chelsea fac referință la jucătorul Eden Hazard 
Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Garden_of_Eden#Proposed_locations 
Autor: Andrei Iasinschi 
 
Întrebarea 19. 
Distributiv: 

 
X reprezintă titlul alternativ al unui roman de la începutul secolului XIX. În față aveți coperta albumului formației 
Plasmodivm intitulat Post-X. Scrieți cele 2 cuvinte în engleză pe care le-am înlocuit cu X. 
 
Răspuns: modern Prometheus 
Comentariu: The Modern Prometheus este titlul alternativ al romanului Frankenstein de Mary Shelley 
Sursa: http://www.brutalresonance.com/review/plasmodivm-the-post-modern-prometheus/ 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frankenstein_(roman) 
Autor: Eugen Livandovschi 
 
 

https://www.popmech.ru/science/6440-proverka-galileya-pushinka-protiv-yadra/
https://en.wikipedia.org/wiki/Garden_of_Eden#Proposed_locations
http://www.brutalresonance.com/review/plasmodivm-the-post-modern-prometheus/
http://www.brutalresonance.com/review/plasmodivm-the-post-modern-prometheus/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frankenstein_(roman)


 
Întrebarea 20. 
În 1918 Harry Houdini s-a înrolat în serviciul selectiv al armatei americane sub numele de Harry H Houdini. O carte 
despre viața lui Houdini se numește The H King. Care 7 litere au fost omise de 2 ori în întrebare? 
 
Răspuns: andcuff 
Sursă: https://www.archives.gov/atlanta/wwi-draft/houdini.html 
https://www.amazon.com/Houdini-Handcuff-King-Jason-Lutes/dp/0786839031 
Autor: Andrei Iasinschi 
 
Întrebarea 21. 
Într-un articol de pe forbes.com, Howard Schultz, Orin Smith și Howard Behar sunt considerați echipa managerială 
care a dat viață culturii Starbucks. 
Dar cum erau numiți ei prin 3 simboluri? 
 
Răspuns: H2O / H2O 
Sursă: https://www.forbes.com/sites/donyaeger/2016/06/01/the-secret-recipe-to-starbucks-success/#c3aa9bf5f041 
Comentariu: Numele celor trei încep cu doi de H și un O. Apa dă viață. 
Autor: Andrei Iasinschi 
 
Întrebarea 22. 
Într-un video educațional american se spune că fructul lui de culoare aprinsă ademenește animalele ca să-l 
mănânce, și astfel să-i răspândească semințele. Prin urmare autorii videoului afirmă ca EL este atât un truc cât și un 
deliciu. 
Ce este el? 
 
Răspuns: Bostan / Dovleac 
Comentariu: În video se spune: “A pumpkin is both a trick and a treat”. De Halloween americanii decorează dovleci, 
iar copii merg de la casă și primesc dulciuri cînd spun “trick-or-treat”. 
Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=y7qmmN8NawQ 
Autor: Andrei Galușca 
 
Întrebarea 23. 
Când substanța Propanethial-S-Oxide intră în contact cu apa, se generează acizi neplăcuți. Pentru a reduce 
cantitatea acestei substanțe, Wikipedia recomandă să ascuțim bine cuțitul, iar înainte de consum să răcim în frigider 
... ce anume? 
 
Răspuns: Ceapa 
Comentariu: Această substanță este un gaz și se generează cînd se distrug celulile cepei. Cînd intră în contact cu 
apa de pe suprafața ochilor, se produc acizi care duc la iritarea ochilor și la lăcrimare. Un cuțit ascuțit diminuează 
deteriorarea celulelor, iar temperatura joasă reduce rata reacțiilor chimice.  
Sursa: 
https://www.chemistryworld.com/podcasts/propanethial-s-oxide-how-chopping-onions-makes-you-cry/3009790.article 
https://en.wikipedia.org/wiki/Onion#Eye_irritation 
Autor: Andrei Galușca 
 
 
 
 

https://www.archives.gov/atlanta/wwi-draft/houdini.html
https://www.amazon.com/Houdini-Handcuff-King-Jason-Lutes/dp/0786839031
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https://www.chemistryworld.com/podcasts/propanethial-s-oxide-how-chopping-onions-makes-you-cry/3009790.article
https://en.wikipedia.org/wiki/Onion#Eye_irritation


 
Întrebarea 24. 
Blitz dublu 

 
1. Anume așa se numește ansamblul firelor textile paralele montate în războiul de țesut, printre care se trece firul de 
bătătură pentru a se obține țesătura. Numiți-o printr-un cuvânt. 
2. Jay Maynard este cunoscut sub supranumele X Guy. X este și un sufix în noțiunile ce desemnează un dispozitiv 
științific complex. 
 
Răspuns: 1. Urzeală  2. Tron 
Comentariu:  
Sursă: https://dexonline.ro/definitie/urzeal%C4%83 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tron_(disambiguation) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Maynard 
Autor: Andrei Iasinschi 

Runda 4. 
Întrebarea 25. 
Atenție, întrebare cu înlocuiri. 
Andrewsarchus Mongoliensis a fost un mamifer prădător din perioada Eocenului. Dupa părerea multor savanți, este 
foarte probabil că el avea copite. În documentarul BBC -- “Walking with Beasts”, Andrewsarchus este numit X. Ce 
expresie din cinci cuvinte am înlocuit prin X? 
 
Răspuns: Lup în blană de oaie 
Comentariu: Andrewsarchus Mongoliensis a fost un prădător care probabil avea copite, deci  
Sursă: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%85 
Autor: Andrei Iasinschi 
 
Întrebarea 26. 
Denumirea acestei companii fondate în Spania este formată din două cuvinte ce diferă printr-o literă. Inițial compania 
avea sloganul "És rodó i dura molt" --  "este rotund si ține mult". Sloganul actual anti-fumat al companiei este "Lasă 
fumatul, ia și fă aceasta". 
Nu vă întrebăm ce-am înlocuit prin “a face aceasta”, scrieți denumirea companiei. 
 
Răspuns: Chupa Chups 

https://dexonline.ro/definitie/urzeal%C4%83
https://en.wikipedia.org/wiki/Tron_(disambiguation)
https://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Maynard
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%85


Comentariu: Denumirea companiei Chupa Chups, vine de la verbul spaniol chupar - a suge. Noul slogan este “Stop 
smoking, Start sucking” -- “Lasă fumatul, ia și suge” 
Sursă:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Chupa_Chups 
Autor: Ștefan Pavalache 
 
Întrebarea 27. 
Beast este un personaj negativ din universul DC pe numele adevărat Anatolii Kniazev. Noi am omis 2 litere din 
numele personajului. Restabiliți-l în forma sa inițială. 
 
Răspuns: KGBeast 
Sursă: https://www.wikiwand.com/en/KGBeast 
Autor: Andrei Iasinschi 
 
Întrebarea 28. 
În ce oraș din România a început campania sociala care îndeamnă populația să adopte un câine vagabond, dacă 
denumirea orașului se regăsește în hashtagul  care promovează această campanie. 
 
Răspuns: Iași 
Comentariu: Hashtagul campaniei #iașiadoptă 
Autor: Alexandru Lebedev 
 
Întrebarea 29. 
Aztecii foloseau cuvântul "totopoca" pentru sunetul distinctiv produs la pregătirea lui. El apare în denumirea unui soft 
pentru vizionarea filmelor. Ce este el? 
 
Răspuns: Popcorn 
Comentariu: Porumbul este indigen pentru continentele americane, și era o plantă foarte importantă pentru 
popoarele ce traiau acolo. Popcornul este des consumat în cinematografe, iar aplicația Popcorn Time este o 
platformă de privit filme. 
Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=uw29R7hU6No 
Autor: Andrei Galușca 
 
Întrebarea 30. 
Atenție, întrebare cu înlocuiri. 
X este un termen peiorativ care a apărut în anii 20 ai secolului trecut. Conform unei versiuni, în anii 30 ai secolului 
XX, igrecurile au fost create inclusiv pentru a scăpa de icși. X și Y sunt cuvinte asemănătoare. Ce este X și ce este Y 
? 
 
Răspuns: Culac, Gulag 
Autor: Eugen Livandovschi 
 
Întrebarea 31. 
Acțiunea unui episod dintr-un serial de comedie american are loc într-o casă veche, de Halloween. Când la un 
moment dat unul dintre personaje se repede să răsfoiască "Yellow Pages", primeşte o întrebare, la care răspunde cu 
titlui unui film din 1984. Care film? 
 
Răspuns: Ghostbusters 
Comentariu: Cum și se cuvine la Halloween, unul din personaje se sperie. Cînd începe să răfoiască cartea de 
telefoane, alt personaj îl întreabă: “Who you gonna call?” 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Chupa_Chups
https://www.wikiwand.com/en/KGBeast


Sursă: 
Autor: Andrei Galușca 
 
Întrebarea 32. 
Cel precaut l-a avertizat pe cel nechibzuit, dar în van. Peste un minut spuneți-ne ce a făcut cea înzestrată cu de 
toate. 
 
Răspuns: A deschis cutia Pandorei 
Comentariu: Prometeu (cel ce gândește înainte, precaut din greacă) l-a avertizat pe fratele său Epimeteu (cel ce 
gîndește după, nechibzuit) în privința Pandorei, dar Epimeteu nu l-a ascultat. Pandora înseamă toate darurile în 
greacă. 
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Prometheus 

https://en.wikipedia.org/wiki/Epimetheus 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pandora 

Autor: Andrei Iasinschi  

https://en.wikipedia.org/wiki/Prometheus
https://en.wikipedia.org/wiki/Epimetheus
https://en.wikipedia.org/wiki/Pandora


Runda 5. 
Întrebarea 33. 
Atenție, în întrebare X înlocuiește un nume propriu. 
X a fost sponsorul desenului animat Flintsones în primii săi ani de difuzare. Astfel, fiecare episod se termina cu o 
scenă în care Fred și Wilma savurează cîte un X. Doar atunci când Wilma a rămas însărcinată conform scenariului, 
sponsorul desenului animat a fost schimbat. 
În procesul redactării întrebării, n-am reușit sa aflăm dacă unul din cei mai celebri Xși, cel născut în 1874 în 
Oxfordshire, a consumat vreodată produsul brandului X. 
Ce a fost înlocuit cu X ? 
 
Răspuns: Winston  
Comentariu: Brandul de țigări Winston își făcea reclama la produsele sale prin intermediul desenului animat "The 
flintstones”,iar Winston Churchill fost un politician britanic influent născut in 1874. 
Sursă: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Winston_(cigarette) 
Autori:  Ștefan Pavalache, Andrei Galușca 
 
Întrebarea 34. 
Demon este un personaj negativ din universul DC Comics, fiind discipolul lui KGBeast. Una din misiunile sale era să 
elimine 10 funcționari care erau considerați inamicii statului. Restabiliți numele personajului în care am omis cîteva 
litere. 
 
Răspuns: NKVDemon 
Comentariu: NKVD-ul sovietic e infam inclusiv și prin lupta sa cu inamicii statului. 
Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/NKVDemon 
Autor: Andrei Galușca 
 
 
 
Întrebarea 35. 
Material Distributiv 

 
Aveți în față logoul unei companii de pe care am șters 4 litere. Dați-vă seama în ce domeniu aceasta activează, și 
restabiliți cuvîntul din 7 litere de pe logou, el fiind și denumirea companiei. 
 
Răspuns: Mozilla 

 
Comentariu: Literele ill  din cuvîntul Mozilla au fost stilizate ca simbolurile :// , și fac referință la modul cum se 
scriu URL-urile, de exemplu http://cuc.md. Cuvîntul domeniu este un indiciu. 
Sursa: https://www.mozilla.org/en-US/ 
Autor: Andrei Galușca 
 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Winston_(cigarette)
http://cuc.md/


Întrebarea 36. 
Cuvintele matrioșcă sunt cuvintele care se conțin unul în celălalt, de excemplu matrioșcă și trio 
Atenție, în întrebare sunt omisiuni 
”Kumail”, ”Maati baani” și ”Prateek Kuhad” sunt formații populare de rock. Care 2 cuvinte matrioșcă am omis în 
propoziția precedentă? 
 
Răspuns: Indiene, indie 
Comentariu: Acestea sunt formații populare indiene de indie rock. 
Sursa: 
https://www.scoopwhoop.com/25-Independent-Indian-Music-Artists-Who-Should-Be-On-Your-Playlist-Already/#.0w6
suxitq 
Autor: Eugen Livandovschi 
 
Întrebarea 37. 
Material distributiv 
 
Genoa CFC 
 
Clubul  „Genoa CFC” a fost fondat în 1893 de colaboratorii consulatului Marii Britanii. Care secție a clubului a fost 
redeschisă în cadrul clubului în anul 2007 ? 
 
Răspuns: Cricket 
Comentariu: Inițial clubul Genoa era unul de cricket (sport popular în acele timpuri în Marea Britanie de unde s-a și 
răspîndit în colonii) și fotbal (Genoa Cricket and Football Club). Secția de cricket a clubului a reapărut în club la 
insistențele fanilor 
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Genoa_C.F.C. 
Autor: Eugen Livandovschi 
 
Întrebarea 38. 
În anul 1800, William Herschel a elaborat un experiment avînd la dispoziție o prismă triunghiulară de sticlă și cîteva 
termometre. Dar ce a descoperit el datorită rezultatului neașteptat de pe termometrul de control? 
 
Răspuns: undele infraroșii/lumina infraroșie 
Comentariu: Utilizând prisma triunghiulară și termometrul, acesta a încercat să măsoare temperatura culorilor din 
spectrul luminii. Astfel el a pus un termometru în locul unde cădea culoarea albastră, unul - unde cădea culoarea 
roșie, iar pe cel de control l-a pus în proximitatea culorii roșii, cu gândul ca să măsoare temperatura suprafeței ne 
expusă spectrului. Mare i-a fost mirarea să observe că cea mai ridicată temperatură era anume la termometrul nr 3. 
Autor: Victor Țurcanu 
 
Întrebarea 39. 
Atenție, în întrebare este o înlocuire. 
Se zice că odată, fiind foarte uimit de curățenia ideală din laboratorul unui coleg, el ar fi afirmat că în astfel de condiții 
descoperirea alfei ar fi fost imposibilă. Nu vă întrebăm cine este el, dar ce a fost înlocuit prin alfa? 
 
Răspuns: penicilina 
Comentariu: Penicilina este un antibiotic extras din culturile unor ciuperci de mucegai. El este Alexander Fleming 
Autor: Andrei Iasinschi 
 
Întrebarea 40. 

https://www.scoopwhoop.com/25-Independent-Indian-Music-Artists-Who-Should-Be-On-Your-Playlist-Already/#.0w6suxitq
https://www.scoopwhoop.com/25-Independent-Indian-Music-Artists-Who-Should-Be-On-Your-Playlist-Already/#.0w6suxitq
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Genoa_C.F.C


Această inscripție din mai multe localuri din Chișinău l-a făcut pe autorul întrebării să creadă că în localuri cafeaua 
este adusă dintr-o anumită țară africană. Terrible maps, o pagină twitter americană umoristică, glumește că aceasta 
este unica țară, în care persoanele nu mănâncă în localuri. Într-un minut vă rugăm să numiți țara. 
 
Răspuns: Togo 
Comentariu: Autorul întrebării a văzut mai multe inscripții că în anumite localuri se vinde cafea to go, dar deoarece 
era scris împreună a crezut, că e cafea din togo. Terrible maps este o pagină care uneori face glume pe seama 
denumirilor, astfel deoarece Togo e to go, gluma e că locuitorii acestei țări, nu mânâncă în localuri, ci preferă să dea 
comandă acasă. 
Autor: Alexandru Lebedev 
 
 
  



Întrebarea 41. 
Atenție răspuns! Acesta este unul mai lung.  
“După ce a fost descoperit o mină de grafit de calitate înaltă într-o regiune din Siberia la graniță cu China, una din 
industriile mondiale a suferit o schimbare. Această particularitate a fost adăugată pentru a evidenția originea 
grafitului, cât și pentru a lega produsul de asocierile de mii de ani ale chinezilor cu regalitatea și, ulterior, 
superioritatea.”  
Dar care era întrebarea? 
 
Răspuns: De ce creioanele sunt galbene? 
Comentariu: Inițial, grafitul pentru creioane era dobândit în Anglia. Ulterior, o mină de grafit de o calitate superioară 
celui din Anglia a fost descoperit în Siberia, Rusia, la graniță cu China. În 1889, compania cehă Hardmuth, a decis 
să-și vopsească creioanele în galben. În China, veșminte de culoare galbenă erau purtate doar de familia regală și de 
imperator, această culoare fiind asociată cu regalitatea și superioritatea. 
Sursă: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-little-known-reason-pencils-yellow 
Autor: Victor Țurcanu 
 
Întrebarea 42. 
Armenia este unica țară unde se află mai mult de 50 000 de monumente sculptate manual în piatră numite Hacikar. 
Hacikarul se decorează cu motive ornamentale vegetale și zoomorfe – struguri și frunze de viță, de asemenea şi 
oameni,motive ornamentale geometrice, simboluri florale și zoomorfe sugerând  veșnicia. Aceste monumente mai 
sunt numite ALFE de piatră.  
Numiți ALFA. 
 
Răspuns: Cruce 
Comentariu:Hacikar din armeană însemnâ Cruce de piatră. Acest monument este o piatră comemorativă pe care 
este cioplită o cruce.Figurile umane sunt de cele mai multe ori cele ale sfinților. 
Sursă:http://www.araratonline.com/istorie-hacikar-cruce-de-piatra/ 
Autor: Oleacu Nicoleta 
 
Întrebarea 43. 
Atenție! În întrebare au fost făcute înlocuiri. 
Recent, savanții au depistat că urangutanii sunt unicele primate mari, în afară de om, care “vorbesc” despre 
evenimentele “perfecte”. Conform savanților, comunicarea intenționată - și nu instinctivă, controlul fin al mușchilor 
laringelui, precum și memoria de lungă durată - toate au dus la evoluția limbajului pe care-l utilizăm acum. Abilitatea 
de a vorbi despre evenimente importante “perfecte” este o componentă cognitivă a limbajului. Dar ce a fost înlocuit 
prin “perfecte”? 
 
Răspuns: trecute 
Comentariu: Abilitatea de a vorbi despre evenimentele importante după ce acestea au avut loc - sau de a atenționa 
pe semeni despre un pericol ce a avut loc cu câteva zeci de minute în urmă - necesită un mare control asupra 
instinctelor de a reacționa instantaneu. 
Sursă: https://www.sciencemag.org/news/2018/11/orangutans-are-only-great-apes-besides-humans-talk-about-past 
Autor: Victor Țurcanu 
 
Întrebarea 44. 
Care este unicul reprezentant existent al genului Phascolarctos, dacă în greacă phascolos înseamnă pungă iar 
arctos înseamnă urs? 
 
Răspuns: Koala / Ursul Koala 

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-little-known-reason-pencils-yellow
http://www.araratonline.com/istorie-hacikar-cruce-de-piatra/
https://www.sciencemag.org/news/2018/11/orangutans-are-only-great-apes-besides-humans-talk-about-past


Comentariu: Marsupialul Koala mai este numit imprecis și Koala bear. 
Autor: Andrei Galușca 
 
Întrebarea 45. 

 
Un local din Iași are printre specialități și cafeaua verde, proaspăt prăjită. Denumirea localului diferă printr-o literă de 
titlul unei opere de la începutul secoului XX, iar în logoul său, una din litere este înlocuită cu un bob de cafea. 
Reproduceți denumirea localului din trei cuvinte? 
 
Răspuns: Prăjitorul din Oz. 
Comentariu: Cartea e Vrăjitorul din Oz, bobul de cafea ține locul literei O, iar în descrirea localului puteți găsi indicii 
care fac referință la denumire, cât și la culoare verde tradițională cărții. 
Sursa: https://www.facebook.com/pg/PrajitoruldeCafea/about/?ref=page_internal 
Autor: Alexandru Lebedev, Moon Power. 
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