
0. (Încălzire) 
La concertul de ieri seara a trupei Alternosfera, solistul Marcel Bostan i s-a adresat publicului cu 
următoarea întrebare:  
"Știți de ce cele mai bune concerte sunt acelea de acasă?" 
După care a și răspuns la propria întrebare. Răspundeți exact care era răspunsul lui Marcel? 
 
Răspuns: de-atâta 
Autor: Andrei Anischevici, H5N1 
 
1. 
Într-o conversație dintre organizatorii etapei, aceștia încercau să-și delege unul altuia scrierea unor 
întrebări. În timpul dezbaterilor, unul din organizatori i-a trimis altuia o imagine cu partea verso a unei 
cărți dintr-un joc popular. Pe ea se afla inscripția anagramată a denumirii jocului. Dar despre ce joc este 
vorba? 
 
Răspuns: UNO 
Comentariu: Pe partea verso a cărții era inscripția NO U (nu, tu). Un alt indiciu din textul întrebării: 
”UNOr întrebări” 
Sursa: Messenger chat 
Autor: Andrei Anischevici, H5N1 
 
2. 
În 1992, un container cu 28000 de obiecte identice a fost pierdut în Oceanul Pacific. În 2011, a apărut o 
carte despre descoperirile făcute în urma acestui accident. Titlul cărții este se deosebește printr-o 
singură literă de numele unui roman american celebru din 1851, ce avea un mamifer drept titlu 
alternativ. Scrieți titlul cărții publicate în 2011. 
 
Răspuns: Moby Duck 
Comentariu: Titlul alternativ al romanului Moby Dick este „The Whale”. 
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Moby-Duck 
Autor: Florea Victoria, H5N1. 
 
3.  
(înlocuiri) 
În 1989 un grup de ALFE a fost trimis în spațiu pentru a se observa efectul microgravitației asupra unei 
versiuni de Android. În concluzie, s-a remarcat că diametrul este mai mic decât pe Pământ. Scrieți 
printr-un cuvânt în română sau engleză ce am înlocuit prin ”unei versiuni de Android”. 
 
Răspuns: Fagure / Honeycomb 
Comentariu: Android Honeycomb este o versiune lansată în 2011. Alfele reprezintă albini.  
Autor: Florea Victoria, H5N1 
 
4. 
În serialul animat "Bojack Horseman", unele personaje sunt animale antropomorfizate. În unul din 
episoade, un arahnid de înălțime umană a fost utilizat pentru a parodia un regizor american din viața 
reală. Numiți regizorul. 
 
Răspuns: Quentin Tarantino 

https://en.wikipedia.org/wiki/Moby-Duck


Sursă: https://bojackhorseman.fandom.com/wiki/Quentin_Tarantulino 
Comentariu: Personajul se numea Quentin Tarantulino 
Autor: Florea Victoria, H5N1 
 
5. 
(material distribuit) 

 
 
În imagine puteți vedea un desert tradițional românesc servit cu prilejul unei sărbători religioase. Numiți 
sărbătoarea, știind că prăjiturile simbolizează niște oameni, iar siropul de zahăr - un lac. 
 
Răspuns: Mucenici, 40 de mucenici, 40 de sfinți. 
Sursa:https://www.tasteatlas.com/mucenici/comments 
Autor: Florea Victoria H5N1 
 
6. (Înlocuiri) 
Într-un fragment din romanul „Vin de păpădii” de Ray Bradbury se povestește despre un bătrân gunoier 
ce nu putea suporta bisericile, deși le aprecia ideile, și avea o predispoziție pentru propovăduirea și 
limpezirea cunoștințelor. În loc de „limpezirea”, însă, Bradbury a folosit un sinonim. Încercați să vă dați 
seama care este sinonimul, știind că își are originea din numele unui vas francez cu gâtul lung și îngust. 
 
Răspuns: Decantarea 
Sursa: 
https://archive.org/stream/RayBradburyDandelionWine/Ray_Bradbury_-_Dandelion_wine_djvu.txt 
Autor: Florea Victoria, H5N1 
 
 
7. 
Pe unul din posterele sovietice cu propagandă împotriva LUI este reprezentat un cuvânt cu o literă 
tăiată și corectată însoțit de mesajul: 
Cu litera "i" - mormânt, Cu litera "o" - putere. 
Scrieți ce este EL. 
 
Răspuns: Spirt 
Autor: Florea Victoria H5N1 
Sursa: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%
BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC
%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#/m
edia/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9E_%E2%80%94_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0,_%D1%81_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%98_%E2%80%94_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9E_%E2%80%94_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0,_%D1%81_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%98_%E2%80%94_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9E_%E2%80%94_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0,_%D1%81_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%98_%E2%80%94_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9E_%E2%80%94_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0,_%D1%81_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%98_%E2%80%94_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0.jpg


E%D0%B9_%D0%9E_%E2%80%94_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0,_%D1%81_%D0%B1%D
1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%98_%E2%80%94_%D0%BC%D0%BE%D0%B3
%D0%B8%D0%BB%D0%B0.jpg 
 
8. 
În 2015, Aran Khanna a creat o extensie pentru Google Chrome care îți permitea să vezi locația 
prietenilor tăi pe o hartă în baza informației din mesajele trimise pe messenger. Numele extensiei 
coincide cu cel al unui obiect creat în secret într-o serie de cărți fantastice. Numiți obiectul prin două 
cuvinte, știind că în engleză ele încep cu aceleași două litere. 
 
Răspuns: Marauders Map / Harta Ștrengarilor / карта мародеров 
Sursa: 
https://www.theguardian.com/technology/2015/may/28/marauders-map-chrome-app-tracks-facebook-m
essenger 
Autor: Florea Victoria H5N1 
 
9. 
Stai un pic! Câteva litere dintr-un cuvânt au fost eliminate. Contrar primei impresii, numele acestui raion 
din Republica Moldova nu este legat de vreun conflict militar. De fapt, provine de la un arbust cu 
ramurile coji pe timpul toamnei și al iernii. Nu vă rugăm să scrieți literele eliminate, ci numele raionului 
învecinat cu Telenești. 
 
Răspuns: Sângerei 
Comentariu:  Literele eliminate sunt STAI în cuvântul stacojii. Arbustul sânger are ramurile de culoare 
roșie pe timp de iarnă. Stacojiu e o nuanță de roșu. 
Sursa: http://www.singerei.md/prezentare.html  
Autor: Florea Victoria, H5N1. 
 
10. 
Prima în lista în ordine alfabetică a raselor de pisici de pe Wikipedia este originară dintr-un regat 
străvechi, de unde își ia numele. În engleză, toponimul este aproape omofon cu fraza „Ne mai vedem”. 
Vă rugăm să scrieți numele regatului SAU numele celor două țări de pe fostul său teritoriu, știind că se 
încep cu aceeași literă. 
 
Răspuns: Abissinia SAU Etiopia și Eritrea 
Comentariu: Abissinia sună foarte similar cu „I’ll be seein’ ya”. 
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopian_Empire 
Autor: Florea Victoria H5N1 
 
11. 
"Edible book festival" este un eveniment anual în care participanții folosesc produse alimentare pentru 
a reprezenta lucruri și concepte legate de cărți. Titlul unui roman publicat în 1839 scris de un britanic se 
deosebește printr-o literă de o anumită compoziție. Aceasta conține o pâine ușor învârtită umplută și 
decorată cu măsline negre. Numiți romanul. 
 
Răspuns: Oliver Twist 
Comentariul: Creația culinară purta numele de Olive Twist 
Sursa: https://news.wsu.edu/2018/03/23/wsu-edible-book-festival-2/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9E_%E2%80%94_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0,_%D1%81_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%98_%E2%80%94_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9E_%E2%80%94_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0,_%D1%81_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%98_%E2%80%94_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9E_%E2%80%94_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0,_%D1%81_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%98_%E2%80%94_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0.jpg
https://news.wsu.edu/2018/03/23/wsu-edible-book-festival-2/


Autor: Florea Victoria H5N1 
 
12. 
Una din picturile legendare ale lui Rubens a fost considerată prea indecentă de către Carol al III-lea al 
Spaniei. Aceasta conține trei femei goale, un păun, și o turmă de oi în fundal. La fel, descrie un 
exemplu vechi de mituire. Numele cărui oraș este prezent în titlul picturii? 
 
Răspuns: Paris 
Comentariu: Pictura descrisă este Judecata lui Paris. Acesta trebuie să-i dea mărul de aur celei mai 
frumoase din zeițe. Paris era un păstor de oi. 
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Judgement_of_Paris 
Autor: Florea Victoria, H5N1 
 
13. 
Un citat din discursul de inaugurare al lui Barack Obama a fost parțial cenzurat într-o țară estică, 
varianta cu două cuvinte eliminate sunând astfel: „Reamintim că generațiile anterioare au confruntat 
fascismul nu doar cu rachete și tancuri, ci și cu alianțe puternice și convingeri durabile.” 
Numiți cel de-al doilea cuvânt eliminat și țara știind că ambele încep cu aceeași literă. 
 
Răspuns: Comunismul, China 
Sursa: https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2009-jan-22-fg-china-censor22-story.html 
Autor: Florea Victoria, H5N1 
 
14.  
În luna iulie Donald Trump a participat la o conferință pentru studenți conservatori în Washington DC. În 
timp ce acesta urca pe scenă, două steme prezidențiale au fost afișate pe ecranul din spate. Una din 
steme a fost modificată în mai multe feluri. De exemplu, săgețile din ghearele vulturului au fost înlocuite 
cu crose de golf. Dar ce schimbare a fost aplicată vulturului, având în vedere că motto-ul original ”E 
pluribus unum” a fost modificat în ”45 es un titere”, deși mai corect ar fi ”45 est una pupa”. 
 
Răspuns: I-a mai fost adăugat un cap 
Comentariu: Se face aluzie la influența Rusiei asupra lui Donald Trump, ”titere” înseamnă ”păpușă” în 
spaniolă sau ”pupa” în latină 
Sursa: 
https://chicago.suntimes.com/2019/7/25/8930427/donald-trump-altered-presidential-seal-45-is-a-puppet
-vladimir-putin-turning-point-usa 
Autor: Andrei Anischevici, H5N1 
 
15. 
(material distribuit) [de imprimat color] 

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2009-jan-22-fg-china-censor22-story.html
https://chicago.suntimes.com/2019/7/25/8930427/donald-trump-altered-presidential-seal-45-is-a-puppet-vladimir-putin-turning-point-usa
https://chicago.suntimes.com/2019/7/25/8930427/donald-trump-altered-presidential-seal-45-is-a-puppet-vladimir-putin-turning-point-usa


 
 
În întrebare X și alfa sunt înlocuiri. Conform opiniei autoarei întrebării, un heraldist își plătește mereu 
datoriile. În imagine sunt marcate țările care au Xși pe ALFA. Moldova are doar ALFA pe Xși. România 
are atât X pe ALFA cât și ALFA pe X-și. Ce cuvânt de trei litere a fost înlocuit cu X și ce cuvânt a fost 
înlocuit cu ALFA? 
 
Răspuns: X - leu, ALFA- stemă. 
Comentariu: Republica Moldova are stemă pe lei, iar țările marcate au lei pe stemă. Sintagma „își 
plătește mereu datoriile” este o aluzie la Casa Lannister, ce au drept blazon un leu. 
Autor: Florea Victoria, H5N1. 
 
 
 
16. 
(înlocuiri) 
La IKEA România, un poster cu titlul ”De ce să FAC_ASTA?” începe cu următoarea frază: ”La IKEA, 
faptul că FACI_ASTA la sfârșit este unul dintre motivele pentru care ai plătit mai puțin de la început!” 
Nu vă cerem să numiți în ce zonă anume a magazinului este plasat posterul dat, ci să restabiliți ce am 
înlocuit prin A_FACE_ASTA, știind că mesajul e un joc de cuvinte cu două interpretări distincte, ambele 
având sens perfect în cazul dat. 
 
Răspuns: a-și strânge (propria) masă 
Comentariu: posterul dat se află în restaurantul IKEA și îndeamnă vizitatorii să-și strângă masa după 
mâncare, la fel cum ar fi procedat și cu o masă achiziționată de la IKEA. 
Sursa: http://arhiva.replicahd.ro/wp-content/uploads/2014/06/putin.jpg 
Autor: Andrei Anischevici, H5N1 
 
17. 
Pe 9 noiembrie 2019, ei au trimis un fragment din X drept cadou lui Donald Trump.  
Acesta era însoțit de mesajul „X-urile nu țin o eternitate”. Nu vă întrebăm de unde sunt ei. Scrieți 
cuvântul scurt înlocuit prin X. 
 
Răspuns: zid 



Comentariu: Cu ocazia aniversării căderii zidului din Berlin, locuitorii orașului i-au trimis o bucată de zid 
președintelui american. 
Sursa: 
https://hyperallergic.com/527664/berliners-tried-to-send-trump-a-piece-of-the-berlin-wall-to-suggest-wall
s-dont-work 
Autor: Victoria Florea, H5N1 
 
18. 
(material distribuit) 

 
Posibil că nu se vad bine culorile în imaginea distribuită (ultima fracție e de culoare albastra, si 
penultima e de culoare roșie). Nu vă întrebăm cât costă, ci vă rugăm să numiți cel puțin unul din 
subiecți din titlul poeziei binecunoscute în țările vorbitoare de limbă engleză. 
 
Răspuns: Pește / Pește unu / Pește doi / Pește roșu / Pește albastru 
Comentariu: poezia e One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish de Dr. Seuss, un cunoscut autor de 
cărți pentru copii. 
Sursa: Facebook 
Autor: Andrei Anischevici, H5N1 
 
19. 
(material distribuit cu omisiuni) [NU CITI: se distribuie doar varianta în engleză, se citește doar acea 
în română] 
 
(NU CITI: varianta în engleză nu se citește) 
Lavender Brown — “Oh Professor, look I think I’ve got an unaspected 𝞪! Oooh, which one’s that, 
Professor?” 
“It is X, my dear,” said Professor Trelawney, peering down at the chart. 
“Can I have a look at X too, Lavender,” said Ron. 
Most unfortunately, Professor Trelawney heard him, and it is this, perhaps, that made her give them so 
much homework at the end of class. 
-------------------------------------- 
 
(CITEȘTE):  
Lavender Brown: 
- ”O, doamnă profesoară, uitați-vă, îmi pare că am o ALFĂ neaspectată! O, dar care e, doamna 
profesoară?” 
- ”Este X, draga mea” a zis profesoara Trelawney, privind asupra hărții. 
- ”Aș putea și eu sa mă uit la X, Lavender?” zice Ron. 
Din nefericire, profesoara Trelawney îl auzi și probabil că de aceea le dădu atât de multe teme la 
sfârșitul orei. 
 

https://hyperallergic.com/527664/berliners-tried-to-send-trump-a-piece-of-the-berlin-wall-to-suggest-walls-dont-work
https://hyperallergic.com/527664/berliners-tried-to-send-trump-a-piece-of-the-berlin-wall-to-suggest-walls-dont-work


În materialul distribuit vedeți un exemplu de glumă despre X. Vă rugăm să răspundeți ce am înlocuit 
prin X, știind ca prima glumă a fost publicată pe 30 Martie 1881, aproape exact peste 100 de ani după 
descoperirea X-ului. 
 
Răspuns: Uranus 
Sursa: https://electricliterature.com/a-deep-dive-into-uranus-jokes/ 
Autor: Andrei Anischevici, H5N1 
 
20.  
(material distribuit) 

 
Pe imaginea primită orele 1, 2, 9, 10 sunt de culoare roșie, 5, 6 sunt de culoare verde. Mai jos e scris 
Negru - spate, roșu - dreapta, verde - stânga. 
Nu vă întrebăm de ce cifrele pe acest ceas sunt de diferite culori, dar unde putem vedea un astfel de 
ceas? Timpul. 
 
Răspuns: într-un spital (policlinică / după sens) 
Comentariu: Un astfel de ceas ajută personalul spitalului să schimbe regulat poziția în pat a pacienților 
adinamici pentru a evita formarea escarelor. 
Sursa: Experiența autorului 
Autor: Dorin Damașcan, H5N1 
 
21. 
Sperăm că v-a fost dor de întrebările echipei Moon Power. 
Într-o caricatură pe internet, o profesoară îl ține legat pe Mihai Eminescu și îl torturează. Aducându-vă 
aminte de liceu, numiți ce vroia să afle profesoara de la Mihai Eminescu. 
 
Răspuns: Ce a vrut să spună Eul Liric 
Autor: Alexandru Lebedev, Moon Power 
 
22. 
La centrul științific de cercetări Phillip Morris din Neuchatel se fac studii pentru a schimba felul în care 
oamenii consumă nicotină, inovând produsul lor IQOS. Centrul are 3 clădiri, care poartă numele unor 
elemente. Peste un minut spuneți numele elementului care lipsește, dacă se pliază pe noua filosofie a 
companiei. 
 

https://electricliterature.com/a-deep-dive-into-uranus-jokes/


Răspuns: Foc 
Comentariu: Clădirile poartă numele: Apă, Aer, Pământ, și lipsește focul, deoarece cercetările lor sunt 
orientate spre încălzirea tutunului și nu a arderii lui. 
Autor: Alexandru Lebedev, Moon Power 
 
23. 
(înlocuiri) 
La Ziua Vinului 2019, în Piața Marii Adunări Naționale, unul din producătorii de vin din Moldova aveau 
un spațiu mai mare, iubitorii de vin puteau degusta vinurile companiei atât în cortul special amenajat, 
cât și în afara cortului. Pentru a delimita zonele era pus un indicator cu săgeți pe care scria IN X și OUT 
X. Dar ce brand de vinuri ale acestui producător am înlocuit prin X? 

Răspuns: DOR 
Comentariu: Se face referință la degustări în afară: Out Door, și înăuntru InDoor, ale brandului de 
vinuri de la Purcari – DOR 
Sursa: Experiența autorului. 
Autor: Alexandru Lebedev, Moon Power 
 
24. 
Dacă Zeus, Hera sau Ares ar fi venit vara cu mâncarea de acasă în Moldova, ar fi plătit o amendă 
mare. La fel, în acest caz mulți oameni ar fi suferit de la mâncarea lor. Interesant e că la 22 martie 
2019, moldovenii s-au bucurat când au auzit un nume care are aceeași rădăcină. Peste un minut 
scrieți-ne numele sfântului care l-a constrâns pe împăratul Teodosie cel Mare să facă pocăință publică 
pentru vărsarea de sânge din Tesalonia și l-a convertit la creștinism pe Augustin. 
 
Răspuns: Sfântul Ambrosie 
Comentariu: Ambrozia e mâncarea zeilor, dar și o plantă care cauzează alergie. Ambros a marcat în 
poarta francezilor. De asemenea există și sfântul Ambrozie, la care probabil nu se roagă cei care au 
alergie 
Autor: Alexandru Lebedev, Moon Power 
 
25. 
Pentru ca să le aducă o veste bună fanilor naționalei României la fotbal, după ce a terminat pe locul 4 
în grupa sa de calificare pentru Euro 2020, un site de satiră din România au scris că de fapt naționala 
României va face acest lucru la Euro 2020. Noi sperăm că voi nu veți face același lucru, și într-un minut 
ne veți răspunde ce va face la Euro 2020 Naționala României. 
 
Răspuns: Va boicota 
Sursa: https://kmkz.ro/de-ras/nationala-romaniei-va-boicota-campionatul-european-din-2020 
Autor: Alexandru Lebedev, Moon Power 
 
26. 
Maxim Melenti este un preot de la Biserica din Ghidighici care luptă pentru deschiderea unui alt fel de 
biserică în Moldova, mai aproape de oameni. Acțiunile sale nu sunt văzute prea bine de Mitropolie, și 
deseori este pus să-și ceară scuze publice pentru acțiunile sale. Totuși, continuă să le facă și să creadă 
în ideea sa de biserică. Pagina sa de Facebook are numele de X de la Ghidighici. Peste un minut 
scrieți prin două cuvinte numele personajului care a fost înlocuit prin X. 
 

https://kmkz.ro/de-ras/nationala-romaniei-va-boicota-campionatul-european-din-2020


Răspuns: Don Quijote 
Comentariu: În ciuda luptei sale cu mitropolia, care ar semnifica morile de vânt, Maxim continuă să 
pledeze pentru un nou fel de biserică. 
Autor: Alexandru Lebedev, Moon Power 
Sursa: https://www.facebook.com/DonQuijoteDeGhidighici/ 
 
27. 
(material distribuit) 
ePYHc~dS*)8$+V- 
qoplzRtC{6rXN3N\RgL 
 
În topul celor mai folosite parole sunt combinațiile: 123456 sau qwerty, totuși uneori în top apar și parole 
care sunt foarte dificile, ca de exemplu acelea pe care le vedeți în imagine. Răspundeți într-un minut 
cum aceste parole complicate ajung în topul celor mai folosite parole? 
 
Răspuns: Sunt folosite ca exemple de parole dificile 
Autor: Alexandru Lebedev, Moon Power 
 
28. 
Zyzzyva este numele unei insecte descoperite în Brazilia în 1922. Numele i-a fost dat în glumă pentru a 
fi ținută minte, deoarece nu exista o denumire latină sau braziliană a acestei insecte. Mulți nu știu cum 
ea arată și această insectă nu are nici o trăsătură fizică ce ar scoate-o în evidență. Totuși, majoritatea 
lingviștilor o cunosc. Răspundeți peste un minut de ce anume? 
 
Răspuns: În majoritatea dicționarelor în engleză acest cuvânt este ultimul 
Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Zyzzyva 
Autor: Alexandru Lebedev, Moon Power 
 
29. 
Mama vitregă a împăratului Theophilos a decis ca mireasa să-i fie aleasă prin concurs. Astfel, în anul 
820 Theophilos a adunat la curtea sa cele mai distinse domnișoare din Constantinopol. Alegând-o pe 
Theodora, i-a dat un obiect, ceea ce semnifica că urma să se căsătorească cu ea. Numiți obiectul prin 
trei cuvinte, știind că el joacă un rol central într-un basm românesc. 
 
Răspuns: Măr de aur. 
Sursa: https://byzantium.gr/bitwed.html 
Autor: Florea Victoria H5N1 
 
30. 
Font Aid este o mișcare de a colecta fonduri în cazul unor dezastre naturale sau război, unde mai mulți 
designeri contribuie la crearea unui anumit font. 
Atenție blitz dublu despre The Beatles: 
a. Cum se numește fontul care a fost creat în 2010, după cutremurul devastator din Haiti?  Acest 
font e format din 400 de ampersanzi, și reprezintă ideea oamenilor de a se aduna împreună și de a se 
ajuta reciproc. 
b. Cum se numește fontul creat în 2013, pentru a colecta fonduri în urma taifunului  Haiyan. 275 de 
designeri au contribuit la crearea unor simbolurilor bazate pe soarele cu 8 raze de pe drapelul statului 
Filipine.  

https://www.facebook.com/DonQuijoteDeGhidighici/
https://en.wikipedia.org/wiki/Zyzzyva


 
Răspuns: a. Come Together b. Here comes the sun 
Autor: Alexandru Lebedev, Moon Power 
Sursa: https://www.typesociety.org/fontaid/ 
 
31. 
"E prima opera de artă creată live, în timpul licitaţiei". Se poate de notat că reprezentanţii artistului au 
schimbat titlul operei din "Alfa cu X" în "Dragostea în coşul de gunoi". Numiţi artistul. 
Raspuns: Banksy  
Surse: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Banksy#Balloon_Girl_Shredding 
https://en.wikipedia.org/wiki/Love_is_in_the_Bin 
Autor: Andrian Diordița H5N1 
 
32. 
(material distribuit) 

 
În imagine au fost acoperite câteva litere. În mod paradoxal, produsul reclamat în această imagine te 
asigură că nu te vei întâlni niciodată cu vreuna din aceste ființe “dragi”. Nu vă întrebăm numele lor 
complet, ci produsul căruia i se face publicitate. 
 
Răspuns: Prezervativ 
Comentariu: Publicitatea prezervativelor garantează protecție împotriva HERpesului, ChlAMYdiei și a 
siPHILisului. 
Autor: Madalina Calcii, WeMen, Florea Victoria, H5N1 
 
33. 
Expertul în traducerea comportamentului felinelor, Jackson Galaxy recomandă câteva tehnici pentru a 
primi încrederea pisicii. Una dintre ele este să o privești în ochi și să clipești încet. Citat "Să le vezi 
oferindu-ți aceeași privire este ca pictura rupestră, un mod de a spune 'stai un pic, putem comunica' ". 
În întrebare, două cuvinte au fost înlocuite cu altele două. Scrieți cuvintele înlocuite în engleză, știind că 
se încep cu litere consecutive și descriu un artefact ce se păstrează în British Museum din 1802. 
 
Răspuns: Rosetta Stone 
Comentariu: Piatra din Rosetta este un artefact important pentru traducerea limbii egiptene. 
Sursa: 
https://www.spokesman.com/stories/2017/nov/09/jackson-galaxy-the-tv-cat-guy-is-out-with-a-new-bo/ 
Autor: Florea Victoria, H5N1 
 
34. 

https://www.typesociety.org/fontaid/
https://en.wikipedia.org/wiki/Banksy#Balloon_Girl_Shredding
https://en.wikipedia.org/wiki/Love_is_in_the_Bin


(cu omisiuni) 
O altă tehnică a lui Jackson Galaxy de îmblânzire a pisicilor este ceea ce el numește "hello". Ea implică 
să-ți întinzi mâna în direcția pisicii cu arătătorul în față, păstrând 4 degete semi îndoite. Aceasta îi 
permite felinei să se fresce (PENTRU CITITOR: după asta spune ”pardon, să se frece”) de palma ta. 
Dintr-un cuvânt din întrebare au fost eliminate câteva litere. Răspundeți printr-un nume propriu care 
este cuvântul inițial. 
 
Răspuns: Michelangelo 
Sursa: 
https://www.spokesman.com/stories/2017/nov/09/jackson-galaxy-the-tv-cat-guy-is-out-with-a-new-bo/ 
Autor: Florea Victoria, H5N1 
Comentariu: Au fost eliminate literele M,i,c,a,n,g,e pentru a obține hello. Gestul cu mâna face referire 
la cea mai cunoscută frescă din Capela Sixtină. 
 
35. 
Conform unei versiuni, denumirea LOR derivă din prezența unui cult similar cu cel al zeului Anubis, 
după cum se poate vedea și pe stema LOR. Pe ELE a apărut o specie de păsări, care la rândul său a 
dat numele unei culori. 
Scrieți prin două cuvinte ce a fost subînțeles prin ELE. 
 
Răspuns: Insulele Canare 
Sursa: 
https://www.worldatlas.com/articles/did-you-know-that-the-canary-islands-are-named-after-dogs.html 
Autor: Florea Victoria H5N1 
 
36. 
(înlocuiri) 
Un slogan potrivit pentru X ar suna în felul următor: X - FĂ_ASTA mîine, pentru o zi mai bună astăzi. 
Dar care două cuvinte am înlocuit prin X și A_FACE_ASTA, știind că autorul întrebării a urmat îndemnul 
sloganului pînă în seara zilei de 22 noiembrie 2019. 
 
Răspuns: Procrastinare, lucrează 
Comentariu: autorul întrebării a procrastinat cu scrierea întrebărilor pînă vineri seara 
Sursa: internet meme 
Autor: Andrian Diordița H5N1 
 
37. 
Pe un site lansat recent în Republica Moldova putem găsi următoarele elemente: 
un personaj de lemn cu mănuși de box, câteva avioane private, palmieri, trandafiri, steagul Elveției și 
altele. 
Nu vă cerem să numiți obiectul pe care sunt reprezentate toate aceste elemente, și nici cifrele notate pe 
acest obiect, ci să reproduceți adresa completă a site-ului. 
 
Răspuns: miliardul.md 
Sursa: miliardul.md 
Autor: Florea Victoria H5N1 
 
38. 



(înlocuiri) 
Pinacomodernismul - este un termen inventat de un cunoscut caricaturist rus Duran, care e definit 
astfel: curent cultural caracterizat prin aceea că toți participanții ai procesului creativ își dau seama că 
rezultatul creației este de o calitate inferioară, dar ei toți au pinacoteci. Restabiliți cele două cuvinte 
înlocuite în textul întrebării. 
 
Răspuns: ipomodernism, ipoteci 
Sursa: https://twitter.com/userdie/status/1119200193554132993 
Autor: Andrei Anischevici H5N1 
 
39. 
(înlocuiri) 
Un citat veșnic actual de George Bernard Shaw adresat coechipierilor autorului întrebării care nu au 
participat la acest campionat de Ce?Unde?Când?: 
”Nu ne oprim din dansat din cauza că am obosit, ci obosim din cauza că ne oprim din dansat” 
Dar care două verbe am înlocuit prin A DANSA și A OBOSI în textul întrebării? 
 
Răspuns: a juca, a îmbătrîni 
Sursa: https://www.brainyquote.com/quotes/george_bernard_shaw_120971 
Autor: Andrei Anischevici H5N1 
 
40. 
(material distribuit) 

 
 
Pe o platformă de studiere a caracterelor japoneze, trebuie să încerci să traduci ideogramele. Pentru 
cele din imagine, una din variantele corecte de răspuns este „răspunsul”, însă acesta nu este răspunsul 
corect la această întrebare. Vă rugăm să scrieți prin câteva simboluri, cum se traduce acest cuvânt. Vă 
spunem pa, și vă mulțumim pentru tot! 
 
Răspuns: 42 
Comentariu: În limba japoneză cifrele se scriu prin ideograme. Se face aluzie la cartea The 
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. So long and thanks for all the fish! 
Sursa: WaniKani 
Autor: Dumitru Melenteanu H5N1 
 
 
Rezervă 
1. 
(omisiuni) 
În timpul unui discurs în cinstea lui Nelson Mandela, Barack Obama a vorbit despre lupta împotriva 
rasismului pentru a îmbrățișa umanitatea noastră comună. Drept exemplu de luptă cu succes împotriva 

https://twitter.com/userdie/status/1119200193554132993


rasismului el a zis “Întrebați-o pe ALFA a BETEI”. Dar care 3 sau 4 cuvinte am înlocuit prin ALFA și ce 
cuvânt am înlocuit prin BETA, știind că pe blazonul ALFEI a BETEI pe lîngă o pasăre, mai putem găsi 2 
stele și 3 litere repetate. 
 
Răspuns: Alfa - (Echipa) nationala de fotbal, Beta - Franta 
Comentariu: naționala de fotbal a Franței are mulți jucători de culoare. Pe emblema echipei, pe lângă 
un cocoș albastru mai găsim 3 litere F și 2 stele după numărul de campionate mondiale câștigate. 
Autor: Soltan Vlad, WeMen 
 
 
2. 
În întrebare sunt înlocuiri. George RR Martin prin numele personajelor și descrierile lor sale uneori face 
aluzii la X. Iată câteva exemple: 

- Oscar Tully - cam verde și blestemat cu acea varietate de mandrie înțepătoare atât de prezentă 
la cei de-ai doilea fii. 

- Kalvin Tully, Lord al Riverrun, care a rămas în memorie ca "verde ca iarba de vară". 
- Grover Tully și nepotul lui Ebenizer 

Nu vă întrebăm ce nume au fost înlocuite cu Kalvin sau Ebenizer. Numiți X. 
Raspuns: Muppets, (se accepta și Sesame Street) 
Surse: 
https://metro.co.uk/2018/11/26/game-of-thrones-author-george-rr-martin-has-been-sneaking-muppets-r
eferences-into-his-books-8179513/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Sesame_Street_Muppets 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Muppets 
Autor: Andrian Diordița H5N1 

https://metro.co.uk/2018/11/26/game-of-thrones-author-george-rr-martin-has-been-sneaking-muppets-references-into-his-books-8179513/
https://metro.co.uk/2018/11/26/game-of-thrones-author-george-rr-martin-has-been-sneaking-muppets-references-into-his-books-8179513/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Sesame_Street_Muppets
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Muppets

