1. Serghei Eisenstein era foarte superstitios. Niciodata nu se apuca de vreo treaba importanta vinerea, iar daca
vineri mai cadea si data de 13, el nici nu iesea din casa. Insa vineri, 13 februarie 1948 aceasta traditie a fost
incalcata. Ce s-a intamplat in acea zi?
R. Eisenstein a fost inmormantat
Comentariu: “A murit” este raspuns corect, pentru ca el fusese scos din casa anume in acea zi pentru a fi
inmormantat.
2. In Antarctida ea are o temperatura de minus 60 de grade. In Groenlanda temperatura ei atinge cota de minus
28 de grade. Mult mai calda este ea in Alpi si muntii Scandinaviei, unde ea are temperatura de 0 grade. Ce este
ea?
R. Gheaţa
3. Organizatia britanica Action on Smoking and Health sustine ca cresterea popularitatii acestora printre tineri
duce la scaderea numarului fumatorilor. Rata fumatorilor printre britanicii de 15 ani s-a micsorat de la 28 pana
la 19 procente intre anii 1996 si 2002. “Inainte adolescentul lua o tigara, pentru a arata mai tare şi mai matur.
Astăzi, în acelaşi scop el îşi cumpara...” Ce?
R. Telefon mobil
4. La 17 februarie 1943 un grup de alpinişti sovietici s-au ridicat pe muntele Elbrus şi a îndeplinit misiunea
care i-a fost stabilită. Ce căutau pe munte alpiniştii sovietici?
R. Steagul fascist (pe care l-au dat jos).
5. Ghiciţi o ghicitoare coreeană: Chiar şi noaptea, când toţi dorm, ea bate toba.
R. Inima
6. In 2002 în oraşul Tartu a avur loc un campionat la un noua proba sportiva extrem de dificila. La sfarsitul
unui minut de concurs nu numai mainile, dar si intreg corpul concurentilor este scuturat de tremur. Autorul
recordului mondial – de 508 ori intr-un minut, apartine designerului estonian Ardo Martin. Un premiu special a
primit o fetita de trei ani, care a aratat un rezultat de 236 de ori pe minut. Atenţie întrebarea: Numiţi aparatul pe
care aceşti sportivi îl utilizează în concurs.
R. Mouse-ul de la calculatoare.
Comentariu: Ei se întrec în clic-uri pe minut
7. Acest material natural a dat denumirea unei constelaţii şi este mai trainic decât cuprul sau platina. La o
grosime de doar 0,05 cm el poate să menţină o greutate de 100 de grame. Despre ce material este vorba?
R. Părul uman
Comentariu: Cuvântul “uman” este esenţial, pentru că părul animalelor are alte caracteristici şi nu a dat
denumirea nici unei constelaţii.
8. Această profesie se bucură în Brazilia de o popularitate extraordinară. În decembrie 2002, când au fost
anunţate 285 de locuri vacante, au fost depuse tocmai 16 100 de cereri. Pretendenţii trebuiau să fi nu mai tineri
de 18 ani şi nu mai bătrâni de 25 de ani, să aibă o pregătire fizică deosebită. Printre teste sunt: alergarea pe
distanţa de două mile, ridicarea trunchiului de cel puţin 20 de ori la transversală, înot pe distanţa de 800 metri şi
la distanţa de 25 metri sub apă. De asemenea, se susţin examene la matematică şi limbă portugheză. Despre ce
profesie este vorba?
R. Salvamari.
9. Ce edificiu de construcţie evident recentă se află chiar în faţa intrării în Acropolis?
R. Casa de bilete
10. Japonezii numesc asta prin 3 ieroglife, care se traduc, fiecare în parte, ca “jos”, “sol” şi “fier”. Dar cum
numim noi acest lucru?
R. Metro

11. Nu foarte mult timp în urmă în Japonia au apărut aparate pentru vânzarea unei anumite marfe. Ele sunt
amplasate în majoritate în regiunea gărilor. În total în aparate încap 58 de unităţi de marfă distribuită, iar de trei
ori pe zi marfa nevândută se schimbă cu alta proaspătă. Ce vând aparatele respective?
R. Flori
12. Asta este… când cineva îţi duce schiurile; asta este… când înţelegi că e timpul să te opreşti; asta este…
când simţi responsabilitatea pe care o ai când vorbeşti cu un copil; asta este… a face o colivie pentru păsări în
grădină. Ce este asta?
R. Dragostea
Comentariu: Inscripţii de la gumele de mestecat “Love is…”
13. Ce, după părerea couturierului Ives Saint Laurent, este cel mai important într-o rochie?
R. Femeia care o poartă
14. Hemingway spunea: “Ce distruge scriitorii? Vinul, banii, cărţile de joc, setea de popularitate”. Numiţi alte 5
pricini care, după părerea lui Hemingway, de asemenea distrug scriitorii?
R. Lipsa acestora…
15. Într-un dialog cu Christian Chabanis, Gustave Thibon invoca vorbele lui Pegui: “Nu mai există astăzi decât
un singur mod de a nu fi astăzi democrat, şi anume de a fi…” ce?
R. …popor!
16. Vizitând casa lui Picasso, un prieten de-al acestuia remarcă faptul că pe pereţi nu era nici un tablou de-al lui
Picasso:
a. Pablo, îl întrebă prietenul, de ce nu ai nici un tablou de-al tău pe nici un perete? Nu cumva nu-ţi plac
propriile picturi?
b. Unele îmi plac chiar foarte mult, dar nu-mi pot permite…
Continuaţi răspunsul marelui pictor.
R. …să le cumpăr.
17. Atenţie, ghicitoare moldovenească: Am o lădiţă cu o porumbiţă, dacă zboară porumbiţa, n-am ce face cu
lădiţa. Ce este porumbiţa?
R. Sufletul
18. Într-o zi un curtean l-a sfătuit pe Ludovic al XV-lea să instituie un impozit, garantând că toţi îl vor plăti cu
plăcere, iar unii chiar vor mări suma. Dacă acest impozit s-ar răsfrânge şi asupra Clubului CUC, cred că am da
faliment. Ce taxa acest impozit?
R. Inteligenţa
19. Într-o zi prelşedintele american Franklin delano Roosevelt a primit o scrisoare. Ca urmare, au luat naştere
37 de întreprinderi în 19 dintre statele americane şi Canada. Au fost angajaţi 43 000 oameni. Fondurile alocate
din buget au totalizat 2,2 mlrd de dolari. În rezultat, au apărut noi oraşi, Oak Ridge din Tennessee, care în mai
puţin de 20 de ani a ajuns să numere 79 000 oameni şi Hanfort, Washington, cu o populaţie de 60 000 oameni.
Nu cred că veţi putea cu exactitate să reproduceţi conţinutul scrisorii respective, de aceea vă rog doar să ne
spuneţi cine a expediat-o?
R. A. Einstein
Comentariu: Textul scrisorii era descrierea fabricării bombei atomice.
20. Odată mergeam cu automobilul la de la Bucuresti la Sinaia. Cu putin înainte de Câmpina, am adormit si mam trezi tocmai aproape de comarnic. Cu toate că soseaua avea numeroase curbe, circulatia rea densă, n-am
avut totusi nici un accident!
R. Nu conduceam eu!
21. Este legal în Italia ca un bărbat să se însoare cu sora văduvei sale? Dacă da, de ce, dacă nu, de ce?
R. Nu, pentru că este mort deja

22. Zice-se că în vremurile de demult trăia un împărat orgolios nevioe mare. Se credea cel mai puternic si mai
destept om din lume si se mânia nespus numai la gândul că ar putea exista cineva mai grozav ca el.
Si iată că, din gură în gură, ajunse zvon la urechile lui că pe undeva vietuia un întelept foarte ager. Impăratul,
vrând sa se descotoroseasca de el, porunci ca înteleptul sa fie grabnic întemnitat si judecat pentru o pricină
scornită. Fără să zăbovească prea mult, judecătorii l-au condamnat pe întelept la moarte. Adus în fata tronului,
împăratul i-a spus trufas:
– Alegeti singur moartea. Vei fi spânzurat, ori doresti să ti se taie capul? – Nu doresc nici una nici alta, zise
înteleptul, dar n-am încotro. Totusi, mărite împărate – continuă el – as vrea sa-mi împlinesti, asa se obisnuieste,
o ultimă dorintă: să-mi aleg singur moartea. Voi rosti câteva cuvinte. Dacă le vei considera drept un adevăr,
atunci să mi se taie capul; dacă, dimpotrivă, vei găsi că cele spuse exprimă un neadevăr, atunci să poruncesti
moartea prin streang.
– Mă învoiesc! - zise îndată împăratul, vrând să arate celor din jur că stie să respecte ultima dorintă a
condamnatului.
Iar condamnatul a rostit nu mai mult de trei cuvinte si ... a scăpat cu viată! Care au fost cuvintele salvatoare?
R. „Voi muri spânzurat”
23. Cu ceva timp în urmă în asemenea cazuri bărbaţii din tribul Biboldai trebuia să ucidă pe cineva din tribul
vecin. John Thumbal, un coordonator al problemelor intertribale, a propus în acelaşi scop să cumpere o casete
video, să o strice printr-o lovitură de suliţă şi să o îngroape. Ce urma să facă bărbatul după acest ritual?
R. Să-şi numească nou-născutul cu numele eroului principal al filmului respectiv.
24. Primul în 1820, al 2-lea – în 1927, al 3-lea în 1960, al 4-lea în 1974, al 5-lea în 1987, al 6-lea în 1999. Ce
proces este caracterizat prin aceste cifre?
R. Creşterea populaţiei pe Terra.
Comentarii: Cifrele indică anii în care populaţia a atins miliarde de oameni.
25. Richard Wagner cânta primul fragment la pian într-un halat galben, apoi mergea în camera sa, venea în
halat verde şi cânta al doilea fragment, apoi schimba halatul cu unul roşu şi cânta ultimul fragment. Când
Baudelaire l-a întrebat de ce o face, Wagner a răspuns că îl deranjează ceva. Ce anume?
R. Transpiraţia
Comentariu: Cântând, el transpira mult.
26. Doar 7% dintre americani au asta. Moldovenii au foarte multe, unii cate doua sau chiar trei, iar si mai multi
se fugaresc dupa asta de provenienta roamaneasca sau ruseasca. Ce este asta?
R. Pasaport
27. In timp ce oamenii au doar patru, câinii se pot lăuda cu cinci, iar pisicile cu sase. Despre ce este vorba?
R. Grupe sanguine.
28. Abdul Kasssem Ismael, marele vizir al Persiei în cel de-al X-lea secol, îsi căra cu el peste tot cele 117.000
volume ce-i alcătuiau biblioteca. 400 de camile erau dresate pentru a căra într-un fel anume această mare
bogăţie. Dar cum anume?
R. În ordine alfabetică
29. Printre cei 50 de colectionari seriosi ai acestor obiecte, olandezul Nick Vermeulen conduce detasat plutonul
cu 2112 bucăti colectate de la 470 de linii aeriene. Ce colectează dl Vermeulen?
R. Pungi de rău de avion.
30. Cea mai mare companie privată din lume are 1,6 milioane de angajati şi este indiană. Dar ce administrează
ea?
R. Căile ferate din India.
31. Autograful lui Iulius Cezar costă două milioane de dolari. Cum credeţi, cine este posesorul acestuia?
R. Nimeni. Pentru că nu s-a găsit încă nici un autograf de-al lui Iulius Cezar.

32. Picioarele au 250.000 de glande care lucrează împreună. Ce substanţă produc aceste glande zilnic într-o
cantitate de aproximativ 230 ml?
R. Transpiraţie
Comentariu: „Uree” se acceptă
33. Din cauza zgârie-norilor în fiecare an se produc circa 100 de milioane de morţi. Numai în McCormick Plaza
din Chicago sunt calculate circa 1500 morţi anual. Pe cine ucid zgârie-norii?
R. Păsări
Comentariu: Care se lovesc de aceste clădiri
34. In fiecare an, 11 000 de americani se accidentează din aceeaşi cauză. Aceste accidente au loc în mare
majoritate spre seară şi sunt datorate în special ingeniozităţii cu care americanii fac... ce?
R. Sex
Comentarii: Ei se accidentează în poziţii sexuale bizare.
35. Dacă această regiune atât de preţuită de mulţi dintre patronii barurilor de noapte, cel puţin reieşind din
denumirea sa, şi-ar căpăta independenţa, ea ar fi pe locul cinci în lume ca putere economică. Despre ce regiune
este vorba?
R. Silicon Valley (SUA)
36. De la căderea comunismului, nu mai putin de 25.000 de kilometrii de acest produs au fost furati din Rusia.
Este adevărat că nu fără oarece riscuri: în această perioadă, 500 dintre hoti au murit în timpul furtului. Dar din
ce cauză?
R. Au fost electrocutaţi de cablurile electrice.
37. Ce au în comun Tartuffe, un fariseu, un iezuit şi un macchiavelic cu un actor din Grecia Antică?
R. Toţi sunt ipocriţi
Comentarii: Ipocrit = gr. actor
38. Lemnul mondial se foloseşte în proporţie de 17% pentru construcţii, 14% pentru produse industriale, iar
15% pentru hartie. În ce scopuri se folosesc celelalte 54% din materialul lemnos din lume?
R. Combustibil
Comentarii: Raspunsul „încalzire” nu ar trebui să se accepte, deşi la Cupa de Iarnă am fost bun la inimă
39. Unii zic că primul dintre ei a fost Apostolul Petru... Au mai fost printre ei Alexandri, Victori, Silveştri,
Adriani, Ştefani, Marini, Grigorii şi chiar doi Marcei. Ultimul a reuşit acelaşi luru în 1978. Pe cine dintre
predecesorii săi l-a cinstit acesta cel mai mult?
R. Pe Papa Ioan Paul I
Comentarii: Sunt Papii de la Roma, ultimul – Ioan Paul al II-lea
40. Bismark, ajuns cancelar, avea ca ministru la un moment dat pe un oarecare Jasper, care în toate se lăsa
ajutat de fiul lui, deşi ambii nu străluceau la minte. Când Bismark a trebuit să trateze cu amândoi Constituţia
Confederaţiei Germane, după ce-i examină bine, se exprimă astfel: „Văd şi tatăl, văd şi fiul, dar nu văd..”
R. ...Sfântul Duh
41. După o întîlnire cu Lao-Ţzî, Confucius, întors la elevii săi, le-a spus: „Eu ştiu că pasărea zboară, animalul
fuge, peştele înoată. Pe cel ce fuge poţi să-l prinzi în capcane, pe cel ce înoată – în plase, pe cel ce zboară – să-l
dobori cu o săgeată”. Cu ce animal i s-a asociat Lao-ţzâ lui Confucius?
R. Cu Dragonul
Comentarii: Pentru că nu ştii cum să-l prinzi
42. Bărbierul din Sevilla de Rossini, Taviatta de Giuseppe Verdi, Tangeizer de Wagner, Mefistofel de Boito,
Boris Godunov de Mussorski... Ce au avut în comun toate aceste opere?
R. Toate au suferit insuccese la prima reprezentaţie

43. Pe piatra de mormânt a lui Francis Bacon sunt scrise cuvintele: „...rezolvând toate problemele tainelor
naturii si ale întelepciunii civile, el a murit, supunându-se legii naturale: tot ce este complicat...” Continuaţi!
R. ...se descompune!
44. Această reformă administrativă a împărţit ţara în: „zone albe”, care alcătuiau cca 86,3% din teritoriu şi
„homelanduri”, cca 13,7%, în care erau concentrate cca 80% din populaţia ţării. Făcând parte dintr-un şir de
acţiuni cu scop similar, această politică a statului a fost declarată de către ONU drept „crimă împotriva
umanităţii”. Dar a cărui stat?
R. Africa de Sud (Apartheidul)
45. Doar în 1960 în Agadir Maroc, el a primit nota 10, în 1963 în Scople, Iugoslavia, el a primit nota 9,5, iar în
1970, în Peru, deşi a primit doar nota 7,7, mai mult de o jumătate de milion de oameni au fost afectaţi de
rezultatul lui. Numiţi-l.
R. Cutremurul
46. Continuaţi aforismul lui Thomas Fuller: „Bogaţii se fugăresc după bogăţie, iar săracii...”
R. ...după bogaţi
47. Despre cine spunea filosoful Avicenna că trebuie să aibă privirea vulturelui, mâinile domnişoarei,
înţelepciunea şarpelui şi inimă de leu?
R. Doctor (chirurg, de exemplu)
48. Ghiciţi ghicitoarea din filmul „La vita e bella” – Numeşte-mă şi eu dispar.
R. Liniştea, tăcerea
49. Odată un marinar a fost întrebat: „Nu ţi-e frică să te urci pe corabie? Atâţia oameni au murit în naufragii!”.
R. ul a venit prompt: „Dar şie nu şi-e frică să te urci acolo unde au murit cei mai mulţi oameni?”. Ce avea în
vedere marinarul?
R. Patul, desigur
50. Filosoful grec Anaxagoras avea un băiat la care ţinea nespus de mult. Când prietenul lui, Aristippos, îi
anunţă moartea băiatului, filozoful, căutând să-şi stăpânească suferinţa, a R. : „Ştiam că şi fiul meu...”.
Continuaţi înţeleptul gând.
R. ...este muritor
51. Ellias Kanetti spunea că ele sunt adevărata, groaznica faţă a lumii noastre, Charles Lam spunea că ele numai
trezesc curiozitatea, dar nu o şi justifică, iar Beaumarche considera ca numai oamenii mici se tem de ele mici.
Ce sunt ele?
R. Ziarele
52. Din câte se ştie, simfonia Eroica a lui Beethoven a fost dedicată lui Napoleon. Dar în ce moment al carierei
marelui conducător Beethoven şi-a şters dedicaţia?
R. Când Napoleon s-a numit imperator
53. Arthur Schopenhauer spunea că la una şi aceeaşi concluzie au ajuns Voltaire, Ium şi Kant, şi anume că
lumea este un spital. Dar pentru ce fel de bolnavi?
R. Incurabili
Comentarii: Toţi vor muri mai devreme sau mai târziu
54. Majoritatea tratamentelor care erau aplicate bolnavilor în vremurile de demult se bazau pe experimentări.
Astfel, necunoscând penicilina, preoţii egipteni puneau pe răni un lucru pe care noi de obicei îl aruncăm, deşi
de mici copii am fost învăţaţi că e păcat să o facem, deşi cred că într-o altă stare a ei. Şi totuşi, ce puneau pe
răni medicii egipteni?
R. Pâine mucegăită
Comentarii: „Altă stare” este starea normală

55. Cred că toţi cunosc extravaganta lucrare considerată „manifest”, aparţinând lui Kazimir Malevich –
„Pătratul negru pe un fon alb”. Dar în 1918 Malevich a pictat o altă lucrare, care, pe bună dreptate, se poate
considera şi mai extravagantă. Cum se numeşte ea?
R. Pătrat alb pe un fon alb
56. Iată unul dintre gândurile lui Don Quijote: „Sfinte au fost timpurile şi sfântă a fost epoca pe care strămoşii o
numeau de Aur – şi nu numai pentru că aurul, în secolul nostru reprezentând aşa o mare valoare, în acea eră se
obţinea gratis, ci pentru că oamenii care trăiau atunci nu ştiau două pronume”. Numiţi-le!
R. „Al meu” şi „al tău”
57. Într-un dialog cu Christian Chabanis, Gusthave Thibon invoca vorbele lui Pegui: „Nu mai există decât un
singur mod de a nu fi astăzi democrat, şi anume de a fi...”. Continuaţi cu un cuvânt.
R. ... popor
58.

Pentru a justifica de ce Pitagora interzicea consumul acestui aliment, se aduceau mai multe ipoteze:
• că acesta conţine prea multe proteine;
• că în aparenţă acesta seamnă cu porţile aidului;
• că acesta constă din două jumătăţi, ca şi omul, care are de toate câte două – mâini, picioare, etc.
• alţii afirmau chiar că acest aliment reproduce foarte exact structura omului, şi dacă într-un timp anumit
se va pune
într-un cufăr şi se va îngropa în pământ pentru 90 de zile, la deshumare se va găsi un cap de om.
Nu cred că cineva a verificat ultima versiune, dar totuşi ce aliment interzicea Pitagora să se consume?
R. Fasole
59. Iată pictura Crearea lui Adam de Michelangelo. Atenţie întrebarea: ce element în plus remarcă, bazându-se
pe o deducţie logică, revista „Novaya Stoliţa” (Chişinău) în acest tablou?
R. Buricul lui Adam
Comentarii: Adam nu a fost născut de o femeie, deci nu are de unde avea buric
60. În vechea Rusie existau două feluri de lichide pentru consum:
• primul, care se considera că se mănâncă, trebuia să satisfacă foamea şi se numea „napitok”
• şi al doilea, care se considera că trebuie să satisfacă setea.
Cum se numea acest al doilea fel de lichide?
R. Pivo
Comentarii: De la verbul „pit’i”
61. Pe mormântul scriitorului german Herder sunt încrustate trei cuvinte, care în germană încep toate cu „L”.
Primul „L” a fost ultimul cuvânt rostit de Goethe pe patul de moarte. Al doilea „L” este, după Lev Nicolaevici
Tolstoi, regula împlinirii tuturor regulilor. Al treilea „L”, după Labrouillere, este ceea ce oamenii cel mai mult
preţuiesc şi cel mai puţin apără. Numiţi aceşti 3 „L” în germană sau în română.
R. Licht, Liebe, Leben / Lumină, Dragoste, Viaţă
Comentarii: Licht, mehr Licht – Lumină, mai multă lumină, au fost ultimile cuvinte ale lui Goethe.
Mai departe totul este clar.
62. După o istovitoare retragere de 16 luni, cca 10.000 de mercenari greci conduşi de Xenofon au ajuns pe
ţãrmul Pontului Euxin, unde au exclamat “Thalassa! Thalassa!”. Ce înseamnă acest cuvânt în traducere din
limba greacã?
R. Marea, Marea!
63. După esteticianul Herman Parret pentru grãdina italianã este caracteristicã sculptura, pentru cea francezã arhitectura, pentru cea englezã - pictura. Ce artã este caracteristicã pentru gradina chinezã?
R. Muzica
64. O relaţie dintre doi oameni este, după acelaşi Herman Parret, bazatã pe o tricotomie esenţiala: teoretic,
practic si estetic. Teoreticul este privirea, practicul - conversaţia. Care este manifestarea esteticã în relaţia dintre
doi oameni?

R. Sărutul
65. În camerele de hotel şi bungalourile din Thailanda existã un fel de ”dispozitive” totalmente inofensive
pentru oameni şi care servesc împotriva insectelor. Ce sunt aceste ”dispozitive”?
R. Şopârle
66. Socrate spunea cã într-o familie mama constituie picioarele (fiindcă ea îndrumã familia), tata - mâinile
(fiindcă el produce). Ce sunt copii în familie după părerea filozofului?
R. Inima
67. Rãmânând în aceeaşi Thailandã. Indiferent de poziţia si vârsta călugărilor buddhişti din aceastã tarã, toatã
averea lor constã din: un castron pentru mâncare, un filtru de apã, veşmântul si acul pentru întreţinerea lui, un
veşmânt pentru ploaie, un brici, un brâu si… un obiect de care thailandezii au neapărata nevoie. Ce obiect
completează proprietatea privatã a călugărilor buddhişti din Thailanda?
R. O pocnitoare pentru muşte
68. În departamentul Oruro din Bolivia se organizează anual un carnaval cu caracter religios în timpul căruia
toatã lumea se costumează, bea, mănâncă, face sex în plinã stradã. Adică este liberã sã facă ce vrea. Cum se
numeşte acest carnaval?
R. Carnavalul Diavolului
69. Citez din Marx si Engels: “… Comuniştii nu cer de la oameni nimic moral – iubiţi-vã între voi, nu fiţi
egoişti, etc., ci dimpotrivă, ştiu cã egoismul si voinţa sunt în anumite circumstanţe o formã obligatorie de
realizare a indivizilor.” Ce fel de moralã propăvăduiau comuniştii, după aceeaşi Marx si Engels?
R. „... comuniştii în general nu propăvăduiesc nici un fel de morală”
70. Lao-Tzâ spunea: “Acolo unde domnesc oamenii neînţelepti - poporul îi urăşte; acolo unde domnesc
înţelepţii mici – poporul se teme de ei; acolo unde domnesc înţelepţii nu prea mari – poporul îi laudã si se simte
legat de ei…”. Ce se întâmplã acolo unde domnesc înţelepţii mari?
R. Poporul nu ştie de existenţa lor
71. Victor Hugo vedea imaginea idealizatã a raţiunii din timpul său în ideea unui Geniu al Greciei care stã
deasupra Geniului Indiei. Geniul Greciei este Alexandru Macedon. Care este Geniul Indiei?
R. Elefantul
72. Una din întelepciunile lui Menandru spune cã în fiecare casã existã câte un rob. Cine este acest rob?
R. Stăpânul
73. Tribul Kogi din Sierra Nevada de Santa Maria are un ritual specific de înmormântare a morţilor. Şamanul
rosteşte cuvintele: “Aici e satul morţii, aici e casa ceremonialã a morţii, aici este uterul. Voi deschide casa. Casa
este închisã. Eu o voi deschide.” Pãmântul este, deci, pentru ei, Mama Universalã. Apoi şamanul se apropie de
mort, încearcã sã-l ridice de opt ori – zadarnic însã. Urmãtoarea datã reuşeste, apoi îl îngroapã. Ce simbolizeazã
aceste ridicãri nereuşite plus cea reuşitã a mortului de cãtre şaman?
R. Cele nouă luni de naştere parcurse invers
74. Cãrţile de vizitã au simbolica lor. Literele „p. f.” scrise pe o carte de vizitã semnificã „vã felicit”. Literele
„p. r.” se scriu când cel care oferã cartea de vizitã mulţumeste destinatarului, „p. c.” indicã condoleante, iar „p.
p.” recomandã o altã persoanã în locul unui absent. Ce semnificã literele „p. f. n. a.” scrise cu creionul pe o
carte de vizitã?
R. La mulţi ani! Felicitare de Anul Nou
Comentarii:
„Pour Feter le Nouvel An” – fr.
75. În papirusul de la Derveni, care a fost descoperit de curând şi relateazã despre ritualurile orfice din Grecia
Anticã, este întâlnitã expresia „Moira a ţesut”, care era rostitã de ţãranii greci. Care este expresia omoloagã la
ţãranii noştri?
R. Ce ţi-i scris în frunte ţi-i pus

Comentarii

Se acceptă şi alte versiuni cu acelasi subiect – soarta

76. Aveţi la dispoziţie o farfurie cu orez, una cu mazãre, nişte piper, o farfurie cu fãinã şi nişte legume – o
ceapã şi morcovi tãiaţi rotiţe. Cu ajutorul lor pregãtiţi mâncarea care sã reprezinte cel mai bine Japonia,
constituind simbolul naţional al acestei ţări.
R. Pe orez se pune un morcov tăiat rotiţă
Comentarii: Steagul Japoniei
77. Platon spunea cã statul trebuie organizat dupã legile Universului, pe care el le vedea reflectate în om, atât în
fizicul, cât şi în spiritul lui. El spunea cã corpul este format din trei pãrţi – capul, partea de la gât pânã la brâu si
partea de la brâu în jos. Acestora le corespund trei pãrţi ale sufletului: capului - raţionalul, celei de-a doua pãrţi
– sentimentalul, iar de la brâu în jos partea râvnitoare a sufletului. Statul, dupã Platon, trebuie sã conţinã o parte
raţionalã – conducãtorii si filozofii, o parte râvnitoare – meşteşugarii, agricultorii, comercianţii. Cine trebuie sã
alcãtuiascã partea afectivã a statului?
R. Armata
Comentarii: Să lupte cu suflet
78. Thales din Milet spunea cã „divinitatea este cea mai veche (pentru cã ea nu are început), universul este cel
mai frumos (pentru cã el este opera divinitãţii), spaţiul este cel mai mare (pentru cã el le include pe toate),
gândul este cel mai rapid iar necesitatea este cea mai puternicã (pentru cã le cuprinde pe toate)”. Cine/Ce este,
dupã Thales, cel mai deştept?
R. Timpul
Comentarii: Pentru că le pune pe toate la locul lor
Sursa
Manual de Filosofie
79. În satele boliviene existã un obicei numit „Târgul de fete”. Într-o zi se strâng în centrul satului fetele tinere,
cu câte o pãlãrioarã neagrã pe cap – simbolul fecioriei. Bãieţii vin cu câte o oglindã micã, cu care îndreaptã
razele soarelui înspre fata care le place mai mult. Dacã fetei îi place bãiatul – îl provoacã aruncând cu pietricele
în el. Ce trebuie sã facã bãiatul pentru ca ritualul sã se încheie iar tinerii sã poatã juca nunta?
R. Să ridice pietricelele
80. Empedocle din Agrigent punea la baza lumii patru elemente, pe care el le includea în schema urmãtoare:
A+B=umed; B+C=cald; C+D=uscat; D+A=rece
Dupã cum observaţi la intersecţia dintre aceste elemente se creeazã stãri ale naturii. Care sunt aceste patru
elemente şi ce poziţie ocupã ele în schema lui Empedocle?
R. A-apa; B-pământ; C-foc; D-aer
Comentarii: Cele patru elemente. Ordinea este foarte importanta!
81. O femeie–aborigen din Australia are nevoie de multe argumente convingãtoare pentru a se despãrti de soţul
sãu, pe când acesta din urrmă are nevoie doar de un cuvânt pentru a deveni celibatar. Care este acest cuvânt?
R. „Pleacă!”
82. Care a fost titlul primului tablou impresionist? Este solicitatã denumirea în original.
R. L’impression. Soleil Levant
Comentarii: Este important primul cuvânt în raspunsuri
83. Explicând o lege care avea sã devinã mai târziu foarte importantã, Avogadro a desenat cinci cuburi. Ce a
scris el sub fiecare din aceste cuburi?
R. H2; H2; O2; H2O; H2O
Comentarii: Primele două plus a treia formează două molecule de apă
84. Este un obiect de valoare care cuprinde: cea mai valoroasã operã literarã a poporului nostru, cel mai de vazã
om al istoriei noastre, cea mai importantã sculpturã a românilor şi cel mai important lãcaş de cult din Moldova.
Ce obiect este acesta?
R. Un leu moldovenensc

85.
Guy de Maupassant era un ardent adversar al ideii Turnului Eiffel. Cu toate acestea îşi petrecea timpul
liber în restaurantul turnului. Când a fost întrebat de ce o face, el a dat un rãspuns celebru. Care a fost
argumentul lui?
R. Este unicul loc din oraş de unde nu pot să văd turnul
86. Alchimistii cãutau „piatra filozofalã” care trebuia sã aibã douã caracteristici: sã transforme toate obiectele în
aur şi... care era cea de-a doua caracteristicã a „pietrei filozofale”?
R. Lecuia toate bolile
87. Antropologul Desmond Morris, analizând comportamentul jucătorilor de fotbal după anumite evenimente
tensionate care au loc pe terenul de joc vorbea despre o poziţie pe care o numeşte „ochelari de cal”. Vă rog,
peste un minut, să mi-o arătaţi.
R. Palmele la ceafă, coatele acoperă ochii
88. “Micul dicţionar politic” editat în R.S.S.Moldova la termenul “aforism” dă drept exemplu o maximă în care
se vorbeşte despre un stupefiant. Despre ce maximă este vorba?
R. Religia este opium pentru popor
89. Care este, după Bertran Gracian, cea mai bună răzbunare?
R. Ignoranţa
90. Dădaca micului P. I. Ciaicovski îl numea pe acesta un “copil de sticlă”. În primul rând pentru ca îşi
exterioriza foarte mult sentimentele şi părea în acest sens “transparent”. Care era a doua explicaţie a epitetului
atribuit marelui compozitor?
R. Era fragil/sensibil
91. Nu este greu să deduceţi de unde vin primele patru cifre romane. De unde însă provine forma cifrei romane
“V”?
R. De la forma palmei deschise
92. Un rege, Shahriar, supărat de infidelitatea soţiei sale, a poruncit ca în fiecare noapte să i se aducă câte o
parteneră de petrecere pe care dimineaţa o ucidea. Fiica vizirului însă, chemată şi ea, a reuşit nu numai să îşi
păstreze viaţa dar să îşi asigure şi nemurirea. Ce se află în Cutie?
R. „1001 nopţi”
Comentarii: Fiica vizirului era Shaherizada
93. Revoluţionara Manon Roland, conducătoarea girondinilor, trecând pe lângă Statuia Libertăţii a exclamat
“Oh, Libertate, câte crime se comit în numele tău”. Încotro se îndrepta ea?
R. Spre ghiliotină
94. Gheorghe Eminescu, nepotul de frate al marelui poet, unea într-un şir logic: “Cimitirul speranţelor, durerilor
şi bucuriilor”, “Cutia Pandorei”, “O ecuaţie cu multe necunoscute”. Despre ce şir este vorba?
R. Trecutul, prezentul, viitorul
95. După Herman Parret există trei tipuri de femei:
1. Cumătra - bună şi vorbăreaţă, cu gura drept parte dominantă a corpului
2. Femeia adevărată – obscenă şi producătoare, cu sexul drept parte dominantă a corpului.
3. Femeia frumoasă. Care este partea dominantă a corpului acestui tip de femei?
R. Sânul
96. Eccleziastul: “Morţii, care au murit mai înainte, sunt mai fericiţi decât cei vii, care sunt încă în viaţă”. Cine
sunt însă mai fericiţi decât morţii?
R. Cei care nu s-au născut încă

97. La o întâlnire cu Henry Kissinger din octombrie 1975, Mao-Ţze-Dung spunea că China „este cel de-al
cincilea deget al mâinii”. Care sunt „celelalte degete”?
R. Statele Unite, Europa, Japonia, URSS
Comentarii: Anume Europa, nu Germania sau Anglia
98. Lucian Blaga. Trei feţe:
Copilul râde: „Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!”
Tânărul cântă: „Jocul şi înţelepciunea mea-i iubirea!”
Ce face bătrânul?
R. Bătrânul tace: „Jocul şi iubirea mea e-nţelepciunea”
Comentarii: Anume „tace”!
99. Pe parcursul vieţii omul râde 623 de zile, plânge 50 de zile, se urinează 106 zile, merge 6 ani. Dar unde îşi
petrec femeile 730 de zile din viaţă, iar bărbaţii numai 177 de zile?
R. În baie
Comentarii: Femeile mai şi spală...
100. Magii consideră că reflecţiile oglinzilor, dublurile, umbrele nu sunt iluzii optice ci corpuri din substanţe
foarte fine. Ce nu au dreptul să facă magii în timpul vrăjilor?
R. Să întoarcă capul
101. În secolul al XVIII în Veneţia, dacă aveai acest obiect la îndemână, puteai să intri oriunde – în salon,
cancelarie, mănăstire, bal, până şi în palat. Despre ce obiect merge vorba? În secolul al XVIII în Veneţia, dacă
aveai acest obiect la îndemână, puteai să intri oriunde – în salon, cancelarie, mănăstire, bal, până şi în palat.
Despre ce obiect merge vorba?
R. Masca
102. Într-o carte „Despre viaţa lumii înalte” apărută la Paris în 1641 se vorbeşte despre aristocraţi ca despre
nişte oameni care au „straniul obicei” de a se spăla pe mâini. Ce era însă şi mai „neobişnuit” la aristocraţii
epocii respective din punctul de vedere al cărţii respective?
R. Că se spală şi pe picioare
103. Marco Polo (1254-1324), după ce a vizitat Kabulul, a afirmat că acolo a văzut descoperită taina
alchimiştilor, adică ceva ce transforma obiectul fără mare valoare în aur. Ce se află în cutie?
R. O bancnotă
Comentarii
Banii de hârtie transformau hârtia în aur
104. Psihologii americani au stabilit că fiecare activitate, fizică sau intelectuală, este mai eficientă într-un
moment anumit. Să se ia decizii importante e cel mai bine la miezul zilei. Să se înveţe pe de rost – înainte de
somn. Când sau unde este cel mai bine să-l convingi pe cel cu care discuţi, lucru pe care diplomaţii şi oamenii
de afaceri se pare că l-au însuşit foarte bine?
R. În timpul mesei
105. În Egiptul Antic cercul cu punct în centru era simbolul pentru trei valori majore ale civilizaţiei egiptene:
al soarelui, aurului şi...
R. Al pâinii
106. Diferite popoare sunt vestite că mănâncă animale, francezii bunăoară sunt celebri pentru pasiunea lor
pentru broaşte. Dar ce popor european mănâncă cu plăcere viermi?
R. Italienii
Comentarii
Vermicelli – vermişeli
107. Hernan Cortez, explorând ţărmul Oceanului Pacific, a descoperit în 1533 un teritoriu pe care l-a numit
Cuptorul Fierbinte. Despre ce teritoriu este vorba?
R. California

108. În vara anului 1962 Charles de Gaulle a vizitat Germania şi a ţinut cuvântări timp de cinci zile. Deşi
masele erau de la început ostile Franţei, în 1963 Germania a semnat cu de Gaulle un acord de colaborare. Prin
ce procedeu a reuşit în 1962 de Gaulle să schimbe atitudinea maselor germane?
R. A vorbit nemţeşte
109. Titu Maiorescu: „Nu există prieteni în politică, există numai...”. Continuaţi.
R. ...prieteni politici
110. Petru I, trecând într-o zi pe malul Nevei, a întâlnit un soldat, care, deşi era la post, se scălda. Soldatul,
văzându-l la rândul său pe împărat, a ieşit din apă, a luat repede puşca şi în poziţia de drepţi l-a salutat pe rege.
„Ar trebui să poruncesc să te bată, dar te iert”, a spus Petru I. Pentru ce merit a fost iertat soldatul?
R. Că a luat în mâini în primul rând arma şi nu hainele
111. În anul 500 î.e.n. tiranul oraşului Milet, Ghistiei, a hotărât să trimită un mesaj unei rude de-a sa din
Persia, lui Aristagoras, pentru ca acela să răscoale oamenii împotriva lui Darius. Străjerii l-au căutat din cap
până-n picioare pe trimisul lui Ghistiei, dar nu au găsit mesajul care era la acesta. Unde era scris mesajul?
R. Pe pielea capului.
Părul crescut ascundea textul.
Comentarii
112. Karl Popper, unul dintre apărătorii indeterminismului, pentru a ilustra mai bine această concepţie pune
în mâna lui Dumnezeu obiectul care află în cutie. Ce este acolo?
R. Zaruri
113. Mişcarea iugoslavă „Otpor”, care a luptat împotriva regimului Miloşevici, a avut lozinca: „Cine nu
înţelege limba cuvântului va înţelege limba...” Cui?
R. ...pumnului
114. Callincus (650-653) a inventat o substanţă care le-a ajutat mult în luptele contra corabiilor adversarilor.
În ce moment al Olimpiadei de la Sydney a fost folosită această substanţă?
R. Aprinderea focului olimpic
115. Rasputin spunea: “Se vor naşte monştri, care nu vor fi nici oameni, nici animale. Iar mulţi oameni care
nu vor avea semne nici pe corp, nici în minte, vor avea semne pe suflet. Iar mai târziu veţi găsi în leagăn
monstrul monştrilor”. Peste un minut vă rog să-l descrieţi cât mai exact.
R. om fără suflet.
116. Lao Ţzî spunea “Ce e mai slab în lume va birui pe cel care e mai puternic. Smeritul îl va învinge pe cel
mândru.” În cutie se află ceea ce filozoful numeşte cea mai slabă şi mai moale fiinţă din lume, dar care în
învingerea a tot ce e tare şi dur ea nu poate fi întrecută de nimic în lume. Ce se află în cutie?
R. apă
117. Prima dintre ele este egoistă. Alte două sunt egoiste şi ele, dar o iubesc şi pe prima. Iar ultima este
altruistă. Cine sau ce sunt ele?
R. grupele sanguine
118. Un colier şlefuit de un meşter iscusit, o cupă în care nu seacă vinul aromatizat, o grămadă de grâu
înconjurată de crini, doi ieduţi ai unei căprioare de munte. Iar toate împreună?
R. femeia (Solomon, Cântarea cântărilor)
119. Andre Masson a formulat trei condiţii ale creaţiei iraţionale:
• să eliberezi conştiinţa de toate legăturile raţionale şi să atingi o stare apropiată de transă
• să te supui în întregime impulsurilor interioare, necontrolate şi extra-raţionale
respectând precedentele două condiţii, încercaţi să răspundeţi la întrebarea: dar cum trebuie să lucrezi?
R. repede

120. In sec. I e.n. un scriitor evreu egalează neîndeplinirea acestei obligaţii tradiţionale cu moartea, deşi nu se
ştie dacă chiar Iisus ar fi îndeplinit-o. Care este această obligaţie?
R. căsătoria
121. El ne învăţa: “Cu cât oamenii sunt mai luminaţi, cu atât mai liberi”. Urmaşii lui au spus poporului: “Cu
cât mai liberi, cu atăt mai luminaţi”. Când au vorbit ultimii?
R. în timpul Revoluţiei Franceze
122. Germanul Friederich August Kekule a făcut o adevărată revoluţie în domeniul în care cerceta. După ce a
lucrat mult într-o seară, el s-a aşezat lângă cămin şi a aţipit. Ceea ce a visat semăna cu un roi de şerpi şi unul
dintre ei s-a apucat de coadă şi a început să se rotească. Ce a descoperit Kekule după acest vis?
R. inelul benzenic
123. Artur C. Clarke, într-un calendar al realizărilor omenirii prevedea că culmile ştiinţelor vor fi atiunse
către anul 2100. Astfel, în transporturi va avea loc întâlnirea cu civilizaţii extraterestre, în comunicaţii se va
construi un Creier Global, în tehnologie va domina astro-ingineria. Dar care realizare este considerată culmea
bio-chimiei?
R. nemurirea
124. Un buddha are 5 avantaje în faţa oamenilor simpli:
• niciodată nu se va naşte pentru suferinţe
• niciodată nu se va naşte în familie săracă
• niciodată nu se va naşte handicapat fizic
• niciodată nu va uita vieţile anterioare
Arătaţi-ne în sală oamenii care sigur nu sunt budhha conform celui de-al cincilea avantaj.
R. femeile.
125. Prescurtat, numele Iisus Christos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul în romînă ar suna ICFDM. Nu vă mai
întreb cum ar suna abrevierea în greacă, dar anume de la ea a pornit în multe icoane analogie dintre Iisus şi o
fiinţă. Care este această fiinţă?
R. peştele (IHTIO)
126. Mică-i cât o cărămida, însă cine-o s-o deschidă va găsi în ea îngropată o comoară adevărată. Ce sa fie
oare?
R. Cartea
127. Ziua vorbeşte, noaptea înoata. Ce este?
R. Proteza dentara
128. Ce anume a recomandat Pavel ca să slujească de înlocuitor pentru consumul vinului?
R. Duhul sfant
129. Ce e pe lume mai scurt şi mai lung, mai încet şi mai repede, mai dispreţuit şi mai regretat, mai preţuit şi
mai uşor de pierdut?
R. Timpul
130. Cine bate fără mâini, Umblă fără picioare, Şi arată fără degete?
R. Ceasul
131. Unde cocoşii nu cântă, câinii nu latră şi oamenii nu se trezesc de dimineaţă?
R. In cimitir
132. Ce păsări, deşi ies din ouă, niciodată nu se ouă?
R. Cocosii

133. Ce e mic şi mititel şi umbla cu funia după el?
R. Paiangenul
134. Care a fost semnul că Dumnezeu nu va mai potopi din nou pământul cu apă?
R. Curcubeul
135. În China câinii se împart în trei categorii. Prima- de vânătoare, a doua – de pază. Şi a treia?
R. Comestibili
136. Cunoscutul iluzionist David Coperfield a trecut pe vremuri şi prin Marele Zid Chinezesc şi a făcut să
dispară până şi Statuia Libertăţii. Unul dintre proiectele sale nerealizate este reparaţia unei greşeli care a fost
comisă aproape opt secole în urmă. În ce oraş a fost comisă greşeala respectivă?
R. Pizza
137. Ea a fost creată în 825 î. e. n. Urmărind cum ea arde, Emilian a citat “Iliada”. Despre ce oraş este vorba?
R. Alexandria
138. Compozitorul Arturo Toscanini, analizând felul de interpretare al diferitor orchestre, a concluzionat că,
dacă în partitură este scris "con amore" - numai italienii vor cânta cu dragoste. Toate celelalte orchestre vor
cânta de parcă toţi muzicanţii ar fi... Cum?
R: Căsătoriţi.
139. Dacă este singur, este absolut singur. Dacă dă lapte, e ceva imposibil. Dacă se umblă după florile lui, se
umblă fără rost. Ce este acest lucru extravagant, care mai poate fi şi armenesc?
R: Cuc
Comentariu: Sunt amintite expresii utilizând cuvântul "cuc", respectiv "singur cuc" - absolut singur, "lapte de
cuc" - lucru imposibil, "cuc" - lucru extravagant, "cuc armenesc" - pupăză.
140. Ghiciţi ghicitoarea mea: "E rotundă şi e tare/ În mijloc gaură are/ Femei, fete o doresc/ După ea senghesuiesc"?
R: Verigheta
Comentariu: Raspunsul "inelul" nu se considera corect
141. În India mil. 2 î. e. n. femeia care nu naşte poate fi schimbată în al 8-lea an al căsătoriei, cea care naşte
numai fete – după 11 ani. Care femeie însă poate fi schimbată imediat?
R: Cicălitoare
142. În vara anului 1962 Charles de Gaulle a vizitat Germania şi a ţinut cuvântări timp de cinci zile. Deşi
masele erau de la început ostile Franţei, în 1963 Germania a semnat cu de Gaulle un acord de colaborare. Prin
ce procedeu a reuşit în 1962 de Gaulle să schimbe atitudinea maselor germane?
R: De Gaulle a vorbit în germană
143. Petru I, trecând într-o zi pe malul Nevei, a întâlnit un soldat, care, deşi era la post, se scălda. Soldatul,
văzându-l la rândul său pe împărat, a ieşit din apă, a luat repede puşca şi în poziţia de drepţi l-a salutat pe rege.
„Ar trebui să poruncesc să te bată, dar te iert”, a spus Petru I. Pentru ce merit a fost iertat soldatul?
R: Pentru că a luat în primul rând puşca şi nu arma
144. În anul 500 î.e.n. tiranul oraşului Milet, Ghistiei, a hotărât să trimită un mesaj unei rude de-a sale din
Persia, lui Aristagoras, pentru ca acela să răscoale oamenii împotriva lui Darius. Străjerii l-au căutat din cap
până-n picioare pe trimisul lui Ghistiei, dar nu au găsit mesajul care era la acesta. Unde era scris mesajul?
R: Pe pielea capului.
Comentariu: Părul crescuse şi acoperea mesajul.
145. Cum se numea soldatul din armata napoleoniană, care a rămas vestit după campania din Egipt pentru ura
lui faţă de populaţia araba?

R. Shovin
146. În Ardeal "a face o zâcală" înseamnă a cânta la un instrument muzical, s "hori" înseamnă a cânta cu vocea.
Dar ce înseamnă propriu-zis "a cânta" în Ardeal?
R: A boci
147. După câte se ştie, Coranul interzice oamenilor să deseneze animale vii, pentru că la sfârşitul lumii toate
fiinţele vor coborâ de pe desene şi vor cere de la autorul lor... Dar ce vor cere de fapt?
R: suflet!
148. Ceremonia ceaiului în Japonia presupune patru reguli esenţiale. Iată-le: Va - armonie, este atmosfera
ceremoniei, în cameră este semi-întuneric şi nici un obiect în plus; Kăi - respect, "cel care intră în căsuţa pentru
ceai trebuie să lase afară sentimentul de superioritate"; Săi - curăţenia, care este şi scopul acestei ceremonii. În
fine, a patra regulă este Dziaku. Ea reglementează comunicarea dintre participanţi. Dar cum credeţi, cum se
traduce acest ieroglif în română?
R: Linişte
Comentariu: Răspunsul "tăcere" este incorect.
149. Regele Licaon, care domnea peste Arcadia, avea o fată pe nume Callisto. Frumuseţea ei era atât de mare,
încât ea a încercat să concureze cu Hera, soţia lui Zeus. Geloasă, Hera a transformat-o pe Callisto într-o
Ursoaică. Când fiul lui Callisto, Arcad, se întorcea de la vânătoare şi a văzut Ursoaica în faţa casei sale, a
încercat să o ucidă dar Zeus i-a reţinut mâna. Ce i-a făcut mai apoi Zeus lui Callisto?
R: A transformat-o în Ursa Mare.
Comentariu: Anume acesta trebuie să fie răspunsul. Arcad a fost transformat în Ursa Mică, dar asta nu se cere
să fie menţionat.
150. (Notă pentru prezentator - fiecare literă din şirul PPPPPPP trebuie citită aparte, fără să se menţioneze
numărul lor)
Italienii consideră că, pentru curăţirea interioară a oamenilor, un înger taie pe fruntea oamenilor literele
PPPPPPP. Ce funcţie are această inscripţie?
R: Ispăşirea celor 7 păcate
Comentariu: Cuvintele cheie sunt "ispăşire" şi "şapte păcate".
151. Iată trei ieroglife japoneze: Ji - Soare, Băni - Rădăcină, Go - Ţară. Dar cum se citesc aceste trei ieroglife
împreună?
R. Nipon
Comentariu: Răspunsul "Japonia" nu se acceptă.
152. Pe aversul medaliei era imprimată zeiţa victoriei cu o coroană de lauri şi o frunză de palmier. Inscripţia era
în franceză: "Expoziţia Internaţională Mondială, Paris, 1990". Care alte două cuvinte, de altfel absolut necesare,
lipseau de pe acea medalie?
R: Jocurile Olimpice
Cometariu: Este vorba despre medaliile ediţiei a II-a a Jocurilor Olimpice moderne.
153. Cinci zile una după alta mayaşii nu făceau nimic pentru că zilele erau numite „nenorocoase” - mayeb.
Atenţie întrebarea: Cine sau ce murea în acele zile?
R: Anul (erau ultimele zile ale anului)
154. Cum credeţi, ce denumire purta în timpul Jocurilor Olimpice de la Atena sportul în care atleţii săreau în
lungime, săreau cu prăjina, se căţărau pe funie, aruncau greutatea sau ridicau greutăţi de până la 50 kg?
R: Gimnastică
155. Dupa cum spune legenda, şirul său de cifre Fibonacci l-a inventat rezolvând o problemă matematică: "Câte
perechi de iepuri pot să se produca de la o pereche de iepuri în timp de un an dacă se realizeaza două condiţii:
1. Fiecare pereche lunar naşte o altă pereche, care de la a doua lună singură devine producător."
Numiţi peste un minut a doua condiţie.

R. Iepurii nu mor
156. In prefata acestei carti, care de altfel se numeste "Viatsa Mea", autorul scrie:
"Daca sunt un om bun, numai bunul Dumnezeu stie. Eu am imensa fericire de a fi fericit alaturi de sotia si fiica
mea. Ca si toate vietile de familie, nici viata noastra nu a fost perfecta. Esecurile acesteea, dupa cum toata
lumea o stie, au fost mai ales ale mele, desi viitorul imi este legat de sotia si fiica mea." Cine este autorul
acestei cartsi?
R. Bill Clinton
157. Mark Twen explica menirea superioara a ridurilor. Explicatsi, asha cum a explicat Mark Twen, ce trebuie
sa arate ridurile?
R. Unde a fost zambetul!
158. Atentie o matura. In Japonia curatenia este respectata. Totusi, matura poate sa aduca nefericirea. Explicati
cand utilizarea maturii este contraindicata in Japonia!
R. De Anul Nou. Aduce nenoroc.
159. Suntetsi fericitsi? Fiziologul Francez Braya-Savaren a explicat foarte corect, cum am reusit eu sa va fac
fericiti. Atentie intrebarea. Cum reuseshte orice gazda sa-shi faca fericitsi oaspetsii?
R. Chemandu-i la masa!
160. Un mar shi o ceapa. Ce trebuie sa facetsi ca gustul lor sa vi se para identic?
R. Sa astupati nasul.
161. Prin anii 90' era populara gluma precum ca denumirea acestei cunoscute firme
provenea de la expresia "Toata ziua ma gindesc la sex". Despre ce firma merge vorba?
R. Adidas. (All Day I Dream About Sex)
162.Cea mai mare rochie din lume a fost cusuta in anul 1986. Aceasta cintarea 453,6 kg. Pentru cine a fost ea
croita?
R. Pentru statuia libertatii SUA
163.Religia crestina si-a gasit reflectia intr-un adevar al scriitorului american Albert Grin. El a formulat-o in
felul urmator: "Toti carel iubesc pe Dumnezeu mor tineri, chiar shi indiferent de... ". Ce?
R virsta
164.Daca am presupune ca animalele ar vorbi cu aforisme, spunea Bernard Show, atunci poate un oarecare lup
caruia vecinul i-ar fi scos un motsoc de par ar parafraza un aforism celebru. Cum ar suna aforismul lupului?
R lupul lupului om este
165.Daca urmarim firul logic al expresiei exclamate de Sasha Ghitri: „Izvorul intelepciunii noastre este
experienta noastra” atunci care ar fi izvorul experientei?
R Greseala, prostia
166.Dupa parerea psihologului Desmond Morris, cei care realizeaza acest fapt de obicei sar in sus, au accidente
sexuale, lovesc aerul, danseaza razboinic, se pupa, isi zbirlesc parul, isi trag palme pe spate. Pe de alta parte, cei
carora li se realizeaza aceasta isi imobilizeaza capul, pun miinele in shold, se prabusesc, apeleaza aerul, pling.
Ce eveniment atat de dramatic provoaca aceste, si multe alte reactii, celui care il realizeaza shi celui care i se
realizeaza?
R. un gol fotbal
168.In greaca dezvoltarea generala a corpului se se numea gimnastica. Pe de alta parte, dezvoltarea generala a
spiritului, arta de a scrie, matematicile, desenul, dictiunea, fizica, matematicile, poezia teatrul - toate se numeau
printr-un cuvint. care?
R muzica

169.De-a lungul intregii sale vieti, ocupatia principala a profesorului Theofil Simenschy a fost lectura cartilor
mari ale umanitatii. La unul dintre seminarele sale, profesorul a spus elevilor: "Nu cititi niciodata carti bune,
caci daca ati avea trei vieti, tot nu ati avea timp sa le cititi pe toate cele..." Care?
R foarte bune
170.El a ajuns in europa in 1610 pe o corabie a companiei olandeze Ost-India shi pe parcursul vietii unei
generatii a cucerit aproape tot continentul. Scriitorii Joseph Adison shi Richard Stil l-au facut poplar in
cercurile literare ale Angliei.
Iar Charles Lam il diviniza chiar. Despre ce merge vorba?
R ceaiul
171.Cine se fugareshte dupa doi iepuri nu prinde nici unul, spune un proverb romanesc. Doctorul Jean
Bouridan, mare filosof scolastic francez din sec.XIV-lea, a explicat acest fenomen folosind un animal si doua
puncte de reper situate la distante egale. Nu va rog sa-mi spuneti punctele de reper, numiti-mi doar animalul lui
Buridan?
R magarul (exemplul clasic cu magarul care nu poate hotara intre apa si ovaz )
172.Denumirile de imbracaminte provin in multe cazuri de la denumiri geografice.
Peste un minut vreau sa scrieti 3 cuvinte care sa reprezinte
*un fel de chiloti shi un atol in oceania
*un fel de pantaloni shi un grup de insule in pacific
* un fel acaperamint pentru cap shi un orash in maroc.
R bikini\bermude\fes
173. Continuati aforismele:
* Labrouillere: „Timpul intareshte prietenia dar slabeshte...” R dragostea
* Plutarh: „N-am nevoie de un prieten care repeta orice gest al meu pentru ca am deja...” R O umbra
* Friedrich Nietzche: „Barbatul pentru o femeie este intodeauna un mijloc, iar scopul este...” R copilul
* Cozma Prutcov: „Viata e un album, Omul e un creion, Faptele sunt un peisaj, timpul...” R radiera
* Tomas Edison: „1% inspiratie+99%transpiratie= „... R geniu
174. Atentie, in intrebare a fost inlocuit un cuvant. Intre anii 25 000-20 000 IH pe teritoriul Poloniei a fost
inventata TOPORUL care peste 13 000 de ani a fost utilizat la o distanta de circa 15 mii km, acolo unde s-a si
statornicit. Astazi polonezul obisnuit nu poate manui TOPORUL. Intr-un banc clasic se spune ca John si-a
cumparat in TOPOR nou, dar are o mica problema: nu poate scapa de TOPORUL vechi. Ce cuvant a fost
inlocuit in intrebare prin cuvantul TOPOR?
R bumerang
175. Asta nu este nimic altceva decit starea sanatoasa a unei fiinte, starea bunastarii, in care fiinta poate sa-si
satisfaca si intr-adevar isi satisface necesitatile si tendintele individuale, care se refera la esenta shi la viata ei.
Ce definea astfel Ludwig Feerbach in cartea sa Eudemonism?
R Fericirea (eudemonism = tendinta catre fericire)
176.O reclama pentru berea Carlsberg avea drept slogan expresia: "Carlsberg se vinde si in Rusia. Peste un
minut incercati sa desenati si cele 5 sticle de Carlsberg care erau prezente in afishul publicitar respectiv?”
R. Matreoshka
177. Intr-o zi Cezar, trecand printr-un mic satuc din Alpi, s-a oprit in piata, unde se dadea o vajnica lupta pentru
alegerea capeteniei satului. Insotitorii lui sau mirat: Cum, shi in aceste coclauri se lupta oamenii pentru shefie?
Nu rideti! Le-a raspuns viitorul dictator, ash prefera eu insami sa fiu primul intr-un sat decit...". Ccontinuati
exact cuvintele lui Cezar.
R Al doilea la Roma.
178. Ce poate transforma un roi de albine in elicoptere de lupta, un pinguin intr-un cintaret de opera, un cap de
pe insula Pastelui intr-un meloman ascultand muzica la un wolkman shi purtind o basma, sau o stinca intr-o
devoratoare de porumbei?

R Vodka Smirnoff
179.Vikingii lui Leif Eriksson ajung in America de Nord. Henry I este incoronat rege al Angliei. Chinezii
inventeaza un simbol pentru zero. Ochelarii devin obiecte uzuale. Etiopienii se invata sa prepare cafeaua. Schita
primului elicopter. Se joaca pentru prima data Hamlet. Inventarea Telescopului meridian. Primul motor actionat
de abur sub presiune de Richiard Trevith. Descoperirea Palatului din Knososs, Creta. Terminati aceasta lista cu
denumirea unui oras in care au avut loc .
R. Sydney (toate evenimentele marcante ale anilor 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 etc./ Olimpiada 2000 a avut
loc la Sydney. Orice alt oras legat de anul 2000 poate fi acceptat daca este demonstrata legatura).
180.Dupa parerea lui Mirabeau, ea poate sa dubleze Viata, iar Morua spunea ca femeile indragostite o poseda
fenomenal. Dar iata ca un proverb spune ca fetele stau cam prost cu ea. Numiti-o!
R memoria
181.Despre care "stare bolnavicioasa a psihicului" un poet a spus ca este doar o picatura de otrava (venin) pe
taishul aspru al frumusetrsii?
R Dragostea
182. Diogene o considera hot triplu, pentru ca ea nu doarme, este indrazneata shi dezbraca oameni pina la piele.
R Dragostea
183. In evul mediu condamnatii la moarte ofereau de obicei bani calaului. Ce trebuia sa faca calaul in schimbul
unui bacsis?
R Sa taie capul dintro lovitura
184. Atentie: 9 mlrd 192 mln 631 mii 770 perioade de trecere intre doua microniveluri de stare de baza a unui
atom de ceziu 133... Dar mai popular?
R O secunda
185. Seatle, Washington, Roma, Chisinau. Ce au in comun aceste 4 orase?
R 7 coline
186. Akaghi, Kaga, Sorin, Hirin, Zuikaku si Sekaku Impreuna au trimis 183 de soli. Peste un minut va rog sa
scrieti numele celei ce a avut de suferit de pe urma acestui acestui cortegiu?
R Pearl-Harbor (sunt mentionate numele purtatoarelor de avione japoneze)
187.. In Italia este leul, in germania este ursul, iar in Franta?
R Ramura de palmier (festivalurile de film Leul de Aur, Ursul de Aur, Palme d’Or)
188..In templele grecesti acestea erau orientate inspre apus, in bisericile crestine acestea sunt orientate spre
rasarit. In moschee ele sunt orientate spre Mocca. Ce sunt ele?
R Fetele credinciosilor
189. In romanul lui Erich Maria Remark "Obeliscul Negru" se creioneaza chipul sapatorului de morminte
Liberman: "...Mosneagul are 80 de ani, el a oferit pamantului peste 10000 de trupuri, din comisioane si-a facut
o casa pe malul
raului, o gradina, o mlastina cu pesti. Profesiunea de gropar l-a facut betiv filosof, unicul lucru pe care il urashte
sunt..."
Ce ura acest gropar-profesionist?
R Crematoriile
190.Ele sunt reprezentate de obicei impreuna, de aceea pot fi considerate vecine. Uneori ele se iubesc si
formeaza familii, insa vecinele de alaturi, nu si cele de vizavi. Peste un minut va rog sa scrieti 4 litere.
R. N E S V (punctele cardinale)

191. Cele mai distrugatoare 10 catastrofe naturale, conform numarului jertfelor, intre anii 1947-1997 sunt
cicloanele, cutremurele, inundatiile, furtunile, tunami, eruptia vulcanilor, arsita, ingheturile, avalansele si inca
un fenomen natural care a provocat circa 7000 de morti, desi pentru o plimbare cu o fata prin parc el pare sa fie
prietenos si inofensiv.
Despre ce fenomen este vorba?
R Ceata
192. Continuati vechiul proverb rus: "Deasupra mortilor cinta popii, iar deasupra viilor...""
R Tantarii
193. La mijlocul anului 1994 a avut loc un scandal legat de familia printului englez Charles. Din acest motiv
Brans Baker,
directorul editurii care alcatuieste ghidul familiilor aristocratice din Marea Britanie a spus ca la poarta
Castelului
Bukingam bate.. Ce?
R Republica
194. Niels Bohr a descoperit structura atomului. Giuseppe Tartini a compus "Trilul diavolului". Charlotte
Bronte a scris
"Jane Eyre”. Toti trei au utilizat, involuntar, aceeasi metoda. Peste un minut va rog sa completati aceasta lista
cu cel mai vestit nume recunoscut pentru utilizarea metodei respective.
R. Mendeleev (metoda este somnul, visul)
195.Lev Nicolaevici Tolstoi spunea ca pentru a fi auziti trebuie sa pecetluim adevarul cu suferinta, dar si mai
bine cu moartea. Peste un minut, va rog sa-mi spuneti cum se numeste cel mai bun piedestal, dupa parerea lui
Tolstoi?
R. Golgota
196.Celebrul imparat Vespasian, care a domnit acum aproape doua milenii, aflandu-se pe patul de moarte la
virsta de 69 de ani, a facut un gest dintr-o ultima sfortare, dupa care a rostit ultimele sale cuvinte: "Un imparat
trebuie sa moara..."
Terminati celebra expresie!
R ...In picioare (el s-a ridicat in picioare inainte de a muri).
197. Romanii Antici aveau ciudatul obicei de a scrie texte scurte de tipul: "Ce-am mancat shi-am baut, e cu
mine, ce-am lasat, am pierdut"; "Carciumare, ne rasplatim pe urma"; "O, magarul asta m-a scos din sarite"...
Cum numeau romanii antici aceste texte?
R. Epitafii
198. Capitala acestui cel mai mare stat de pe vechiul continent se afla pe insula Zeelanda. In centrul acestui
orash se afla o casa-muzeu in care odata a trait... Cine?
R. H. C. Anderssen
199. In 1956, dupa o lupta cu multe alte orase ale lumii, de victorie s-a bucurat Primul oras... Al Doilea oras s-a
bucurat de aceasi victorie la un pic mai putin de jumatate de secol mai tarziu... Dar ce oras a obtsinut victoria in
duelul tete-a-tete dintre aceste doua orase, care a avut loc inca la inceputul secolului XX?
R. Canberra. Primul orash este Melbourne, al doilea - Sydney. Ambele au gazuit Jocuri Olimpice - Melbourne
in 1956, Sydney - in 2000. Disputa de la inceputul secolului XX insa purta asupra subiectului care dintre aceste
doua orashe sa devina capitala Australiei. Solutsia a fost una de mijloc - constructisa Canberrei.
200. Raspundetsi la aceasta ghicitoare pe care ar fi putut-o pune Alchimistul:
"Loc de apa-n loc de foc,
Loc de viata-n loc de pamant mort,
Loc de renastere-n loc de seceta a vietii,
Loc de-ntalnire-n loc de ratacire..."
R. Oaza... Alchimistul lui Paolo Coelho este cunoscut pentru calatoriile sale prin oazele din desert.

201. Calatorul isi incepe drumul. In prima saptamana merge inspre est. Intr-a doua merge in toate cele patru
vanturi. A treia zboara in cer. Intr-a patra coboara din nou pe pamant. Cine este calatorul?
R. Este descrisa evolutsia unui AISBERG. Intai este gheata si este purtat inspre est de curent (apa), apoi se
topeste, este apa si se raspandeste in toate zarile, apoi se evapora si revine ca ploaie.
202. Ghicitsi ghicitoarea mea: "Ce este prea mult pentru unul, destul pentru doi, dar cand este pentru trei nu mai
este nimic?"
R. Secretul
203. Printre cei care figureaza in aceasta opera se afla: Beatles, Peter Pan, Gimmy Hendrix... Dar cine este eroul
principal?
R. Bunica. E vorba de cantecul Bunica bate Toba, de Zdob si Zdub, primul cantec moldovenesc a fi prezentat la
Eurovision.
204. Ce anume apare de trei ori intr-o saptamina, altfel spus de doua ori intr-o anumita zi a saptaminii si inca o
data in ziua
imediat urmatoare?
R. Litera "a" (cu caciulitsa, ca in "basmalutsa"). In cuvantul saptamana - de 3 ori, in zilele saptamanii - Sambata
- 2 ori, Duminica - 1 data.
205. Un baiat era intr-un targ si, la un moment dat vine la el un domn care ii spune: "Ce zici, esti de acord?
Daca iti scriu
greutatea exacta pe hartie, imi dai 50 de dolari? Daca nu, iti dau eu 50 de dolari!"Baiatul se uita in jur, vede ca
nu era nici un cantar cu care sa-l poata cantari, si isi zice ca, orice ar spune domnul, el va minti si va lua banii.
Totusi, a trebuit sa plateasca cei 50 de dolari. Ce a scris domnul pe foaie?
R. "Greutatea exacta"
206. John Heilbreit considera ca ea consta in alegerea intre ucigator si neplacut, John Morly, publicist englez,
spunea ca ea este alegerea continua intre doua rele, iar actorul Peter Ustinov ca ea este arta de a opri oamenii de
a se implica in treburi care nu-i privesc in mod direct. Depre ce este vorba ?
R. Despre politica.
207. In timpul lui Ceausescu in Romania era foarte raspandita imaginea primului, ca simbol al luptei pentru
libertate. In acelasi timp, era aproape interzis sa se aminteasca despre cel de-al doilea. Numele celor doi difera
printr-o singura litera. Primul insa este mai cunoscut sub alt nume. Numiti-l.
R. Vlad Tepes. Vlad Tepes mai era numit si Vlad Dracul, fiind
prototip al contelui Dracula.
208. De ce se teme un om care are EIBOFOBIE, ce studiaza unul care se ocupa de EIGOLOGIE, de ce este
obsedat cel care are EINAMANIE, shi ce iubeste cel care are EILIFILIE?
R. De palindroame - pentru ca toate aceste cuvinte sunt
Palindroame :)
209. Numitsi 5 din cele sase substantive feminine din limba romana care se termina in "-i", daca al shaselea este
cuvantul "Zi".
R. Luni, Martsi, Miercuri, Joi, Vineri...
210. In 1948 poetul Leigh Mercer a dedicat lui George Washington
Goethals un poem foarte scurt:
A man, A plan, A [.1.], [.2.] .
Daca va datsi seama pentru care mare realizare i-a fost dedicata lui Goethals acest poem, completati spatiile
[.1.] si [.2.].
R. Canal, Panama. Poezia e un palindrom. Iar G. W. Goethals a fost inginerul principal la constructia canalului.

211. In una dintre piesele lui Somerset Mougham (se citeste Moem), are loc o discutie dintre o un domn si o
domnisoara:
- Nu ma supar niciodata pe femei mai tinere de 30 de ani!
- Eu am 25 de ani, inseamna ca-mi mai raman inca 10 ani in rezerva...
- Atat de bine cunoasteti aritmetica?
- Nu, - raspunse domnisoara shi a numit un alt domeniu in care cunostintele sale erau foarte largi. Despre ce
domeniu este vorba?
R. Cosmetica...
212. Pe linga faptul ca este enervant, el provoaca o distrugere a celulelor nervoase. Un studiu facut intr-o
clinica din Frankfurt arata ca persoanele care il poseda obtin rezultate mai putin bune la testele de rapiditate, de
coordonare vizuala si de inteligenta. Problema nu este insa de nerezolvat: printr-o interventie cu laser se pot
elimina anumite tesuturi, ceea ce ii va permite pacientului sa scape de el. Ce este el?
R. Sforaitul
213. Trei sate spaniole: Luta del Cuerco, Campo de Crintata s Consuerga pana in ziua de astazi disputa faptul
cui apartineau acele mori... In ce provincie spaniola se afl aceste sate?
R. La Mancha. (Don Quijote de La Mancha)
214. Sociologia este stiinta despre societate, antropologia - stiinta despre oameni... Dar cum se numeste "stiinta
despre femei"?
R. Ginecologia
215. Numele acestui animal se traduce ca "nebautor", insa produsul cu care el se hraneste contine mult, dupa
parerea bastinasilor, mult alcool. Aspectul sau exterior precum si comportamentul sau chiar te fac sa-i crezi pe
cuvant. Despre ce animal este vorba?
R: Koala
216. Invazia femeilor in ocupatiile pur barbatesti nu are limite. Dupa o regula nescrisa, inainte, femeile puteau
sa participe in aceasta actiune doar calare. Nu demult insa, Curro Romero a fost nevoit sa binecuvanteze o fata
la cererea tatalui, in ciuda incalcarii tuturor traditiilor tauromahice. Pentru ce actiune era binecuvantata fata?
R: Sa fie matador.
217. Statistica filmelor:
Primul - in 1896 in filmul "Vaduva Jones" - a fost numit de catre presa "absolut dezgustator".
Primul barbatesc - in 1922 in filmul "Omucidere".
Primul feminin - in 1930 in filmul "Marocco".
Primul islamist - in 1953 in filmul egiptean "Soarele arzator".
Cele mai multe - 127 - in 1926 in filmul american "Don Juan".
Iar cel mai lung - in 1968 intr-un alt film american, "Cazul lui Thomas Crown".
Despre ce este vorba?
R: Despre saruturile in filme.
218. In sec XVIII a aparut o mare disputa intre sustinatorii mandarinei si a lamaiei. Dintre primii facea parte
chiar marele Newton, iar dintre ceilalti - directorul observatorului din Paris - Cassini. Abia in 1735, doua
expeditii in cele doua capete opuse ale globului pamantesc au descoperit cine avea dreptate si cine nu. Cine a
avut dreptate si despre ce era disputa?
R: Newton avea dreptate. Pamantul este latit si nu intins la polurile sale. Dupa masurarea gradelor meridianului
in Peru si Laplandia, cele doua expeditii ale Academiei franceze au demonstrat acest lucru.
219. Edison lucra intr-o companie telefonica, dominata de armate de gandaci de bucatarie. In lupta cu acestia,
Edison a inventat ceva care uneori este folosit in SUA pana in zilele de azi. Ce a inventat Edison?
R: Scaunul electric.
220. Unul dintre exercitiile folosite pentu a depista inclinatia omului catre schizofrenie este urmatorul: in fata
persoanei, pe masa, stau un cantar si urmatoarele obiecte: creion, ascutitoare, chibrite, un complet de greutati

pentru cantar, o lumanare, cubulete din lemn, o eprubeta vida si inchisa, un cui, cateva monede si o floare in
ghiveci, greutatea careia depaseste greutatea totala a celorlalte obiecte de pe masa. Pe un talger al balantei se
pune ghiveciul, iar pe celalalt - celelalte obiecte. Exercitiul consta in echilibrarea in peste maximum cateva ore
sau peste minimum cateva minute, fara a lua vre-un obiect de pe cele doua talgere... Nu numai schizofrenicii,
dar si oamenii de rand pot sa rezolve aceasta problema. Cum ati face-o voi?
R: Sa aprinda lumanarea...
221. Principalii furnizori ai acestui produs sunt Europa de Vest si Orientul apropiat, care concureaza intre ei si
au depasit de ceva vreme principalul producator - America. Se spune ca Saddam Hussein a participat personal
in aceasta lupta concurentiala, subventionand productia acestei marfi la el in tara. Cum ati raspunde la
urmatoarea ghicitoare: cel ce-i are nu spune, cel ce-i primeste nu-i stie, cel ce-i stie nu- vrea. Despre ce e vorba?
R: Dolarii falsi.
222. Denumirea populara in Estonia a acestei plante se traduce ca "sarutul holteiului". Despre ce planta este
vorba daca se stie ca ea intruchipeaza tot ce e arzator si fierbinte.
R: urzica.
223. Codul busido al samurailor spune ca "atunci cand la alegere nu ai decat 2 drumuri, alege-l pe acel care te
conduce la...". Continuati fraza.
R: Te conduce la moarte.
224. Regula de baza pentru absolventii unei academii londoneze este urmatoarea: "Voi trebuie sa aveti finetea
unui diplomat, intelepciunea unui filozof, abilitatea unui jonglor de circ si sa va deplasati fara zgomot". Cine
sunt absolventii acestei academii?
R: Servitori in restaurante.
225. In timpul unei reprezentatii, dupa cateva incercari nereusite de a omori in duel personajul principal actorul francez Talma, partenerul sau s-a apropiat de el si l-a lovit cu rautate cu piciorul. Pentru a salva situatia,
Talma a exclamat o fraza, dupa care a cazut "mort" la pamant, asa cum si era rolul sau. Ce a exclamat actorul?
R: "Dumnezeule, papucul lui era otravit!"
226. Celebrul carnaval de la Venetia ne uimeste prin veselia care domneste, expresivitatea costumelor,
diversitatea muzicala si a culorilor. Exista un personaj care se deosebeste de celelalte si anume unul imbracat
intr-o haina orientala. Este costumul bufonului Millione. A fost creat acum 700 de ani in urma pentru deraderea
unuia dintre compatrioti, cu care venetienii se mandresc in ziua de azi. Cine era de rasul Venetiei acum 700 de
ani?
R: Marco Polo cu povestirile sale despre calatoriile in Asia si despre milioanele de minuni pe care el le "vedea"
(prefixul "mili" a fost folosit pentru prima oara de catre Marco Polo).
227. Biblioteca din Alexandria a "inflorit" in timpul lui Ptolemeu si mult timp dupa aceasta a fost una dintre
primele in lume, pana in momentul in care inceput sa fie concurata de o alta biblioteca dintr-un oras din Asia
Mica. Vazand asta, faraonul care domnea pe acea vreme in Egipt a dat ordinul de a interzice exportul de papirus
din Asia, din dorinta de a se rafui cu concurentii. Atunci, inteleptii asiatici au inceput sa scrie pe altceva. Cum
se chema orasul unde era aceasta biblioteca?
R: Pergam, de unde a provenit si termenul de pergament.
228. Marele Tamerlan avea o mare pasiune pentru construirea de piramide, dar nu din blocuri de piatra, ci din
cranii umane. Dupa cotropirea Bagdadului, Tamerlan a construit 120 de piramide. Piramida construita dupa
caderea Isfahan numara 70 mii de cranii. Dar sub tronul lui Tamerlan se afla asa-numita "mica piramida". Din
ce cranii era construita cea piramida?
R: Din craniile conducatorilor invinsi.
229. Academicianul A.E.Fersman a 'desenat" odata tabloul unei lumi din care ar fi disparut fierul: "pe strazi,
foarte multe distrugeri, fara cai ferate, fara locomotive, fara automobile, pietrele macadamului s-ar fi prefacut
intr-un morman de lut, iar plantele ar fi murit. Apropo, n-ar fi existat nici un om care sa vada toata imaginea
asta teribila.." De ce?

R: Oamenii ar fi murit din cauza lipsei de fier in sange. (se accepta doar raspunsul exact)
230. Aceasta taina a fost deschisa lumii de catre presedintele Nixon. La 8 martie 1969, in prezenta jurnalistilor,
el a dezvaluit acest secret... Discursul sau incepea cu cuvintele: "Ashadar, suntetsi acum 8 mii de oameni...".
Despre ce secret este vorba?
R. existentsa FBI-ului
231. Intre 1911 si 1913 cel mai vizitat loc din Paris era un loc... gol! Dar ce se afla in acel loc in 1910?
R. Mona Liza. Intre 1911-1913 au venit sa viziteze locul de unde a fost furata Mona Liza mai multi oameni
decat in 12 ani anteriori!
232. Leonardo da Vinci a acordat o mare atentie si manusilor. In manuscrisul sau de la sf sec 15, el descrie niste
manusi care au o forma ciudata, dar care au o utilizare practica exacta, insa starnesc multor oameni intrebarea
"pentru ce au fost create?". Ce utilizare practica aveau manusile imaginate de marele Leonardo ?
R: Pentru inot - labe de inot pentru maini. (anume PENTRU MAINI).
233. Intr-o zi, imparatul roman Adrian a intalnit pe strada un cersetor. Cersetorul era atat de murdar, incat lui
Adrian i s-a facut mila. Imparatul i-a dat bani cersetorului sa-si cumpere un burete. A doua zi, Adrian a fost
inconjurat de o droaie de asemenea cersetori, care ii cereau si ei cate un burete. Adrian, cum ii sta oricarui lider
politic, i-a refuzat bineinteles, dar le-a dat si un sfat. Cum le-a sfatuit Adrian cersetorilor sa se roada de
murdarie?
R. Sa se roada unii de altii
234. La 97 de ani miliardarul american John Roquefeller era foarte bolnav si statea in spital. Desi in acel
moment tara era bantuita de depresie economica si de somaj, medicii au hotarat sa-i aduca in fiecare zi lui
Roquefeller un numar al revistei “New York Times”. Si intr-adevar, decizia medicilor i-a alinat miliardarului
ultimile zile ale vietii. Atentie, intrebarea – care film recent reia aceeasi istorie, dar in perspectiva mai actuala?
R. Good bye, Lenin
235. Din cauza lui Maximilien Robespierre, unul dintre liderii Revolutiei Franceze, o femeie si-a pierdut doi
feciori. In ziua in care Ropespierre a fost decapitat, femeia era prezenta in piata unde avea loc ceremonia.
Atentie, intrebarea: ce a strigat femeia atunci cand capul lui Robespierre a cazut de pe ghiliotina?
R. Bis!
236. In 1996 actorului american Kirk Douglas i s-a oferit premiul “Oscar” pentru intreaga activitate.
Bineinteles, toti copii lui, printre care si actorul Michal Douglas, urmau sa fie prezenti in sala. Ce obiecte purtau
acestea in buzunar la intrarea in sala de concerte unde urma sa aiba loc ceremonia de premiere ?
R. Ceapa / lamaie
237. Daca Sun City nu s-ar afla in Chisinau, ci in New York, X buticuri ar fi fost inchise pentru una si
aceeasi incalcare. Si, cu cat se apropie mai mult Anul Nou, cu atat mai multe buticuri incalca aceasta lege, care
din fericire este valabila numai la New York. Despre ce incalcare este vorba ?
R. Manechine goale
238. Bineinteles ca Alexandre Dumas primea bani pentru cartile sale. Dar iata ca dintre toti eroii sai, cel mai
rentabil a fost servitorul lui Athos, Grimaud, din «Cei Trei Muschetari». Puteti sa ne explicati, de ce ?
R. Pentru ca avea cele mai scurte replici. Da/Nu.
In timpul lui Dumas se platea pentru fiecare rand, nu fiecare cuvant (1 franc 25 centime pe rand).
239. La inceputul secolului XX, Imperiul Rus pierdea din cauza ei mai mult de un milion de ruble pe an.
Sovieticii au fost bineinteles mai economi, si au cheltuit pe ea mult mai putini bani. Peste un minut, va rog sa o
desenati !
R. Litera Ъ

240. In Evul Mediu una dintre ocupatiile principale ale barbatilor era manuirea armei. Femeile, pe langa
faptul ca aveau grija de copii, trebuiau sa faca tot felul de lucruri prin gospodarie. Atentie, intrebarea. Ce obicei
vestimentar s-a pastrat din evul mediu ca o dovada a acestor ocupatii?
R. Nasturii de pe haina unui barbat se inchid de obicei dinspre stanga la dreapta, iar la femei dinspre dreapta la
stanga.
241. Intr-o zi, fizicianul Robert Wood a observat ca tubul spectroscopului sau era plin de praf. Atentie
intrebarea – cum, cu ajutorului unei felii de carnat, Wood a curatat tubul?
R. Abagat pisica in spectroscop iar de partea cealalta a pus o bucata de carnat.
242. Atentie, intrebarea este inspirata din folclorul romanesc.
Nu-l întrebi, Şi îţi răspunde, Cauţi în jur, Şi nu ştii unde
Îţi vorbeşte, Şi turceşte, Şi-orice limbă nimereşte
Cine sau ce este acest atotstiutor enigmatic?
R. Ecoul
243. Japonezii sunt recunoscuti pentru cumpatul si rabdarea lor. Nu cu multi ani in urma, inventatorul
japonez Daisuke Inue a primit recent Premiul Ignobel cu urmatoarea formulare: “pentru descoperirea unei noi
modalitati prin care oamenii isi pot educa toleranta unii fata de altii”. Ce inventie a facut Daisuke Inue?
R. Karaoke
244. Ferdinand al II-lea de Bourbon, regale Celor Doua Sicilii, era un om foarte mandru de statul sau. Totusi,
multi diplomati ii atrageau atentia asupra izolarii regatului si il atentionau asupra pericolelor care puteau sa
apara. El obisnuia sa le raspunda ca regatul sau e protejat trei sferturi de apa sarata, de aceea nu are de ce se
teme. Atentie, intrebare, de ce era protejat cel de-al patrulea sfert al regatului sau?
R. De apa sfintita
245. Imbracat in costum de scafandru, impodobit ca un brad de anul nou, cu un radiator de automobil pe
casca, cu un cutit la brau, avand in mana un tac de biliard si insotit de doi caini imensi. Atentie, intrebarea ce
are in comun un om imbracat astfel cu Sedinta Elitara din seara de astazi ?
R. E vorba de Salvador Dali care era imbracat anume asa cand citea lectia “Scufundarea in subconstient”. Sotia
lui este Gala... Seara se astazi se numeste Gala Campionilor...
246. In 1888 Lev Tolstoi in jurnalul sau, scria: “Daca Isus Hristos ar aparea acum, eu as cere de la el un
singur lucru... mai mult nimic”. Ce ar fi cerut Tolstoi de la Isus Cristos?
R. Un autograf
247. Atentie, traducerea actuala a unui text medieval : Eu am cunoscut literele, cuvantul – este bine. Traieste,
bucura-te popor! Ganditi, oameni! Isus e pacea noastra. Spuneti cuvantul ferm, stiinta aduce roade! Numiti cei
doi autori ai acestui text!
R. Kiril si Metodiu
Az, Buki, Vedi, Glagoli, Dobro, Esti, Jivete, Zelo, Zemlea, Ije, Dervi, Kako, Liudi, Mislete, Nash, On, Pokoi,
Rtsy, Slovo, Tverdo, Uk, Fert... etcetera
248. Blits Dublu:
1. Scriitorul francez Jean de Labrouillaire considera ca viata este o tragedie pentru cel car simte, si o comedie
pentru cel care... Continuati! R. Gandeste
2. Scriitorul francez Victor Hugo considera ca mijlocul cel mai sigur de a ti se da dreptate in arta si in literatura
este de a fi... Continuati! R. Mort
249. Scriitoarea elvetiana Anne de Stael spunea: cel mai greu pentru un adevarat jucator nu este sa piarda
jocul. Ce este cel mai greu de suportat pentru un jucator adevarat?
R. Cand jocul inceteaza/ cand trebuie sa nu mai joace.
250. Inainte de investirea lui Napoleon in calitate de imparat al Frantei, o tipografie speciala pregatea foi
volante cu aceasta ocazie. Desi textul foilor volante era simplu: “Vive le roi Napoleon!!!”, ca de obicei,

tipografia a comis o greseala. Greseala a ramas in istorie si e strans legata de numele lui Napoleon. Atentie
intrebarea – ce trebuia sa fie scris pe foile volante si ce a iesit de fapt de sub tipar?
R. Vive le Roi Napoleon !!! / Vive le Roi Napoleon III

251.
Aceasta imagine a fost unul dintre succesele comerciale ale Fundatiei
Mediatice Americane Adbusters. Totusi, pe ecran nu se vede decat 21.54 procente din imaginea completa.
Atentie, intrebarea: ce reprezinta celelalte elemente ale imaginii?
R. Dungi albi si rosii / steagul USA

252.
Urechile mari servesc elefantilor pentru a lupta impotriva
incalzirii excesive a corpului, de aceasta urechile elefantului african, care locuieste in savana, sunt mai mari
decat urechile elefantului indian, care sta in paduri. Totusi, mai exista o teorie, populara, care explica de ce
urechile elefantilor au luat anume asa dimensiune si forma. Peste un minut, va rog sa imi oferiti aceasta
explicatie.
R. Urechea elefantului african seamana cu Africa, iar a celui Indian cu Industanul.
253. Sticlele din beciuri, inclusiv cele din beciurile de la Milestii Mici, unde se pastreaza cea mai mare
colectie de vinuri din lume, sunt pastrate anume in pozitie orizontala. Va rog, peste un minut, sa-mi oferiti
explicatia corecta de ce sticlele de vin se afla anume in aceasta pozitie ?
R. Pluta trebuie sa fie intotdeauna umeda, ca sa nu intre aerul.
254. Blit dublu.
1. Jean Eiffel povesteste: Odata, Dumnezeu vorbea cu un inger : «Imi imaginez chestia asta in felul urmator:
in mijlocul unei elipse trebuie sa se afle o sfera de aur care este sursa vietii”. Ingerul a fost de acord, dupa care
ambii se duc sa deseneze schita “acestei chestii”. Atentie, intrebarea: ce a desenat Dumnezeu?
R. Sistemul Solar
2. Ce a desenat ingerul?
R. Un ou
255. Leonardo da Vinci trebuia sa picteze Cina cea de Taina in biserica Santa Maria delle Grazie, la Milano.
Trecuse deja mai mult timp de cand o incepuse, iar staretul manastirii, vazandu-l prea des in contemplatie in
fata frescii, gandind ca un pictor nu lucreaza decat atunci cand picteaza, se grabi sa-i comunice ducelui
Lodovico il Moro ca Leonardo se uita la pictura in loc sa picteze. Intrebat de duce, Leonardo a raspuns ca, de
fapt, un pictor lucreaza chiar si atunci cand gandeste si ca de fapt solutia o gasise chiar in acea clipa. Atentia: la
ce element al tabloului se gandea Leonardo si ce solutie gasise dupa ce a fost chemat la duce ?
R. Cum sa-l reprezinte pe Iuda... L-a reprezentat pe staretul manastirii.

256.
Atentie la ecran. Astfel de figurine erau fabricate in perioada
infloritoare a regatului Ashanti, astazi Ghana, in secolul XVIII. Aceste figurine erau adevarate opere de arta,
dar aveau si o utilitate practica bine definita. Uneori, din cauza lor stapanii isi pierdeau viata. La ce serveau
aceste figurine ?
R. Greutati pentru cantarirea aurului
257. Gandurile incep sa se miste ca Batalioanele Marei Armate in timpul luptei. Ca abatute de vand, apar tot
felul de evenimente si fapte in memorie... Astfel descria Honore de Balzac efectul acestui contraceptiv, care
consumat in 4 doze zilnice ofera o protectie de 80%. Ce se afla in cutia neagra?
R. Cafea
258. Regii din Evul Mediu, de exemplu Carol Quintul, se interesau foarte des de starea trezoreriei, de starea
beciurilor sau de starea vremii. Si totusi, cel mai des ei intrebau de starea unui obiect concret, care se afla de
obicei in clopotnita sau in biserica. Ce obiect este acesta ?
R. Lumanare (ceasul)
259. Legenda finlandeza. Prima printesa spune : «Eu as vrea ca din mine sa iasa asa cineva, dupa care sa se
fugareasca toti oamenii» si a devenit veverita. A doua printesa a spus: “Eu as vrea ca din mine sa iasa asa
cineva, la care sa se uite toti oamenii” si a devenit broscuta. A treia a spus: “Eu as vrea ca din mine sa iasa asa
ceva, pe care sa-l asculte toti oamenii”. In ce s-a transformat a treia printesa?
R. Intr-un cuc (ceasul, cat mi-a ramas sa traiesc ?).
260. Intr-o sala de cinema din Detroit, langa fiecare scaun sta o astfel de cutiuta cu pene. Scopul este uneori
distractie, dar si necesitate. La ce folosesc aceste pene?
R. Cand adoarme si sforaie vecinul, sa-l gadile la nas.
261. Ghicitoarea lui Leonardo da Vinci. Midiile isi deschid cochiliile in timpul lunii pline. Cand un crab vede
midia, el ii arunca o pietricica inauntru, astfel incat midia nu se mai poate inchide si devine prada usoara.
Atentie intrebarea: care este morala acestei istorii povestite de Leonardo?
R. Omul care vorbeste mult devine prada usoara
262. In timpul unui razboi din Evul Mediu, un soldat a salvat orasul Siena de cotropitori. La sfatul orasului,
cand trebuia sa se hotarasca cum sa-l rasplateasca pe erou, un orasan a propus sa-i dea bani, dar rasplata li s-a
parut prea modesta pentru ce facuse soldatul. Alt orasean a propus ca eroul sa fie declarat conducator al
orasului, dar si aceasta rasplata li s-a parut modesta. Ce decizie au luat pana la urma orasenii ca sa-l
rasplateasca pe eroul care le-a salvat orasul?
R. Sa-l omoare si sa-l declare sfant 
263. Ce gest cu mana facea Alexandru Macedon in timp ce cineva para pe altcineva, sau invinuia pe cineva
de vreo nelegiuitate ?
R. Astupa cealalta ureche – o pastra pentru parat.
264. Atentie, sacul lui Mos Craciun. Odata un alchimist a oferit drept cadou lui Papa Pii al Xlea o carte care,
dupa spusele sale, ar fi descris piatra filosofala. Alchimistul a primit si el, desigur, un cadou din partea Papei!
Ce cadou i-a facut Papa Alchimistului?
R. Un sac gol. (daca tot poti sa faci aur, fa singur – eu iti dau un sac unde sa il pui).
265. In anul 1961 studioul Moldova-Film a produs filmul “Omul care merge dupa soare”, in regia lui Mihail
Kalik. Este un film despre un copil care vrea sa afle unde ajunge soarele si cutreera in acest scop strazile
Chisinaului. Desi filmul nu avea nici o tenta politica, era plin de voie buna si de soare, al II-lea secretar al CC al

PC al Moldovei a criticat aspru filmul, probabil chiar inainte de a-l vedea. Explicati reactia secretarului
communist.
R. Daca omul merge dupa soare inseamna ca el merge spre… VEST 
266. Aceasta substanta se foloseste la distrugerea insectelor, tratarea bolilor tutunului, fermentarea gunoiului,
imbatranirea vinului. Principala ei utilizare este insa in calitate de dezinfectant la purificarea aerului, apei
alimentare, la finisarea si albirea rufelor si la decolorarea pastei de hartie. Pentru Moldova in ultimul timp
aceasta substanta s-a utilizat mai degraba ca pentru a colora decat pentru a decolora. Despre ce substanta este
vorba ?
R. Ozon (la sfarsit se poate pune muzica O-zon pe fundal)
267. Cand egiptologul Gaston Maspero aducea in Franta mumia unui faraon, vama frantuzeasca nu a gasit
printre documentele sale marimea taxei vamale pentru mumie. Vamesii au iesit din incurcatura alegand un
produs, dupa parerea lor, echivalent, care le-a permis sa calculeze pretul pentru importul mumiei. Produsul
respectiv se afla in cutia neagra.
R. Peste uscat (taranca)
268. Atentie intrebarea. De ce aceasta intrebare ar fi fost interzisa de cenzura sovietica ?
R. Pentru ca cel mai strict secret al cenzurii sovietice este propria ei existenta. Intrebarea ar fi fot interzisa
pentru ca in ea se utilizeaza expresia «cenzura sovietica»!!! :)
269. In Bosnia obiceiul cererii in casatorie este foarte frumos si plin de substraturi. Tanarul vine la casa fetei
insotit de un grup de flacai. Fata si parintii ei intampina in tacere oaspetii si le face semn sa intre in casa.
Insotitorii tanarului recita cateva versuri despre voinicia mirelui si frumusetea miresei, dupa care tatal fetei,
printr-un gest, invita toata lumea la masa. Asezati in jurul mesei, gazdele si oaspetii beau in tacere o cafea cu
vreo prajitura, dupa care toti se ridica si isi iau ramas bun respectuos, dar fara a pronunta vreun cuvant. Iesiti
din casa fetei, tot alaiul mirelui stie deja daca raspunsul este pozitiv sau negativ, desi nimeni dintre gazde nu a
rostit vreo vorba pe durata intregii ceremonii. Atentie intrebarea : cum comunica gazdele raspunsul la cererea in
casatorie ?
R. Daca cafeaua este dulce – se face nunta, daca e amara – raspunsul este negativ :)
270. Pe masa se scoate un ursulet de plus. Atentie intrebarea ! Ce a dat, in 1904, Theodor Roosevelt
ursuletilor de plus ?
R. Numele  In 1904, in timpul campaniei electorale pentru presedintia SUA, sustinatorii lui Roosevelt au
fabricat o cantitate imensa de urseluti de plus, care in engleza se numesc de atunci Teddy Bear 
271. Elevul Tobbias Kramer din Munchen a inventat un aparat care, conectat unui video recorder, intrerupe
automat inregistrarea emisiunilor televizate in timpul difuzarii publicitatii. Atentie intrebarea ! De unde stie
micul aparat al lui Tobbias cand un canal de televiziune difuzeaza publicitate ?
R. In timpul difuzarii publicitatii logoul canalelor TV dispare de pe ecran. Aparatul este sensibil anume la acea
parte a ecranului unde este amplasat logoul canalului TV.
272. In preajma alegerilor parlamentare din Republica Moldova o intrebare despre alegerile parlamentare din
tara de origine a parlamentelor – Anglia. Exceptand copiii, in Anglia exista trei categorii de persoane care nu
voteaza la alegerile parlamentare : bolnavii mintal, criminalii si... Care este a treia categorie ?
R. Membrii Camerei Lorzilor : )
273. In 1860 la Londra sute de oameni au fost invitati personal la o ceremonie de scaldare a leilor albi in
Tower. O mare multime a invadat atunci Towerul pentru a vedea scaldarea leilor albi. Atentie intrebarea: in ce
zi a anului 1860 s-a anuntat acest grandios eveniment?
R. 1 aprilie… Care LEI ALBI IN TOWER???? :))))))
274. Atentie o legenda… Cand au venit turcii si au cucerit acest popor, ei i-au intrebat: “Vreti sa primiti
islamul”. Celor care raspundeau «Nu» le zbura capul de pe umeri. Atunci poporul bastinas a decis sa-i minta pe
turci si pe viitor atunci cand o sa raspunda «Nu» sa aiba in vedere «Da». Atentie, intrebarea... Despre ce popor
atat de minciunos este vorba ?

R. Bulgarii pana in ziua de astazi cand dau din cap a Da au in vedere Nu si invers.
275. La inceputul Primului Razboi Mondial uniforma soldatilor englezi cuprindea o cusma din stofa maro. In
timpul razboiului insa, autoritatile responsabile au fost alarmate de numarul crescand al ranilor la cap. S-a decis
atunci substituirea cusmelor cu casti de metal. Dupa introducerea castilor de metal Ministerul de Razboi a
trebuit sa constate ca numarul ranitilor la cap nu a scazut, dar s-a marit considerabil. Atentie intrebarea.
Explicati aceasta crestere a numarului de raniti la cap.
R. Intr-adevar, numarul ranitilor a crescut, dar s-a micsorat numarul mortilor. Pana la introducerea castilor un
soldat ucis de o schija intra direct in lista mortilor. Datirita noilor casti loviturile mortale erau mai rare, ceea ce
a diminuat numarul mortilor, dar a marit numarul ranitilor.
276. In timpul Razboiului de 100 de ani, intre francezi si englezi in secolul XV, cand soldatii francezi
capturau un inamic, ei ii taiau doua degete. Atentie, intrebarea : Care degete ?
R. Aratatorul si mijlociul de la mana dreapta – englezii erau foarte buni arcasi. Francezii impiedicau astfel
prizonierii de a mai putea lupta.
277. O intrebare despre cele mai ieftine lucruri. La 15 noiembrie 1923 nemtii au calculat si au ajuns la
concluzia ca au cheltuit 15,4 pfennigi... Ce a costat atatia bani Imperiului German?
R. Primul Razboi Mondial. Pana in 1923 marca germana a reusit sa se devalorizeze dе un trilion de ori.
278. Recuzita – o papusa feminizata… In perioada victoriana doctorii englezi purtau in trusa medicala, in
afara de medicamente si tifon, o papusa. Cum se utiliza aceasta papusa?
R. Femeile utilizau papusile pentru a arata unde le doare, de fiecare data cand durerea era mai jos de barbie 
279. Recuzita... o femeie frumoasa si o tigaie incinsa... Ce teorie poate fi demonstrate cu ajutorul unei fete
frumoase si a unei tigai incinse ?
R. Teoria relativitatii. Asa explica Einstein teoria relativitatii : «Cand stai alaturi de o fata frumoasa, ora ti se
pare un minut, iar cand stai cu fundul pe o tigaie incinsa, un minut si se pare o ora»...
280. Regina Romaniei Maria spunea ca Prima exista pentru femeile carora nu le ajunge gust, iar A Doua –
pentru femeile carora nu le ajunge educatie. Ce sunt Prima si A Doua ?
R. Moda si eticheta
281. In limba chineza denumirile lungi ale statelor in dese cazuri se prescurteaza. Moldova in limba chineza
se scrie «Mo»… Dar care tara se scrie si se pronunta in chineza “Lo”?
R. Romania. In chineza “r” si “l” nu se deosebesc.
282. In Suedia iubitorii de caini prefera mai degraba teckelii sau iepurarii cu picioarele scurte, iar in
Norvegia sunt foarte populari cainii neproportional de inalti. Atentie intrebarea, de ce aceste doua popoare
apropiate au gusturi atat de diferite in domeniul canin ?
R. In Suedia impozitul pe caini se plateste in dependenta de inaltime, iar in Norvegia – in dependenta de
lungimea cainilor...
283. John Heilbreit considera ca ea consta in alegerea intre ucigator si neplacut, John Morly, publicist englez,
spunea ca ea este alegerea continua intre doua rele, iar actorul Peter Ustinov ca ea este arta de a opri oamenii de
a se implica in treburi care nu-i privesc in mod direct. Depre ce este vorba ?
R. Despre politica.
284. Conform unui sondaj de opinie realizat in Statele Unite ale Americii, la intrebarea daca ele ar vrea ca
feciorul lor sa se ocupe cu politica, 85% dintre mamele americane au raspuns «Nu». Ce intrebare urma in
sondajul respectiv, daca 95% dintre mamele interogate au raspuns «Da» ?
R. Daca ar vrea ca feciorul lor sa devina Presedintele SUA : )
285. Napoleon Bonaparte spunea: "Eu cunosc oamenii şi vă spun că EL nu este un simplu om. Între EL şi
oricare altă persoană din lume nu există nici un termen de comparaţie. Alexandru, Cezar, Carol cel Mare şi eu,
am fondat imperii. Dar pe ce am bazat noi creaţiile geniilor noastre? Pe forţă. EL şi-a întemeiat imperiul pe

dragoste; şi la această oră, milioane de oameni ar muri pentru EL." La sfârşitul vieţii, Napoleon, care a cucerit
jumătate din Europa prin război, a scris în jurnalul său: "Cu toată armata şi generalii mei nu am reuşit să
domnesc măcar un sfert de secol pe un singur continent. Iar EL cucereşte fără violenţă popoarele şi culturile de
mii de ani." Despre cine spunea aceste cuvinte Napoleon?
R. Despre Isus Cristos
286. Atentie... Cutia neagra... Atentie, regulile unui nou sport, care sunt aplicate la Campionatul Mondial.
Diametrul obiectului trebuie sa fie de cel mult 26,03 centimetri, iar tinta trebuie sa se afle la 2,53 metri de
sportiv. Cantitatea maximala de pucte pentru o aruncare – sase, se obtine atunci cand tinta este acoperita in
intregime. Atentie, intrebarea – in cutia neagra se afla obiectul acestui sport. Ce se afla in cutie ?
R. O torta. Tinta – fata unui om, obiectul – torta. Sportul – intartare 
287. Atentie, Geneza dupa Mark Twen. La inceput Dumnezeu a creat barbatul. Dupa aceasta el a creat
femeia. Apoi lui Dumnezeu i s-a facut mila de barbat si i-a dat... Ce ?
R. O tigara.
288. Atentie, cutia neagra... Se stie ca viteza cu care se propaga sunetul in spatiu este de circa 340 metri pe
secunda. De cateva decenii nici un avion nu a reusit sa depaseasca ceea ce a poate fi numit bariera sonora. Dar
chiar si inainte de inventia aparatelor zburatoare omul s-a servit de un instrument care se misca mai repede
decat sunetul. Acest instrument se afla in cutia neagra?
R. Biciul. Capatul biciului se misca cu o viteza superioara sunetului, ceea ce explica sunetul specific produs de
acesta.
289. Intr-o zi, oprit de un politist pentru trecerea la culoarea rosie a semaforului, fizicianul Robert Wood a
inceput sa-l convinga pe politist ca, pur si simplu, din cauza efectului Dopler, culoarea rosie i s-a parut la un
moment dat verde. Din pacate pentru fizician insa, politistul s-a dovedit a cunoaste fizica atat de bine, incat a
reusit nu numai sa-l faca pe Wood sa plateasca amenda, dar a si scos mai multi bani decat avea de gand la
inceput. Cum de a reusit ?
R. Pentru ca efectul Doppler sa functioneze, este necesara o viteza imensa... imposibil de atins pe pamant... si
totusi politistul a hotarat sa-l amendeze pe Rober Wood pentru depasirea vitezei.
290. ...si la ora douasprezece noaptea orologiul a inceput sa bata. Cenusareasa a iesit in fuga si,
impiedicandu-se pe scari, si-a pierdut pantofiorul. Printul, fugind dupa ea, a dat de acest pantofior. Atentie
intrebarea : ce pantofior a gasit printul – dreptul sau stangul ?
R. In timpul lui Charles Perrault in Franta pantofiorii erau identici, asa ca printul nu avea de unde sa stie daca
era de la piciorul drept sau de la cel stang...
291. Atentie... Cutia Neagra... Am sa va cant o oda unui produs... In antichitate atitudinea fata de acest
produs era plina de respect si chiar admiratie. De pregatirea lui se ocupa si marele ciclop din Odissea lui
Homer. Hippocrat spunea despre el : «E puternic, hranitor, plin de energie». Acesta este unul dintre putinele
produse carora li s-au pus monumente in cateva tari ale lumii... despre ce este vorba ?
R. Cascaval... Probabil oda ar fi trebuit cantata in franceza : )
292. De ce arabii spun ca adevarul de minciuna se afla la exact cinci degete distanta ?
R. Intre ochi si ureche sunt exact cinci degete. Omul aude minciuna dar vede adevarul...
293. De ce toate piesele lui Moliere sunt atat de scurte – Nu mai mult de 30 de minute ?
R. Piesele se jucau la lumina lumanarilor, care nu ardeau mai mult de 30 de minute.
294. Privind si analizand cu atentie vestimentatia Dvs. aratati si numiti elementul vestimentar pe care romanii
antici nu l-au cunoscut niciodata inainte de cucerirea popoarelor nordice. Timpul !
R. Pantalonii !
295. In Evul Mediu intr-o taverna londoneza a intrat o procesiune galagioasa. In componenta ei erau primarul
orasului, lorzi, cativa functionari sus pusi si un om in pantaloni de piele… Dupa aceasta unul dintre ei se aseza

pe un scaun de lemn… Ceilalti il priveau cu foarte mare atentie. Atentie, intrebarea ! Ce fel de ritual ciudat este
acesta si pentru ce intrau in taverna acesti oameni ?
R. Pe scaunul de lemn se turna in prealabil bere, dupa care pe el se aseza omul in pantaloni de piele. Daca
scaunul se lipea de fundul lui – inseamna ca berea era buna... Asa se certificau berariile in Anglia.
296. Atentie... Cutia Neagra... V-ati pus vreodata intrebarea de ce este atat de placuta o plimbare prin
orasele vechi... Strazile, pietele, casele, totul pastreaza spiritul vremurilor... Atentie... Cutia Neagra... In cutie se
afla o capodopera. Aceasta capodopera a fost inventata in Babilonul Antic si este utilizata pana in ziua de
astazi. Ce se afla in Cutia Neagra?
R. O caramida
297. O corabie vrea sa treaca din Marea Caraibelor in Oceanul Pacific… Ea se apropie de Canalul Panama si
porneste spre vest. Insa asa si nu ajunge in Oceanul Pacific. Atentie intrebarea... De ce ?
R. Pentru ca in Canalul Panama pentru ca sa ajungi in Oceanu Pacific trebuie sa te pornesti SPRE EST : )

298. In secolul XV trei mari inventii au marit tirajul cartilor. Prima – inventia hartiei in logul pergamentului.
A doua – inventia caracterelor metalice cu care cartile se tipareau mai rapid. A treia inventie o utilizez si eu
(nota : asta daca eu pun intrebarea :), destul de des. Despre ce inventie este vorba ?
R. Ochelari – astfel s-au putut micsora caracterele literelor, economisi hartie si respectiv imprima tiraje mai
mari.
299. Atentie – doua servetele – unul mai mic si altul mai mare. In Roma Antica, ca si astazi, in timpul
sarbatorilor mari, oamenii utilizau servetele. Cam ca cele pe care le aveti pe masa in fata voastra. Atentie
intrebarea : la ce foloseau romanii servetelele mici si la ce foloseau pe cele mari ?
R. Pe cele mici pentru a se sterge pe mani si pe gura, iar pe cele mari pentru a lua cate ceva de la masa mare si a
duce acasa...
300. Atentie, cutia neagra. In cutia neagra se afla o biblioteca. In ea se afla 77 de carti. Nu cred ca stiti cum
se numeste fiecare carte din aceasta biblioteca, desi cred ca multe din ele va sunt foarte cunoscute. Atentie,
intrebarea – ce se afla in cutia neagra ?
R. O Biblie – in greaca inseamna «Biblioteca».
301. Blits
I. Continuati sloganul unui magazin de flori din Paris: « Florile noatre sunt atat de ieftine, incat pot sa le
cumpere chiar si....» R. Sotii
II. Continuati sloganul unei companii engleze de telefonie : « Nu scrieti scrisori, telefonati – aceasta va permite
sa evitati... » R. Greselile ortografice
III. Continuati sloganul unui parfum din haiti : « Ademeneste barbatii si alunga... » R. Tantarii

302. Blits
A. Cand sotia lui Albert Einstein il convingea pe sotul sau, abia venit in Prinston, sa se imbrace mai
cumsecade, macar un pic mai bine decat un cersetor, el raspundea : « La ce bun, oricum... » Continuati
explicatia lui Einstein. R. Nimeni nu ma stie...
B. Cand au mai trecut ceva ani traiti in Prinston sotia a incercat iarasi sa-l convinga pe Albert Einstein sa se
imbrace ca lumea... Ce a raspuns de aceasta data Einstein ? R. La ce bun, oricum ma stie toata lumea...
C. Cand Albert Schweizer a fost intrebat cum de a reusit sa obtina trei titluri de doctor, el a raspuns : « Pe
ultimul l-am primit pentru ca il aveam pe al doilea, pe a-l doilea – pentru ca il avea pe primul, iar pe primul...»
Pentru ce a primit Albert Schweizer primul titlu ? R. Pentru ca nu avea nici unul...
303. Blits
A. Abraham Lincoln a fost servit cu o ceasca la o cafenea. Dupa ce a sorbit din ceasca, el s-a adresat
chelnerului : «Daca ceea ce mi-ati adus este ceai...» Continuati celebra fraza cu inca trei propozitii... R.
Aduceti-mi o cafea, iar daca ceea ce mi-ati adus este cafea, aduceti-mi un ceai.
B. Abraham Lincoln spunea : «Poti pacali un om intotdeauna, poti pacali chiar toti oamenii». Dar ce nu poti
face, dupa parerea lui Abraham Lincoln ? R. Pacali intotdeauna toti oamenii
C. Abraham Lincoln avea inaltimea 193 centimetri. Odata, un glumet l-a intrebat: “Ce lungime trebuie sa aiba
picioarele unui om normal ?”. Lincoln a raspuns : «Ca sa ajunga pana...». Unde ? R. La pamant
304. Blits
A. Exercitiu quasi-matematic : Alaltaieri Carlotta avea 17 ani. Anul viitor ea va implini 20. Cum e posibil acest
lucru ? R. Azi e 1 ianuarie, Carlotta e nascuta pe 31 decembrie
B. Exercitiu qusi-arhitectural: Un businessman iubea foarte mult soarele. De aceea el a rugat un arhitector sa-i
proiecteze o casa cu toate feresetrele de pe toate fetele spre sud. Arhitectul a reusit sa proiecteze aceasta casa.
Cum ? R. Casa trebuia sa se afle la Polul Nord, astfel toti peretii ar fi fost indreptati spre sud
C. Exercitiu quasi-lingvistic : Vorba unui om se numeste monolog. Discutia dintre doi oameni se numeste
dialog... Dar cum s-ar chema in greceste o discutie intre sase oameni ? R. Tot dialog, pentru ca dialog inseamna
in greceste pur si simplu « discutie », intre doi sau mai multi oameni...
305. Super Blits
I. Ce animal, dupa parerea lui Winston Churchill, ne priveste de jos in sus ? R. Cainele
II. Ce animal, dupa parerea lui Winston Churchill, ne priveste de sus in jos ? R. Pisica
III. Ce animal, dupa parerea lui Winston Churchill, ne priveste de la egal la egal ? R. Porcul
306. Super Blits
A. Atentie – ghicitoare populara romaneasca: Am o mana fara oase, cand se rupe o poti coase ? R. Manusa
B. Atentie – ghicitoare populara romaneasca; Am un baiet harnicel, mai lunga-i coada decat el? R. Acul
C. Atentie – ghicitoare populara romaneasca: Am acas-o mica fiara, ea padurea o doboara ? R. Toporul
307. Super Blits
1. In ce stil muzical erau interpretate declamatiile pioneresti ? R. Rap.
2. In ce sport oamenii se invata sa ridice cu o mana un cal ? R. Sah
3. Ce, atunci cand se usuca, devine umed ? R. Orice este ud
308. Super Blits
1. Lev Tolstoi spunea, prin intermediul eroinei sale Maria: “Noi nu ii iubim pe oameni atat pentru binele pe
care ni l-au facut, cat pentru…” continuati ! R. Binele pe care l-am facut noi lor.
2. Lev Tolstoi spunea, prin intermediul eroului sau Kutuzov : «Totul vine la timpul sau numai pentru cei care
pot...» continuati ! R. Astepta
3. Lev Tolstoi spunea, prin intermediul eroului sau Karenin : « Casatoria poate fi fericita daca in ea nu este... »
continuati ! R. Joc
309. Pe data de 22 iulie 1992, la varsta de 51 de ani, actorul Wayne McLaren a murit de cancer la plamani. Din
toata cariera sa de actor, doar un rol a fost foarte cunoscut. Ce rol celebru a jucat Wayne McLaren ?
R. Cowboyul Marlboro

310.
Frumusetea corpului feminine a fost intotdeauna apreciata de creatorii de publicitate. O companie germana a
fotografiat bustul a doua modele (imaginea prezentata) si a folosit aceasta imagine pentru a-si promova brandul.
Simplu si eficient. Atentie, intrebarea – cum se numeste aceasta companie ?
Raspuns

311. Sa fii autor de romane este foarte dificil. Mai ales cand scrii romane politiste en-gros, cu o groaza de
figuranti. O problema destul de complicata, chiar de la bun inceput, este selectarea numelor pentru eroi. Un
autor de romane politiste, celebrul belgian George Simenon, care a scris peste 450 de povestiri si romane
politiste, a gasit o solutie originala si foarte eficienta. Din pacare, aceasta solutie nu era disponibila celui care a
inventat romanele politiste – americanului Edgar Allan Poe. Atentie, intrebarea – ce utiliza George Simenon
pentru a gasi cu mai multa usurinta decat Edgar Allan Poe nume pentru eroii romanelor sale ?
R. Cartea de telefoane. E. A. Poe a trait intre anii 1809-1849. Telefonul a fost inventat in anii ’60 ai sec. XIX.
312. Armistitiul razboiului Espano-American din 1899. Documentele de capitulare a Germaniei si a Japoniei.
Armistitiul de Pace pentru Viet Nam, in 1973 si chiar partitura operei «Boema», de Giaccomo Puccini – pe
toate aceste documente el si-a lasat amprenta. Va rog sa imi spuneti cum se numeste el?
R. Stiloul PARKER.
313. Daca o sa gasiti diferenta dintre legea stelelor si legea stomacului, o sa-mi spuneti cu usurint ce reprezintau
aceste semne pentru evrei, fenicieni, latini si greci:

R. Legea stelelor – «Astronomie». Legea stomacului – «Gastronomie». Toate aceste semne reprezintau litera
«G» la popoarele mentionate (prima prezentata e «gimel» in ivrit, a doua – «gimel» in feniciana, a treia –
«gamma» in greaca, a patra – «ge» in latina devreme).
314. In contractul lui Marylin Monroe cu compania «United Artists» exista o intelegere, pe care celebra actrita
a incalcat-o doar o data, dupa indelungate induplecari, in filmul regizorului Billy Wilder “Some Like It Hot”.
Pe de alta parte, actrite ca Cameron Diaz sau Penelope Cruz, nu cred ca s-ar gandi sa puna asemenea conditii in
contractile lor. Despre ce conditie este vorba ?
R. Marylin nu trebuia sa fie filmata pentru filme alb-negru. «Some Like It Hot» este unicul film pentru care ea a
acceptat sa incalce aceasta intelegere.
315. Cu ocazia Congresul Mondial din 1914, un celebru francez a desenat o harta a lumii, dar a uitat sa explice
ce si unde se afla pe ea. De atunci o multime de culturologi aduc argumente peste argumente pentru a pozitiona
macar continentele. Chiar si atat de confuza, aceasta harta a lumii este una dintre cele mai populare imagini ale
secolului XX. Atentie, intrebarea. Cine este acest celebru francez ?

R. Baronul Pierre de Coubertin. Este vorba despre steagul olimpic. Coubertin a explicat ca inelele reprezinta
partile lumii, dar nu le-a pozitionat niciodata pe steag. De atunci, numeroase versiuni au aparut, inelul negru
putand reprezenta, de exemplu – Europa, pentru ca e in centru, sau Africa – pentru ca e «negru» 
316. Dupa cum se stie, micul dejun al unui adevarat gentleman englez consta din trei elemente esentiale: un ou
fiert, o cafea si un ziar proaspat. Pentru a oferi cele mai calitative servicii, majordomul unui gentleman are
nevoie de de trei obiecte : o cratita, o cafetiera si de inca un obiect. Despre ce obiect este vorba ?
R. Un fier de calcat ! Pentru ca ziarul e proaspat, cerneala tipografica se ia foarte usor de pe el. De aceea,
inainte de a se oferi stapanului, ziarul este calcat pentru ca cerneala sa se usuce mai repede.
317. In Japonia acesta inseamna bani, In Cypru – homosexual. Conform unei glume, In Statele Unite, aceasta
reprezinta o persoana care nu are ochiul stang, urechea stanga, mana stanga shi piciorul stang. Aratatsi-mi asta
peste un minut!
R. All right!
318. Lucianus spunea ca romanii antici erau sinceri doar o data in viatsa. Ce document scriau ei in acel
moment?
R. Testamentul
319. In anii 60 ai secolului trecut, in goana cosmica dintre Americani shi Sovietici, NASA si-a pus scopul sa
inventeze un stilou care ar putea scrie si in spatiu. In acest scop au fost folositsi 200 de ingineri la un cost de
peste 2 milioane de dolari. Stiloul inventat putea scrie in conditsii de gravitatsie zero, si cerneala ar fi curs
oricum. NASA si-a anuntsat cu mandrie succesul… Intr-o nota scurta, Sovieticii i-au felicitat pe Americani,
spunandu-le in acelashi timp ca shi ei au gasit o solutsie, dar mai putsin costisitoare. Care era solutsia rushilor ?
R. Ei scriau cu un creion.
320. In orashul indian Haidarabad, un yogin isi demonstreaza capacitatea de a nu respira timp indelungat. In
acest scop, el ia o pozitsie specifica. Cum se numeste aceasta pozitsie?
R. Strut.
321. In timpul celui de-al doilea razboi mondial, serviciile secrete nemtsesti au decodificat un mesaj secret in
care se spunea ca Roosevelt urma sa se intalneasca cu Churchill la Casablanca. Insa, dintr-o anumita cauza,
agentsii natsishti trimisi sa urmareasca intalnirea s-au pomenit intr-un alt orash, chiar pe un alt continent. Unde
au ajuns ei ?
R. La Washington (Casa Alba)
322. Terminatsi, cu un cuvant, haiku-ul japonez intitulat «Inainte de executsie» :
Voi asculta pana la sfarsit
In lumea mortsilor déjà,
Cantecul tau…
R. Cucule
323. Henry VIII al Angliei l-a declarat eretic pe filosoful Thomas Beker si l-a chemat in judecata. Din pacate
insa, filozoful nu a putut sa fie prezent pe scaunul judecatii pentru a se apara. Din ce cauza ?
R. Era mort de trei secole
324. Atentsie, anunts din Anglia secolului 17.
Charles Hamilton din Seery cauta un lucrator cu urmatoarele conditsii :
 Angajatului i se interzice sa se frizeze, sa se rada shi sa-shi taie unghiile.
 Nu trebuie sa iasa de pe pamanturile tsinutului Hamilton pe parcursul a shapte ani
 Niciodata nu trebuie sa vorbeasca cu slujile.
Dupa shapte ani, daca angajatul respecta conditsiile contractului, Hamilton se oferea sa-i plateasca 700 de lire.
Ce profesie trebuia sa aiba respectiva persoana ?
R. Schit decorativ

325. In 2002, o companie aeriana a oferit unei categorii a clientsilor sai o oferta extraordinara – «Un zbor
nostalgic de asupra Londrei ». Cum se numeste aceasta companie aeriana ?
R. Lufthansa.
326.
In 1979 John Heiderington a fost amendat pentru «purtarea unei constructii inalte, special facuta pentru
inspaimantarea credincioshilor». Peste ani de zile politsia englezeasca a preluat inventsia lui Heiderington,
probabil in acelashi scop de a inspaimanta credincioshii  Despre ce inventsie este vorba ?
R. Cilindru
327.
In Italia secolului 16 aceasta era simbolul feminitatsii. Utilizarea ei la receptsiile speciale era rezervata
doar femeilor. Barbatsii care o utlizau erau consideratsi slabi. Ce se afla in cutie ?
R. Furculitsa
328.
Inainte de alegerile din 1936, un sondaj natsional il dadeau drept mare favorit pe candidatul republican,
afirmand ca Roosevelt nu are nici o shansa sa ajunga la Casa Alba. Sondajul nu era falsificat, insa F. D.
Roosevelt a invins in detashat in alegeri, cu scorul de 523 la 8. Din ce cauza sociologii au comis asha o
gresheala ?
R. Sondajul a fost facut la telefon, iar electoratul partidului democrat nu era destul de bogat ca sa-shi permita
telefoane
329.
Diplomatii americani care au purtat negocieri cu guvernul Coreei de Nord povesteau urmatorul fapt. In
fiecare noapte dupa o zi de negocieri, persoane speciale angajate de guvernul coreean intrau pe ascuns in sala
de conferintse, inarmatsi cu ferestraie. Ce faceau aceste persoane in sala de conferintse, noaptea, pe ascuns ?
R. Taiau picioarele scaunelor.
330.
In Anglia un zidar zideste, un bucatar face bucate, un fotbalist joaca fotbal. Este un om in Anglia care
la seviciu nu are dreptul sa faca ceea ce denumirea profesiei lui sugereaza. In schimb, ca ceilaltsi colegi ai sai,
el face acest lucru in afara orelor de lucru. Cine este acest om shi ce nu are el dreptul sa faca ?
R. Speakerul Camerei Lorzilor nu are dreptul la cuvant in timpul sedintelor !
331. Într-o zi Edmond Hallei discuta cu un coleg, spunându-i că nicidecum nu poate înţelege traiectoria
cometei pe care o urmărea, când colegul său l-a frapat cu R. ul: „Asta? Îmi este cunoscut demult. Traiectoria –
o elipsă. Calculele sunt undeva printre hârtiile mele”. Cum acesta era cam zăpăcit, calculele nu s-au mai găsit,
aşa că colegul lui Hallei s-a apucat să scrie, să scrie şi să scrie... Aşa s-a născut o carte care după marea
importanţă şi după denumire se aseamănă cu o altă carte, editată pentru prima dată cu aproape 200 de ani mai
devreme. Cine e autorul celei din urmă cărţi?
R. Euclid
Comentarii: Colegul lui Hallei – Newton, cartea lui – „Începuturile matematice ale filozofiei naturale” a apărut
în 1687, „Începuturile” lui Euclid – în 1482.
332. Scriitorul Michael Parkinson scria: “Nu-mi voi fi şters nasul de zece zile, voi avea cu mine poşeta
norocoasă a nevestei mele, voi purta două ghete stângi, voi purta pe mine vesta bunicului meu”. Unde intra
Parkinson?
R. pe Wembley (parodie la superstiţiile fotbaliştilor)
333. Pierre Jean Beranger spunea că la începutul lunii octombrie ne luăm rămas bun de la dragoste, iar la
începutul lunii mai de la ceea ce se află în cutie. Ce se află în cutie?
R. (o sticlă cu) vin
334. Pe masă se aduc mai multe bucate. Închipuiţi-vă că sunteţi la un ospăţ în Roma Antică. Nimeni nu o să vă
preseze să beţi vinul înainte de a gusta din bucate, ca, să zicem, la moldoveni. O tradiţie romană este totuşi
consemnată de către Horaţiu, în Satire – prânzul roman avea un început şi un sfârşit. În cutia roşie se află alfa şi
omega prânzului roman. Ce se află în cutie?
R. un ou şi un măr (“ab ovo usque ad mala”)

335. În poemul Cum vă place marele Shakespeare a scris celebrele cuvinte “All the world’s a stage”, adică
“Toată lumea e o scenă”. Şi tot acolo Shakespeare spune că viaţa omului este o piesă în 7 acte, în care omul
joacă pe rând rolurile de: prunc, şcolar, îndrăgostit, soldat, judecător, bătrân… Ce rol joacă omul în ultima
scenă?
R. prunc
336. La francezi ea se numeşte Jeanette şi este pieptănată în diferite feluri. La români ea se numeşte Maria. Dar
ce ne puteţi spune despre stilul ei vestimentar?
R. poartă pălărie (“La meme Jeanette, mais autrement coiffee”, “Aceeasi Mărie cu altă pălărie!”)
337. La un examen, unui elev care se pregătise mai slab, scriitorul italian Adolfo Albertazzi, profesor la
Institutul Tehnic din Bologna, i-a pus întrebarea: “De câte feluri sunt verbele?”. “Masculine şi feminine”, a R.
elevul. “N-am ştiut până acum, a exclamat Albertazzi, dar dacă-mi dai un exemplu de verb feminin te trec la
examen.” Ştiind că elevul a fost trecut la examen, găsiţi R. ul pe care acesta l-a dat profesorului.
R. a naşte
338. Francezul a avut şapte, dar este mai mult cunoscut pentru cruzimea sa, italianul a avut mai multe, dar
numele lui se asociază şi cu abilitatea diplomatică, iar spaniolul a fost indisolubil legat de pasiunea pe care au
avut-o toţi trei, obţinând, după spusele valetului său, următoarele rezultate: în Italia 700, în Germania – 800, în
Turcia şi Franţa – 91, iar în Spania – 1003! Nu vă voi întreba numele celor trei, spuneâi-mi doar obiectul
pasiunii lor?
R. femeile (Barbe-Bleue, Casanova, Don Juan, despre ultimul ne spune Leporello)
339. Acest mare politician beneficiază astăzi de cea mai atentă îngrijire. Pe lângă faptul că niciodată nu se
îmbracă sau dezbracă singur, încăperea în care se află el este condiţionată la 16 grade Celsius, iar în fiecare an,
prin martie aprilie beneficiază de un control general la Centrul Ştiinţific de Cercetări al Structurilor Biologice,
unde i se face pana şi diagnostica culorii pielii… Nu vă voi întreba cum îl cheamă, spuneţi-mi doar numele
edificiului în care el îşi petrece cea mai mare parte a timpului.
R. mauzoleu (este vorba despre Lenin)
340. Majoritatea dintre noi le are doar două, deşi unii preferă să-şi atribuie trei. Preşedintele Kennedy a avut
trei, iar Picasso – tocmai 15. Clasa inferioară din Marea Britanie are în medie câte 2,6, iar cea superioară de
regulă mai mult de trei, ceea ce l-a inspirat pe Hall sa formuleze următoarea regula: “Există o corelaţie statistică
între numărul lor şi clasa socială”. Ce sunt ele?
R. iniţiale (nume, prenume, patronimice)
341. Un îndrumar pentru etichetă editat în Franţa sec. XVIII interzice folosirea acestui lucru pentru că “face
faţa iarna mai sensibilă la frig, iar vara la călduri ”, deşi încă în sec. XVI Nostradamus sfătuia să se folosească
asta “pentru a înfrumuseţa şi a înălbi faţa”. Despre ce este vorba?
R. apă
342. Împăratul roman Vespasian a rămas vestit pentru numeroasele taxe pe care le impunea supuşilor săi. Într-o
zi Titus, feciorul lui, i-a spus că poporul bârfeşte şi râde de noua lui taxă. Dar împăratul nu s-a împacientat şi a
dat fiului său un raspuns celebru, care a servit peste veacuri drept titlu pentru o piesă de Bernard Show. Atenţie
întrebarea. Ce taxase totuşi Vespasian?
R. closetele publice (expresia ”banul n-are miros”)
343. Franţa o are pe Mariana, Anglia îl are pe John Bull, iar America are chiar doi – Brother Jonathan şi…
R. uncle Sam (persoane sibolizând ţara respectivă)
344. Celovek – eto zvucit gordo! Spunea Maxim Gorki. Iar Geo Bogza, în articolul Cele 32 de secunde care au
zguduit lumea, continua :“Dar şi mai mândru, infinit mai mândru sună de când omul a devenit...” Ar fi prea
simplu să vă întreb ce a devenit, aşa că vă rog să-mi spuneţi în ce an s-a întâmplat acest lucru.
R. 1961 (“...cosmonaut”)

345. Germanul Friedrich Heine scria: “Îmi imprimam cu toată tăria buzele în gropiţele obrăjorilor rumeni ai
barcagiţelor şi-mi ziceam filozofic: “Le sărut, deci...”
R. ...exist
346. Pe masă se aduc mai multe cărţi. Este indubitabil că în multe dintre aceste cărţi se află tot felul de nebunii
scrise. Poetul şi criticul grec Callimach avea în acest sens un sistem de calcul pe care îl considera infailibil.
Peste un minut vă rog să-mi arătaţi care dintre aceste cărţi conţine cele mai multe prostii după părerea lui
Callimach.
R. cea mai groasă dintre ele
347. Un proverb francez spune că două lucruri sânt bune pe lumea asta. Descatres însă consideră că primii sunt
prea grei, iar celelalte - prea uşoare. Care sunt cele două lucruri?
R. harbujii şi femeile
348. În Dicţionarul universal al limbii române Lazăr Şăineanu explică acest cuvânt: “3. persoană care întruneşte
calităţi morale deosebite, care se remarcă prin cinste, corectitudine 4. persoană de încredere; persoană care se
află în slujba cuiva 5. persoană în subordinea cuiva, angajată de cineva 7. persoană de vază, de seamă”. Iar
punctul 12 poate părea şi mai surprinzător: “12. persoană oarecare”. Atenţie, întrebarea. Care este denumirea
populară a constelaţiei Hercule, dacă ea se formează prin articularea termenului definit de Şăineanu?
R. Omul
349. Daca vom scoate ceea ce se afla la georgian pe stânga, la trinidado-tobaghez pe diagonală, la
papuanouaguineean înăuntru, la belgian în mijloc, sau nu vom scoate nimic celui albanez, vom obţine
denumirea unui roman celebru. Cine este autorul lui?
R. Stendhal (romanul “Roşu şi negru”, în întrebare este vorba despre drapelurile naţionale)
350. Aveţi în faţă imaginile mai multor edificii din Chişinău. Despre care dintre ele Gautier ar fi spus că este
”soborul timpurilor noastre”, Malevich – că este “vulcanul vieţii”, iar Proust – “avanscena tragediilor”?
R. gara
351. Pe masa se pun 6 chibrituri. Orice cunoscător al esoterismului ştie că omul are o natură quaternară: fizic,
vital, emoţional şi mental. V-am spus şi aşa prea mult până acum. Peste un minut vreau să-mi aranjaţi aceste 6
chibrituri în aşa fel, încât ele să repete configuraţia unei Loje Masonice.
R.

Comentarii: divinul e triunghiul de deasupra, pamantescul, umanul e patratul de dedesubt. Impreuna – o casa.
Masonii erau zidari.
352. Simţind un mare pericol social, geniul popular francez s-a alarmat, anunţând că există o altă zeitate care a
înecat mai mulţi decât Neptun. Cum se numeşte acest zeu?
R. Bacchus
353. Dadaiştii sunt în general cunoscuţi pentru extravaganţa operelor lor. Marcel Duchamp, unul dintre
fondatorii acestui curent, pentru a alcătui o operă de artă a utilizat două obiecte: primul – foarte util în mişcare
şi al doilea – foarte util în repaos, fără a interveni în structura lor. În poziţia în care le-a pus Duchamp cele două
obiecte devin inutile. Care sunt cele două obiecte şi în ce poziţie se aflau ele?
R. a pus o roată de bicicletă pe un scaun
354. De la unii dintre elevii sai Isocrate, celebru orator grec, lua plata dubla. Ce-i invãta pe acestia Isocrate?
R. Să tacă
355. Cand trupele naziste conduse de Mola au pornit impotriva Madridului ele aveau in componenta 5 coloane.
Unde se afla a cincea coloana?
R. Coloana a cincea

356. Dupa ce a citit „Asa grait-a Zarathustra”, Salvador Dali, in cartea sa „Jurnalul unui geniu”, si-a exprimat
impresia slaba pe care i-a lasat-o cartea lui Nietzche: „Singura deosebire dintre mine si un nebun este ca eu nu
sant nebun”. De ce a inceput sa aiba grija de atunci Salvador Dali pentru a-l intrece definitiv pe Nietzche?
R. De mustăţile sale
357. El a fost cunoscut drept Marele omorator de oameni, biciul mileniului, razboinicul desavarsit, stapanul
tronurilor si al coroanelor. Cine este, dupa parerea revistei Washington Post, omul mileniului?
R. Chenghis Han
358. In limba araba doua cuvinte au cate aproape o mie de sinonime. Primul este cuvantul „Sabie”. Care este al
doilea cuvant?
R. Cămilă
359. Trupul sfâşiat stătea întins pe câmp. Sângele lui stropea pietre şi tufari. Cîinele îl apăra de păsările şi
animalele răpitoare. Plini de groază erau ochii părinţilor lui care nu ştiau ce să facă cu acest trup inert ţi rece.
Nu departe stătea culcat un corb mort. Şi iată, alt corb, care era prin apropiere, s-a gândit: “O să le arăt
oamneilor ce să facă cu trupul”, a scurmat o groapă şi şi-a îngropat corbul. Cum se numea omul mort?
R. Abel
360. O legendă malaeză spune că odată un om a fugit în pădure din cauza căderii în disgraţie, iar cântecul lui
exprimă durere şi tristeţe. Traduceţi din limba malaeză expresia “om al pădurii”.
R. Urangutan
361 Eteral, picant, mosc, comforaceu, floral, pipărat, putred. Doar aceste sentinţe pure le poate pune acest
aparat. Numiţi-l.
R. Nas
362. Voltaire vorbea cu Alexis Piron (1689-1775)
V.- Caţi ani ai?
P.- Sunt sănătos.
La urmatoarea întrebare Piron a R. : “Nu am nici o datorie la nimeni”.
Ce întrebare care se deosebeste de prima doar printr-o litera i-a pus Voltaire lui Piron?
R. Câţi bani ai?
363. Un elev de-al lui Platon juca zaruri. Platon l-a dojenit
Elev- Dar eu joc pe sume foarte mici.
Platon - Nu de bani este vorba, dragul meu, ci…
Despre ce era vorba?
R. Despre timpul pierdut
364. Druizii celti, pentru a-si antrena memoria si a face ca doctrina sa nu se raspandeasca printre oamenii de
rand, nu aveau dreptul sa faca un lucru. Peste un minut vreau ca unul dintre voi sa-mi dea ceea ce il incurca sasi antreneze memoria.
R. Stiloul şi hârtia
Comentarii
Druizii nu scriau, ci învăţau totul pe de rost
365. Caragiale, prins in focul luptelor politice, cu o zi inainte de a tine un discurs a fost avertizat ca opozitia il
va primi cu fluieraturi. Cand a iesit la tribuna, el a stiut insa cum sa faca sala sa amuteasca. Ce se afla in
CUTIE?
R. Un fluier
366. Cioran se intreba de ce cand totul in om doarme ceva ramane treaz. Ce nu adoarme niciodata?
R. Durerea

377. La arabi Coranul permite barbatului aproape intotdeauna sa se desparta de sotie dupa propria lui vointa.
De ce aproape intotdeauna?
R. Când femeia este gravidă bărbatu nu are dreptul să o lase
378. Lao Tzâ spunea ”Înteleptul nu este cult, iar cultul nu este intelept”. Peste unul dintre voi va trebui sa-mi
explice de ce colegii lui de echipa sunt intelepti.
R. Ei tac
379. Legendă... Odată regele Licaon care domnea peste Arcadia avea o fată pe nume Callisto... Frumuseţea ei
era atât de mare încât ea a încercat să concureze cu Hera, soţia lui Zeus... Geloasă, Hera a transformat-o pe
Callisto într-o Ursoaică... Când fiul lui Callisto, Arcad, se întorcea de la vânătoare şi a văzut Ursoaica în faţa
casei sale a încercat să o ucidă dar Zeus i-a reţinut mâna... Ce a făcut Zeus cu Callisto?
R. A transformat-o în Ursa Mare
380. Aproximativ la 12 fără 16 minute, bunăoară, sau ora trei fix, acele ceasornicului formează un unghi drept.
De câte ori se întâmplă acelasi lucru într-o zi întreagă, de la ora 0 până la ora 24?
R. 44
381. După câte stiti, fiecare carte are paginile numerotate. Pentru a numerota un volum, un tipograf a avut
nevoie de 2 989 cifre. Puteti socoti câte pagini a avut în total acest volum?
R. 1024
382. Lui Popescu nici prin gând nu-i trecea să lupte cu toate mijloacele ce-i stateau la îndemână împotriva
adversarilor tendintei contra neintroducerii miscarii antizgomot. Care era pozitia lui Popescu?
R. Antizgomot
383. Să presupunem că vreti să aprindeti focul într-o sobă si aveti doar un singur băt de chibrit. Mai există la
îndemână o tigară, o lumânare, o bucată de hârtie, o cârpă îmbibată cu petrol, câteva aschii de lemn, talas. Ce
trebuie să aprindeti mai întâi?
R. Chibritul
384. O relaţie dintre doi oameni este, dupã Kant, bazatã pe o tricotomie esenţiala: teoretic, practic şi estetic.
Teoreticul este privirea, practicul- conversaţia. Care este manifestarea esteticã în relaţia dintre doi oameni?
R. Sarutul
385. Atenţie, un dialog:
– Pe cine reprezintă fotografia?
– Tatăl celui din fotografie este unicul fiu al celui cu care stai acum de vorbă!
Cine era în fotografie?
R. Nepotul celui care vorbeste
386. De ziua mătusii Filofteia au venit s-o felicite: un bunic, o bunică, patru mame, doi tati, patru fii, patru fiice,
un frate, trei surori , trei veri, o verisoară, trei nepoti si o nepoată ai bunicilor, trei mătusi, un unchi, trei nepoti
si o nepoată a unchiului.
Mătusa i-a invitat pe toti la masă. De câte farfurii a avut nevoie?
R. 11 farfurii
387. Un bătrânel care a împlinit vârsta de 100 de ani întâlneste un cunoscut si îl întreabă câti ani are. Acesta
răspunde:
Până la vârsta matale îmi lipsesc exact atâtia ani cât as avea peste vârsta matale, dacă acum as avea de nouă ori
pe cât am!
Câti ani avea cel întrebat?
R. 20 ani.
388. Odată, prin anii 80, ziarul rusesc “Pravda” s-a adresat Institutului de Filosofie pentru a i se oferi explicaţia
ştiinţifică a unui cuvânt. Răspunsul suna în felul următor: “Realitatea care nu este dată percepţiei…” Ce cuvânt
era definit astfel?

R. Deficit
389.În 1802 scriitorul american Timothy Dexter a editat o autobiografie. Ea avea o compoziţie atât de
neobişnuită, încât după mai multe proteste Dexter a mai adăugat o pagină şi şi-a chemat cititorii să se
autoservească. Ce era tipărit pe acea ultimă pagină?
R. Semne de punctuatie
390. Denumirea acestei profesii, din latină, sugerează faptul că aceşti oameni lucrează doar dacă li se scriu
invitaţii. Despre ce profesie este vorba?
R. Avocati (ad vocatum)
391. Un mare maestru al acestora le caracteriza: primele creează desenul pentru întregul tablou; cele de-a doilea
– mitraliere – trebuie să ia poziţii cheie; cele de-a treilea – sperie nu atât prin putere, cât prin neprevăzut; cele
de-a patrulea înaintează încăpăţânat; a cincea are o energie colosală; iar pentru al şaselea scopul de a fi pur şi
simplu ţintă este mărunt, jertfă – chiar stupid, el este perfecţiunea în miniatură. Cine sau ce sunt toate acestea?
R. Figurile de pe tabla de sah
392. Când ele abia intrau în circulaţie s-a răspândit zvonul că folosirea lor poate genera cancer de limbă în
masă. Ce sunt ele?
R. Timbrele postale
393. În Evul Mediu nu era la modă să se facă acest lucru. Regina Angliei Elizabeta I a trebuit să ofere exemplu
supuşilor săi. Ea făcea acest lucru o dată în lună. Moştenitorul ei, regele Iacob I, nu avea remuşcări de
conştiinţă, şi se limita doar la mâini. Dar ce se făcea atât de rar în Evul Mediu şi noi facem atât de des astăzi?
R. Sa se spele
394. Americanii consideră acest lucru atât de important, încât păstrează primul exemplar pe o masă specială,
care, în cazul unei explozii atomice sau de alt gen, va fi trimisă adânc sub pământ printr-o mină secretă. Despre
ce lucru este vorba?
R. Declaratia de Independenta a SUA
395. Vrăjitorii din Zambia au născocit o metodă foarte eficientă de a lupta cu rozătoarele, metodă pe care ţăranii
din această ţară o folosesc de sute de ani. Peste noapte, în casa unde sunt şoareci sau şobolani, se lasă o farfurie
cu lapte. Dimineaţa, stăpânii adună "roada" de rozătoare încă vii, dar care nu opun nici o rezistenţă. Atenţie,
întrebarea: Ce substanţă adaugă, de fapt, ţăranii în laptele pentru şobolani?
R: bere
Comentariu: Se acceptă şi răspunsul "alcool". Alte răspunsuri, de tip "votcă", "vin", "şampanie", "coniac" nu
pot fi validate, întrucât ţăranii din Zambia nu-şi permit altă sursă de alcool decât berea.
396. Uzina Bjegov, din Polonia, a construit pe malul unui lac un orăşel pentru lucrătorii săi. Toate căsuţele
acestuia sunt făcute din lemn de stejar şi reprezintă, de fapt, producţia uzinei respective. Atenţie, întrebarea. În
cinstea cui este numit orăşelul respectiv?
R: în cinstea lui Diogene
Comentariu: Uzina produce butoaie din lemn de stejar:)
397. Există doar un domeniu al industriei cinematografice în care gustul mai contează, afirma criticul de film
Maik Barfield. La ce produs se referea el?
R: Pop-corn
398. (Notă pentru prezentator: "Jaja" se citeşte "iaia")
În timpul protestelor studenţeşti din Belgrad tinerii purtau în mână anumite obiecte, care erau văzute ca
simboluri ale renaşterii din haos şi ale stabilirii unei noi ordini în societate. Unul dintre sloganuri afirma сă:
"Jaja este lume. Cine vrea să se nască, trebuie să distrugă o lume". Ce înseamnă "jaja" în limba sârbă?
R: ou

399. În 1571 spaniolii au coborât pe malul unui ţărm înfloritor şi i-au întrebat pe localnici cum se numeşte acest
loc. Indienii au răspuns: "Iucatan". În a doua jumătate a sec. XVIII călătorul englez David Livingston a ajuns pe
malul unuia dintre cei mai mari afluenţi ai râului Congo şi i-a întrebat pe localnici cum se numeşte acest râu.
Africanii au răspuns: "Aruvimi". În fine, marinarii europeni debarcaţi lângă Alaska i-au întrebat pe aborigeni
cum se numeşte ţara lor. Aceştia au răspuns: "Aleut". Astăzi pe hartă sunt prezente şi peninsula Iucatan, râul
Aruvimi şi insulele Aleute. Dar cel mai ciudat este şi faptul că aceste trei cuvinte înseamnă acelaşi lucru.
Traduceţi-le, aşadar, în română.
R. "Nu înţeleg"
Comentariu: Localnicii răspundeau de fiecare dată că nu înţeleg ce doresc străinii. Istoria este similară cu cea a
cangurilor australieni.
400. Această pasiune a lui Salvador Dali costă pe piaţa neagră 60 mii de dolari kilogramul. Multe popoare au
considerat că, mărunţit, acesta este un foarte bun afrodisiac. Însă Dali era impresionat mai mult de forma lui,
decât de această proprietate minunată. În fine, vom menţiona că, în natură, acest obiect esre deplasat de
stăpânul său cu o viteză de până la 50 km pe oră. Numiţi obiectul pasiunii lui Salvador Dali.
R: Cornul de rinocer
Comentariu: Doar "corn" nu se acceptă.
401. La adresa lui Walter Ralli, Elisabeta I spunea: "Am văzut mulţi bărbaţi care şi-au transformat aurul în fum,
dar Walter Ralli este primul care a transformat aurul în aur". Ce adusese Walter Ralli, pentru prima dată, din
America în Anglia?
R. Tabacul
402. Ţarul Alexandru al II-lea a impus în Imperiul Rus, la 11 iunie 1858, un nou steag, cu trei dungi orizontale neagră, galbenă şi albă. Necesitatea de a schimba steagul tradiţional roşu-albastru-alb, a fost explicată prin
dorinţa de a arăta bogăţia Imperiului. Atenţie, întrebarea. Ce simbolizau, după varianta oficială, noile culori
oficiale - negru, galben şi alb?
R: Pământ (negru), aur (galben), argint (alb).
403. Olimpiada de la St. Louis se poate numi americană nu numai geografic, dar şi după componenţa
participanţilor la aceasta. Din 625 de sportivi 533 erau reprezentanţi ai SUA. De ce multe ţări europene au
refuzat să delegheze sportivi la această ediţie?
R: Era prea scumpă călătoria
404. Regizorul Jean-Luc Godard afirma că un film trebuie să aibă neapărat un început, un mijloc şi un sfârşit,
dar mai adăuga şi o mică precizare. Faceţi-o şi Dvs.
R: ...dar nu neapărat în această ordine.
405. Nu orice bărbat îşi poate organiza un harem în ţările arabe. Însuşi Mohamed stabilea trei condiţii ale unei
familii poligame. Iată a doua şi a treia condiţie: Bărbatul trebuie să fie destul de puternic, ca să poată satisface
mai mult decât o femeie, şi bărbatul trebuie să fie destul de autoritar, ca să poată fi acceptat de mai mult de o
femeie. Dar care era prima condiţie?
R: Bărbatul trebuie să aibă destule resurse financiare, ca să poată întreţine mai mult de o femeie.
406. La începutul acestui an, în data de 13 mai, site-ul "Problemele Eurasiei" a dat publicităţii un articol care se
numea "O veche şi frumoasă tradiţie balcanică". Despre ce eveniment care a zguduit canalele de ştiri se
povesteşte în acest articol?
R: Asasinarea lui Zoran Djinjici
Comentariu: Se acceptă şi "Asasinarea prim-ministrului Serbiei" sau al "Iugoslaviei".
407. Există numai un sport în care pentru a obţine victoria trebuie să mergi înapoi ca racul. Din 1900 până în
1920 acesta a fost sport olimpic. Numiţi-l.
R: Trasul otgonului
408. Iată câteva întrebări pe care şi le punea psihoanaliticul Eric Bern, după ce a citit o scurtă creaţie literară:
De ce femeia nu s-a pornit ea însăşi la drum? De ce permite rudelor sale să trăiască singure la bătrâneţe? De ce

copilul nu a fost învăţat de cei mai mari că nu trebuie să vorbeşti cu străinii? Cât de prost trebuie să fii ca să
confuzi un om cu un animal? Oare sanitarul citise în tinereţe deviza lui Nietzche: "Trăieşte cu pericol şi mori în
slăvi"? Ce fel de vânător-poliţist-moralist este cel care pedepseşte inclupaţii cu atâta cruzime în prezenţa
minorilor? În fine, apare ultima întrebare - ce făcea mama acasă, când fiică-sa era plecată? Atenţie, întrebarea
finală: Ce creaţie literară generase aceste întrebări psihanalistului Eric Bern?
R: Scufiţa Roşie
409. Ghicitoare araba. Am trei lupi prietenoshi. Unul doarme, altul zboara, al treilea mananca. Ce este asta?
R. Trabucul
410. In Evul Mediu, in Anglia, acest obiect era folosit pentru a ghici soarta oamenilor. Omul sarea peste obiect
si in dependenta de cum se comporta o anumita parte a obiectului, se stabilea daca viitorul acestui om va fi
luminos sau intunecat. Atentie! Raspundetsi cu exactitate ce este in cutia neagra!
R. O lumanare aprinsa.
411. Animalul finlandez l-ar manca cu mare placere pe animalul chinez, evident, daca in apropiere nu ar fi
animalul rusesc. Animalul polonez s-ar distra pe cinste! Deshi, in principiu, este vorba de unul shi acelashi
animal, doar in conceptsia mai multor popoare! Va rog sa desenatsi acest animal peste un minut!
R. @
La chinezi - shoarece, la finlandezi - pisica, la rushi - caine. La polonezi - maimutsa.
412. In 2000 in Rushii aveau ceea ce nu aveau Belarusii, iar Belarushii aveau ceea ce nu aveau Rusii.
Moldovenii aveau shi una shi alta. E o rushine sa nu le stitsi pe ambele. Va rog peste un minut sa reproducetsi
ambele, moldoveneshti, impreuna.
R. In 2000 rushii nu aveau cuvinte pentru imn, iar belarusii nu aveau muzica. Moldovenii aveau shi una shi alta.
413. Ce inseamna cuvantul "cuc"? Inseamna "bucla pe fruntea femeii"! Va rog sa imi spunetsi numele celuia
care a definit astfel cuvantul cuc!
R. Vasile Stati
414. Cutia neagra. Citat din Dao de Tsin, de Lao Tzy:
„Treizeci de osii se invart in roata
Ele intaresc HOPA HOPA dinauntru
HOPA HOPA ofera rotsii sens.
Cand faci un ulcior, acoperi HOPA HOPA cu lut.
Folosul ulciorului consta in HOPA HOPA.
Cand se fac ushi shi ferestre HOPA HOPA lor foloseshte casei.
HOPA HOPA este masura utilului.
HOPA HOPA se afla in cutia roshie.”
Ce este in cutia roshie?
R. Gol. Golul este masura utilului.
415. Cutia neagra. Napoleon shtia calea catre inima soldatsilor. El nu se temea de sunetul pushtilor. El se temea
de sunetul pe care il produce obiectul care se afla in cutia neagra.
R. Cratitselor goale
416. Cutia neagra. Imperatorul japonez Sirakawa, care a domnit aproape o mie de ani in urma, spunea trist: "In
imparatia mea sunt trei puteri pe care eu nu le controlez: apele raului Kamo, slujitorii lui Buddha shi...".
Intruchiparea celei de a treia fortse se afla in cutia neagra, in forma a doua obiecte identice. Ce se afla in cutia
neagra?
R. Doua zaruri.
417. Intr-o cavana din Turcia cafeaua se poate turna din patru carafe diferite - una mai mare etc. Cafeaua se
poate servi din oricare din aceste carafem, dar pretsul va fi diferit. De ce?
R. Taria cafelei este diferita

418. Cutia neagra. Herodot povestea: "Toate popoarele se tem ca produsele lor agricole sa nu se strice. Si doar
egiptenii amesteca un anumit produs shi ashteapta ca el sa se strice". Ce obtsineu astfel egiptenii?
R. Vin.
419. Blits.
1. In Japonia se considera trei etape de alcoolism. In prima etapa omul bea vin. In a treia etapa vinul il bea pe
om. Iar in a doua etapa?
R. Vinul bea vinul.
2. Filosoful chinez Lu Iui explica trei etape principale de pregatire a lui: 'ochiul pestelui', 'izvorul alb' si in fine
'ochiul balenei'. Despre ce este vorba?
R. Ceai
3. Oscar Wild caracteriza cele trei etape ale vietsii omului: "Batranii cred in orice. Maturii se indoiesc de orice.
Iar tinerii..." Continuatsi!
R. Shtiu orice!
420. Indienii antici spuneau ca aceasta boala are 10 etape: contemplarea, ingandurarea, insomnia, slabirea,
murdaria, prostia, pierderea rusinii, nebunia, pierderi de constiinta, moartea. Numitsi aceasta boala.
R. Dragostea.
421. Ghici ghicitoarea romaneasca. Am o casa cu patru ushi - prin una intru - prin trei ies. Mi se pare ca am
ieshit - dar de fapt am intrat. Despre ce este vorba!
R. Despre un pulover.
422. Nu vreau sa fur foarte mult timp echipei, de aceea intrebarea o sa fie scurta. Gasiti-o in sala noastra pe
acea care fura apa in Grecia Antica!
R. Clepsidra. (clepto - a fura, hidra - apa)
423. Ce face un shofer japonez, dupa ce loveste un pieton shi inainte de a chema salvarea?
R. Ishi cere scuze
424. La Colegiul Europei de la Varsovia am organizat un joc care se numeste "Banalities". Patricipantii la joc
trebuie sa spuna cateva cuvinte care li se asociaza cu o anumita tema. Care era cel mai popoular raspuns pentru
tema MOLDOVA?
R. Marcel
425. Ghicitsi ghicitoarea novelistului italian Gianfrancesco Straparolla din cartea "Noptsi placute"
"Sunt usor, draguts, si imbracat in voga
Si sunt prieten devotat al doamnelor si domnitselor
Si seara shi ziua se bucura ele
In fata tuturor sa ma magaie shi sa ma iubeasca...
Rasuflarea mea e gingasa si racoritoare"
Personajul se afla in cutia roshie.
R. Un evantai
426. Intr-o zi Edmond Hallei discuta cu un coleg, spunindu-i ca nicidecum nu poate intelege traiectoria cometei
pe care o urmarea, cand colegul sau la frapat cu raspunsul: "Aceasta imi este cunoscut demult. Traiectoria- o
elipsa. Calculele sunt undeva prin hirtiile mele". Cum acesta era cam zapacit, calculele nu sau mai gasit. Asa
incat colegul lui Halley s-a apucat sa scrie si sa scrie. Astfel s-a nascut o carte care dupa marea ei importanta si
dupa denumire sa asemana cu o alta carte scrisa cu aproape 200 ani mai devreme. Cine e autorul acestei din
urma carti?
R Euclid (este vorba de Newton si cartea lui Principiile Matematicii)
427. .Sindartha Gautama Budha: "Constructorii de canaluri imblinzesc apa, arcasii imblinzesc sagetsile,
lemnarii imblinzesc lemnul." Pe cine sau pe ce trebuie sa imblinzeasca oamenii ca sa devina filosofi?
R pe sine

428. Lao-tzi spunea ca lumea shi toate obiectele se nasc din cifra 3.
1. este unitatea haotica primordiala, cind nu exista nici alb nicinegru.
2. este impertirea haosului in alb shi negru.
3. cifra care asigura axistenta universului, inseamna inceputul alb, inceputul negru shi..
Numiti al treilea element?
R Armonia dintre ele
429. Acelasi lucru oamenii i-au facut lui Cortez dupa 15 ani, lui Napoleon dupa 19 ani,iar lui Shaleapin dupa
aproape 50 de ani.
Ce le-au facut oamenii acestor trei personalitati?
R I-au dezgropat. Cortez la Sevilla, Napoleon pe insula Sfanta Elena. Shaleapin in Rusia
430.Celebrul artist spaniol Goya ne-a lasat marturie despre un obicei care dainuia printre vinzatorii madrileni de
tablouri. Daca
e sa utilizam acest sistem, Mona Liza va costa mai ieftin decat spre exemplu Madona Sixtina. Ce criteriu se lua
in consideratie de pictorii spanioli la stabilirea pretului tabloului?
R Numarul de persoane pictate
431. Exista un tablou pe care este desenat Virgiliu, care ishi scrie tragedia istorica Eneida. Pe acelashi Tablou
sunt desenate doua ajutoare cum se numesc ele?
R Melpomene- muza tragediei. Clio- muza istoriei.
432. Senor Francisco di Bartolomeo da Jacobi, care a locuit la inceputul sec. 16 in Florenta, era un comerciant
de succes si detinea postul unuia dintre mai marii republicii. Insa in istorie acest om neordinar a nimerit in
exclusivitate datorita tinerii sale sotii, provenita din neamul Gerardini. Numiti numele de familie al domnului
Francesco?
R Del Giocondo
434.In religia triburilor de pe peninsula Malaiesia a avut loc amestecarea hinduismului cu islamul. Astfel,
zeitatea suprema este considerata Nirman, adica Brahma, iar zeul creator distrugator - Allah cu sotia sa. Cum se
numeshte sotia lui Allah?
R. Mahomet.
435.In ianuarie 1988, la inregistrarea unui disc al pank rockerului francez Bertran a participat un om de renume
mondial. Acesta din urma nu a cantat, ci doar a citit cateva poezii scrise de Bertran. Poeziile erau compuse in
cinci limbi: engleza, italiana, spaniola, poloneza si franceza. Cum se numea acea celibritate?
R Papa ioan paul II
436. Francesco de Sanctis spunea: "Trasnit ca de un fulger sub cerul senin, am exclamar ca Petrarca - "Cum de
am nimerit aici shi cand?. Asta nu e o schimbare evolutiva, este o catastrofa, o revolutie..."
Shi cind te gindeshti ca aceasta reactie a fost provocata de discutiile nevinovate ale unui grup de tineri. Dar ce
mare catastrofa sociala a provocat acele discutii?
R Ciuma (Decameronul de Bocaccio)
437.Pe piatra de mormint a lui Francis Bacon sunt scrise cuvintele:..."Rezolvind toate problemele tainelor
naturii shi ale intelepciunii civile, el a murit, supunindu-se legii naturale: Tot ce este complicat..." Continuatsi!
R Se descompune
438. Primul volum - 1 carte, al doilea volum - 1 carte, al treilea volum - 2 carti, al patrulea volum - 3 carti.
Fiecare carte cite 700 pagini. Cum se numea cel care a incercat sa reduca volumul, inca in timpul vietii
autorului, reushind sa concentreze in 49 pagini primele 510 pagini ale primelor 10 capitole?
R Engels (Capitalul lui Marx)

439.Roata dintsilor lui - spaima. De la stranutul lui se arata lumina. Ochii lui sunt ca genele zorilor, din gura lui
ies scantei de foc, iar din nas fum. Numele acestui monstru un absolvent al universitatsii Oxford l-a oferit unei
institutii, pe care va rog sa o si numitsi peste un minut.
R statul (monstrul Leviatan, numit de Hobbes)
440. Daca o sa-l trageti pana la ochi, veti obtine un rezultat bun, dar daca o sa reusiti sa-l trageti pana la ureche
- rezultatul va fi de doua ori mai bun. Despre ce este vorba?
R Despre arc
441. Despre Anon Cehov shi creatiile lui cred ca ati auzit cu totii. Acum sa vad daca stiti ce a faurit Anton
Ciohov in anul 1586. Va dau doar citeva indicii, lungimea - 5,3 m , massa - 40 tone, iar elementele cu care lucra
cantareau 800 kg. Cum se numeste principala creatie a lui Anton Ciohov?
R Tari pusca
442. Despre aceasta carte, autorul ei spunea:
"Prima parte a ei va fi in stilul simfoniei a noua... A doua - in stilul lui Mephisto, vie, ascutsita, sceptica... A
treia - cea mai intima shi mai orientata spre ceruri din toate operele care au fost scrise pana acum... A patra ditirambica..." Cartea, intr-adevar, a ieshit destul de ritmica shi muzicala, cu multe reprize shi teme principale.
Atentsie, intrebarea, care piesa muzicala se potriveste acestei cartsi in intregime?
R. Asha a vobit Zarathustra, de Strauss
443. CUC-ul este probabil al doilea cel mai mare joc intelectual din toate timpurile. Atentsie, cel mai mare joc
intelectual din toate timpurile a aparut in 1943. Este un joc care intruchipeaza intselepciunea Dzen. Intregi
orashe shi sate - Monteport, Keiperheim, Girsland, Esigolts, Valdtsel - au fost unite in oridnul acestui joc. Ce se
afla in cutia neagra?
R. Margele de sticla (Cartea “Jocul dea margelele de sticla”, de Herman Hesse)

444.
Acest afis publicitar a fost folosit de partidul ecologist a lui Joschka Fischer pentru
ultimile alegeri in Parlamentul Uniunii Europene. Din textul afisului lipsesc 4 (patru) litere. Completati acest
text ca el sa corespunda celui afisat de partidul lui Fischer.
R. ROPE
Comentariu : Textul afisului este «IT’S YOUROPE», facand aluzie, in engleza, la «Este Europa TA !»
445. Din primele 20 de marturii ale vietii sale se cunoaste ca el a facut dragoste de 79 de ori. Din cele 58 de
fete, 29 erau brunete, 25 blonde, si 4 roscate. De 19 ori el a facut dragoste intr-o camera de hotel, de 15 ori la ea
acasa, de 2 ori la altcineva acasa, de 3 ori in tren, de 2 ori in padure, de 2 ori intr-un cort de tigani, de 2 ori in
spital, de 2 ori in avion, in fine, pentru a nu cita intreaga lista, in, langa sau pe apa, de 25 de ori. Ce expresie,
incepand cu litera « O », au murmurat in acest rastimp femeile de 16 ori ?
R. O, James !
Comentariu : Raspunsul «O, Bond» se poate considera corect intrucat este important ca echipele sa prinda
sensul jntrebarii, nu detaliile despre ce murmura femeile cand fac dragoste cu James Bond.
450. In 1863 un muncitor din Anglia a uitat sa adauge, din greseala, clei in cazanul cu celuloza. Ce descoperire
a facut in scurt timp dupa aceasta?
R. Sugativa
Comentariu: Sugativa a fost descoperita in Anglia in 1863 ,dintr-o intamplare,un muncitor uitand sa adauge clei
in cazanul cu hartie cruda.

451. Ele sunt cel mai popular fruct din lume. Peste 60 milioane sunt produse in fiecare an, cu 16 milioane de
tone mai mult decat al doilea frcut ca popularitate, bananele. Merele sunt al treile fruct ca popularitate (36
milioane de tone), apoi portocalele (34 milioane de tone) si pepenii (22 milioane de tone). Ele au fost cultivate
pentru prima data in AD 700 de azteci si incasi. Exploratorii ce se intorceau din Mexic au introdus rosia in
Europa, unde a fost mentionata pentru prima data in 1556. Francezii le-au numit "marul iubirii," germanii
"marul paradisului." Termenul stiintific pentru ele este lycopersicon lycopersicum, care inseamna "piersica
sudului." Despre ce frunct este vorba ?
R. Rosii. (« Patlagele » se accepta, evident ).
Comentariu : Rosiile, din punct de vedere botanic sunt FRUCTE, nu legume, exact ca si dovlecii.
452. Intrebare foarte scurta, dar destul de relevanta, dupa parerea noastra. Care este primul obiect in topul
obiectelor cu care se inneaca americanii?
R. Scobitoarea.
453. Atentie – completatsi aceasta propozitie ca ea sa devina adevarata (a se citi in cele ce urmeaza : « spatsiu,
e alcatuita… etc. »): […] E ALCĂTUITĂ DIN TREISPREZECE CUVINTE ŞI ŞAPTEZECI ŞI CINCI DE
LITERE.
R. ACEASTA PROPOZITIE
Comentariu : Propozitsia «ACEASTA PROPOZITIE E ALCĂTUITĂ DIN TREISPREZECE CUVINTE ŞI
ŞAPTEZECI ŞI CINCI DE LITERE» este adevarata.
454. In urmatorul desen sunt aratate trei autobuse care se indreapta de la un punct de destinatie la altul.
Considerand ca toate au pornit in acelasi timp, raspundeti care sunt cele trei orase in care se indreapta aceste trei
autobuze ?

R. Chisinau, Drochia, Cahul.
Comentariu : Toate autobuzele se indreapta spre stanga, pentru ca daca s-ar indrepta spre dreapta, ar avea usi
desenate pe ele (in imaginile de mai sus ele au numai ferestre).
455. In Japonia, mirele si sotia trebuie sa ia noua inghitituri din bautura lor traditionala, sake, iar dupa prima
inghititura devin sot si sotie. Ei se aseaza la masa fata in fata, se uita unul in ochii celuilalt si beau fiecare
inghititura in acelasi timp, avand foarte mare grija sa puna pe masa paharele din care au baut exact in acelasi
timp. De ce ambii se straduie sa puna paharul pe masa in acelasi timp ?
R. Cel care pune ultimul paharul pe masa, acela va muri primul.
456. Pentru multe persoane este foarte greu sa invete limba romana, este adevarat. Iata o poezie a lui C.
Negruzzi intitulata « Cum am învăţat româneşte »:
"Maică-ta de-i [spatsiu]
Bine-ar fi să [spatsiu]
Pân' la noi la [spatsiu]."
Completatsi cele trei spatii cu cate trei litere fiecare
R. VIE in toate trei cazurile
"Maică-ta de-i VIE,
Bine-ar fi să VIE
Pân' la noi la VIE."
457. In data de 7 mai 1945 revista englezeasca Times a aparut cu o mare cruce rosie pe prima pagina. Pe 21
aprilie 2003 aceeasi cruce a reaparut pe prima pagina a revistei Times. Imaginile de fundal insa erau in ambele
cazuri diferite. Ce reprezentau aceste imagini de fundal in 1945 si 2003 respectiv ?

R. Fatsa lui Hitler si a lui Saddam Hussein. (Hitler s-a sinucis pe 30 aprilie).
458. In acest clasament se intalnesc Susu, Gogo si Tulu. Hakka, impreuna cu surorile ei, este prima in acest
clasament, iar Magahi e una dintre cele care stau pe locul doi. Ar fi prea simplu sa va intreb detinatoarea
locurilor trei sau patru. Spuneti-mi mai bine cine sau ce se afla pe locul 36 ?
R. Limba romana.
Clasamentul e facut dupa numarul de vorbitori nativi. Hakka e un dialect al Chinezei iar Magahi – al limbii
hindu. Pe locurile 3 si 4 se afla respectiv spaniola shi engleza.
459. Unii americani sunt foarte speriati de ea. Mai multe ziare americane au publicat informatii precum ca la
Harvard s-a facut un studiu care a demonstrat ca ea poate manca o musca timp de o noapte. Alte ziare au
schimbat numele universitatii, sau chiar a jertfei – nu mai era vorba de o musca, ci de un dinte, o moneda, un
nastur, o bucata de carne. Experientele personale ale autorului acestei intrebari insa au demonstrat ca aceste
temeri sunt neintemeiate. Despre ce mancacioasa se vorbeste in aceste legende americane ?
R. Coca-Cola
(care se zice ca « poate dizolva timp de o noapte un dinte »)
460. O companie producatoare de sampon avea sloganul publicitar : «Fa spuma. Clateste.». Un specialist in
marketing a reusit sa dubleze vanzarile firmei adaugand la sfarsitul sloganului doar un cuvant. Ce cuvant a
adaugat el ?
R. Repeta (Repeat)
Comentariu : “Lather. Rinse. Repeat.” era sloganul inventat de specialistul in marketing
461. Se zice ca Thomas Edison, Henry Ford sau sefii de la compania IBM aveau obiceiul de a invita la cina
persoanele care candidau pentru un loc de munca in companiile lor. Aceasta cina era si un test in acelasi timp.
Daca candidatii faceau un anumit gest inainte de a gusta mancarea, ei pierdeau orice sansa de a fi angajati.
Despre ce gest este vorba ?
R. Sareau sa piparau mancarea.
Comentariu : Nu aveau incredere in calitatile bucatarului si ale gazdei ; aveau idei preconcepute ; luau decizii
inainte de a cunoaste realitatea)
462. Unele fenomene negative pot avea shi efecte pozitive. In aceasta imagine este aratat aspectul pozitiv al
unui fenomen considerat negativ. Despre ce fenomen este vorba?

R. Incalzirea globala – efectul de sera.

463. Intre sfarsitul secolului 15 si mijlocul secolului 18 in Franta portretele marilor personalitati istorice au
cunoscut o popularitate crescanda. Tot mai multi oameni cumparau portretele lui Carol cel Mare, David, Cezar,
Alexandru Macedon, a lui Jeanne d’Arc si a Athenei Pallas, a Mariei de Aragon, sotia lui Carol al VII-lea, sau a
zeitei romane Iunona, a eroilor francezi Etienne de Vignoles si Ogier, a eroului troian Hector si a lui Lancelot.
De cele mai multe ori aceste portrete se cumparau toate impreuna. Atentie, intrebarea – de ce ?
R. Ele faceau parte din setul de carti de joc. Pe atunci popii, reginele si valetsii erau personalizati. In intrebare
sunt mentionati 4 regi, 4 regine sau zeite si 4 cavaleri sau eroi militari.
464. In data de 18 ianuarie 1961 partidul Afro-Shirazi din Zanzibar (astazi parte din Tanzania) a casigat
alegerile parlamentare la o diferenta de un singur mandat, din partea regiunii Chake-Chake de pe Insula Pemba.
Aceasta informatie nu ar fi meritat sa rezulte intr-o intrebare daca nu ar fi fost un detaliu... Despre ce detaliu
este vorba ?
R. Votul in regiunea Chake-Chake a fost castigat la un singur vot diferenta.
465. In 1935 Wallace Carothers a inventat ceea ce compania pentru care lucra, Du Pont, a numit “tare ca otelul
si delicat ca panza de paiangen”. O gluma spune ca denumirea acestei inventii este un acronim de la expresia
“Acuma ai pierdut, Nipon batran”. Despre ce inventie este vorba ?
R. Nailonul.
Expresia este in engleza, bine intseles – “Now You’ve Lost, Old Nippon” - NYLON
Sursa: http://www.snopes.com/business/names/nylon.htm
466. Cautand pe internet drapelul unui club de fotbal dintr-o capitala europeana am dat peste urmatorul drapel:

Al cui este acest steag?
R. Steagul tiganilor (rromilor). Am cautat pe internet « Roma Flag », steagul echipei AS Roma, din capitala
Italiei.
Steagul Roma are in centru o roata chakra, care se afla si pe steagul Indiei.
467. In editia din 1934 a Dictionarului Webster’s New International Dictionary a fost inclus un cuvant
necunoscut pana atunci in limba engleza – cuvantul “dord”, care ar fi insemnat “densitate”. De fapt, acest
cuvant niciodata nu a existat in limba engleza, iar editorii au intentionat sa scrie altceva in loc de acest ciudat
«dord». Atentie, intrebarea : reproduceti cu exactitate ce trebuia sa fie scris in locul acestui cuvant fantoma ?

R. “D or d”.
Primul “D” trebuie sa fie scris cu majuscula, al doilea cu litera mica, iar intre ele, separat prin spatii, cuvantul
«or» (sau). Editorii au vrut sa indice ca « D » sau « d » servesc drept abrevieri pentru cuvantul «densitate».
468. Procedeul prin care Zlatan Ibrahimovici a marcat un gol impotriva Italiei la Campionatul European din
2004, cand acesta a ridicat in spate partea inferioara a piciorului pentru a trimite mingea cu exteriorul inainte, se
numeste in Franceza «Aripa Porumbelui» . In spaniola, expresia «Gol Olimpic» desemneaza un gol marcat
direct din corner. Atentie, intrebarea - ce fel de goluri desemneaza expresia germana “Wembleytor”?
R. Un gol acordat cand balonul NU a trecut linia portii 
Comentariu: Este vorba de memorabilul gol marcat in prelungirile meciului final al Campionatului Mondial
din 1966, pe stadionul Wembley, intre Anglia si RFG (4-2 in prelungiri).

469. Asa cum autorul acestor intrebari se afla actualmente in Polonia, o intrebare despre aceasta tara poate fi
evitata. Atentie, urmatoarea lista : Czeslaw Milos, Henrik Sienkiewicz, Wladislaw Reimont, Lech Walensa.
Completati aceasta lista cu un nume.
R. Maria Skodowskaia – Curie.
Comentariu : Marie Curie se accepta ca raspuns. Acesti polonezi au fost laureati ai Premiului Nobel.
470. Sa fii autor de romane este foarte dificil. Mai ales cand scrii romane politiste en-gros, cu o groaza de
figuranti. O problema destul de complicata, chiar de la bun inceput, este selectarea numelor pentru eroi. Un
autor de romane politiste, celebrul belgian George Simenon, care a scris peste 450 de povestiri si romane
politiste, a gasit o solutie originala si foarte eficienta. Din pacare, aceasta solutie nu era disponibila celui care a
inventat romanele politiste – americanului Edgar Allan Poe. Atentie, intrebarea – ce utiliza George Simenon
pentru a gasi cu mai multa usurinta decat Edgar Allan Poe nume pentru eroii romanelor sale ?
R. Cartea de telefoane. E. A. Poe a trait intre anii 1809-1849. Telefonul a fost inventat in anii ’60 ai sec. XIX.
471. Pe data de 22 iulie 1992, la varsta de 51 de ani, actorul Wayne McLaren a murit de cancer la plamani. Din
toata cariera sa de actor, doar un rol a fost foarte cunoscut. Ce rol celebru a jucat Wayne McLaren ?
R. Cowboyul Marlboro
472. 4. Armistitiul razboiului Espano-American din 1899. Documentele de capitulare a Germaniei si a Japoniei.
Armistitiul de Pace pentru Viet Nam, in 1973 si chiar partitura operei «Boema», de Giaccomo Puccini – pe
toate aceste documente el si-a lasat amprenta. Va rog sa imi spuneti cum se numeste el?
R. Stiloul PARKER.
473. Terminatsi, cu un cuvant, haiku-ul japonez intitulat «Inainte de executsie» :
Voi asculta pana la sfarsit
In lumea mortsilor deja,
Cantecul tau…
R. Cucule
474. O sa incerc sa fiu cat de respectuos posibil, de aceea nu voi insista cu comentarii la adresa echipelor care
joaca, care mi se pare totusi sfasiate de calitatea intrebarilor… Acum, va rog sa-mi spuneti cum se zice in limba
greaca «a sfasia carne».
R. «Sarcasm».
475. Mesdames, Monsieurs. Atentie, unul dintre imnurile acestei tari:
Dieu protege la reine
De sa main souveraine!
Vive la reine!
Qu'un regne glorieux,
Long et victorieux
Rende son peuple heureux.
Vive la reine!
Atentie, intrebarea : carei tari apartine acest imn ?
R. Canada.
Comentariu: Prima strofa a imnului englez «God Save the Queen» a fost tradusa in franceza pentru imnul
Canadei bilingve.
476. Aceasta este o intrebare matematica. Ea este oferita de obicei studentilor la cursurile de analiza
matematica : «De ce un soarece poate manca 100 de grame de ovaz, iar un cal – nu ?». Timpul !
R. Pentru ca soarecii nu mananca cai.
Comentariu : Pentru ca intrebarea sa aiba un raspuns este important unghiul din care ea este privita.
477. Sociologia este stiinta despre societate, antropologia este stiinta despre oameni. Dar cum se numeste stiinta
despre femei ?
R. Ginecologie
Comentariu : Etimologia din limba greaca, evident.

478. Se stie foarte bine ca pe monedele Euro pe o parte este desenata harta Europei iar pe cealalta – simboluri
ale tarii din care monedele provin. Totusi, o tara a emis monede pe care Europa se afla pe ambele parti ale
monedei. Despre ce tara este vorba ?
R. Grecia.
Comentariu : Este vorba despre reprezentarea hartii Europei pe o parte a monedei si a «Rapirii Europei de catre
Taur» pe cealalta. Europa de pe revers este deci personajul mitologic cu acelasi nume.
479. Numele acestor vagaboande sunt similare aproape in toate limbile. Numai una are nume diferite. Numiti-o!
R. Pamant.
Comentariu: “Planeta” din limba greaca se traduce ca “vagabonda”. Dintre toate planetele, planeta Pamant are
nume diferite in limbile lumii.
480. In unele tari europene la statiile de alimentare cu petrol se pot intalni tablitse cu urmatorul continut:
Q8.
Atentie, intrebarea – din ce tara provine petrolul din care se fabrica benzina vandura la aceste statii de
alimentare ?
R. Kuweit
Comentariu : Q8 in engleza se citeste similar cu denumirea tarii « Kuweit ».
481. Dupa recensamantul din Rusia de la inceputul secolului 20, intre orasele cu cea mai mare populatie pe
locul doi era Moscova, cu 1 milion 175 mii de locuitori, pe locul 4 – Odessa cu 404 mii de locuitori. Ce oras
ocupa in acest clasament locul 3 ?
R. Varsovia
Comentariu : In acel moment Varsovia era parte a Imperiului Rus. Ea avea o populatie de 638 mii de locuitori.
482. Probabil toti cunoasteti vechea ghicitoare a Sfinxului : «Cine dimineata umbla in patru, ziua in doua iar
seara in trei picioare». Eu insa am sa va intreb o alta ghicitoare greceasca : «Biped si patruped in acelasi timp,
dar un singur glas» .
R. O femeie gravida
483. Locul 110 in lume dupa teritoriu, locul 73 dupa populatie, locul 15 in comertul mondial, locul 6 dupa
rezervele valutare, locul 4 dupa veniturile pe cap de locuitor… Ce trebuie, dupa unora, sa facem cu aceasta tara
ca ea sa fie mai mare decat Europa ?
R. Sa o nivelam.
Comentariu : Ester vorba despre Elvetia. Exista o gluma general cunoscuta in Europa precum ca daca s-ar
nivela teritoriul Elvetiei, aceasta ar avea un spatiu mai mare decat cel al continentului.
484. Principalii furnizori ai acestui produs sunt Europa de Vest si Orientul apropiat, care concureaza intre ei si
au depasit de ceva vreme principalul producator - America. Se spune ca Saddam Hussein a participat personal
in aceasta lupta concurentiala, subventionand productia acestei marfi la el in tara. Cum ati raspunde la
urmatoarea ghicitoare: cel ce-i are nu spune, cel ce-i primeste nu-i stie, cel ce-i stie nu- vrea. Despre ce e vorba?
R: Dolarii falsi.
485. Atentie, o ghicitoare siriana. Am trei lupi prietenosi : «Unul doarme linistit, altul nu se satura niciodata, iar
al treilea zboara in sus». Atentie, intrebarea – pentru care oameni acesti lupi sunt cei mai periculosi ?
R. Pentru fumatori.
Comentariu : Lupul care zboara in sus este fumul, cel care nu se satura niciodata – focul, cel care doarme linistit
– scrumul. Toti trei impreuna – tigara, care dauneaza sanatatii oricui, dar mai ales a fumatorilor.
486. Accentuand birocratia care domnea in jurisdictia Imperiului Austro-Ungar, Iaroslav Hasek scria : “Aici in
cele mai multe cazuri disparea orice logica si castiga EL, sufoca EL, idiotiza EL, pufnea EL, radea EL,
ameninta EL, ucidea si nu erta el”. Peste un minut va rog sa il desenati.
R. § (semnul paragrafului).
Comentariu – semnul paragrafului reprezinta LEGEA – articolului legii

487. Belgia, Finlanda, Canada, Tanzania, Madagascar si inca vreo 40 de tari. Cativa ani in urma Moldova era la
un pas de a se alinia acestor tari. Conform carui criteriu a fost intocmita lista de mai sus ?
R. Toate aceste tari au DOUA limbi oficiale.
488. Miercuri, 5 aprilie a acestui an a avut loc ceva ce se va repeta doar peste o mie de ani. Spuneti-mi cu
precizie la ce ora a avut loc acest eveniment ?
R. La 01 :02 :03
Comentariu : La ora 1, 2 minute si 3 secunde timpul si data a fost :
01:02:03 04/05/06
489. O patrime din aceasta este un ZEU. O patrime este un EROU. Lungimea acestuia poate fi infinita, in orice
caz nu exista nici o limita expres stabilita. Spuneti-mi ce reprezinta cealalta jumatate din aceasta ?
R. HARE
Comentariu : Este vorba despre mantra crishnaita «Hare Krishna, hare Krishna, Krishna, Krishna, hare, hare,
hare, Rama, hare Rama, Rama, Rama, hare, hare etc.»
490. Goethe o numea “Republica Castorilor”. Montesquieu zicea ca acesta este locul unde trebuie sa locuiasca
numai sclavii. Iosif Brodskii, descriind-o, zicea ca aceasta seama cu Greta Garbo intr-o cada cu apa. Pe cine sau
ce descriau astfel acesti oameni ?
R. Venetia.
491. Dupa cum scrie istoricul Svetoniu, cand lui Neron i s-a comunicat ca Palatul de Aur din Roma a fost
terminat si iluminat, Imperatorul Roman a reactionat zicand : «In sfarsit, am sa traiesc si eu…» Atentie,
intrebarea : CUM ?
R. OMENESTE 
492. Pentru multe popoare ale lumii inscriptia “Made in USA” este un semn al calitatii. Acest lucru este
adevarat si pentru Japonia. De aceea, o firma japoneza a decis sa-si marcheze produsele cu acest text: “Made in
USA”. Autoritatile americane si concurentii de pe piata au incetat sa se planga de acest lucru, dupa ce au
pierdut toate procesele judiciare. Atentie, intrebarea – explicati, cum de putea aceasta firma sa aiba intotdeauna
castig de cauza ?
R. Firma avea sediul principal intr-un orasel din Japonia, numit Usa 
493. (Este prezentat tabloul lui Salvador Dali « Metamorfoza lui Narcis »)

Stimati jucatori. Daca o sa reusiti sa patrundeti in miezul istoriei relatatate de acest tablou al lui Salvador Dali,
o sa reusiti sa raspundeti cu usurinta – cu ce element din acest tablou isi ornamenteaza japonezii casele in
ajunul Anului Nou ?
R. Cu Narcisi. In tablou este aratata Metamorfosa lui Narcis, care se transforma din om in floare.
494. Ascultati cu atentie urmatoarea istorie adevarata : Intr-un casino din Las-Vegas a intrat o doamna si s-a
apropiat de un aparat. A introdus o moneda de un dolar, a apasat pe buton si din aparat au inceput sa cada una
dupa alta o mana de monede. Ea a repetat de cateva ori aceasta operatie si de fiecare data aparatul ii oferea tot
mai multe monede. In sfarsit, cand si-a umplut poseta, doamna a iesit satisfacuta din casino. Cum puteti sa
explicati aceasta ciudata intamplare ?
R. In Casinourile din Las Vegas exista aparate pentru schimb de monede. De fapt, doamna a plecat cu poseta
plina cu 100 de monede de un cent.

495. BMW - engleza... DHL - germana... MHL - spaniola... FHM - franceza... Cam atata... In aceasta lista,
pentru a va incurca itsele, de fiecare data am bagat cate ceva in plus (ca san u afle nimeni:). Acuma, respectand
aceeashi logica respectiva, completati lista cu o institutie careia i-ar corespunde limba romana (ca sa nu afle
nimeni:)...
R. FBI (doua dintre litere sunt literele utilizate pentru marcarea veceurilor – M si W in engleza, F si B in
romana etc. A treia litera este doar pentru conspiratie :)
496. Dupa ce a negociat mai multe ore cu M2 (barbat), M1 (femeie) a concluzionat: "Cel mai important organ
al unui politician este...". Continuatsi expresia shi spuneti cine sunt M1 si M2 ?
R. ...vezica urinara, M. Gorbaciov si M. Thatcher
497. Il chema Elvis. S-a nascut la 3 iulie 1997 si a devenit cel mai longeviv dintre semenenii sai, atingand
varsta de 194 de zile. Dar ce fel de "animal" era Elvis?
R. Tamagochi
498. Mongolii nu faceau niciodata aceste doua lucruri. Ei ziceau - daca vom face primul lucru - Dumnezeu ne
va pedepsi pentru spurcarea apei. Daca vom face al doilea lucru - pentru spurcarea aerului. Despre e doua
lucruri este vorba?
R. Nu-si spalau shi nu-si uscau hainele. Shi anume acesta este raspunsul corect, pentru ca nici mongoli, oricat
de rapanosi nu erau ei, nu erau impotriva sa faca o baie in rau (chiar shi in haine, de exemplu), multsi dintre ei
chiar... puteau inota :) In schimb, niciodata nu-si spalau hainele scoase de pe corp si nu le uscau la soare.
499. Conform unui test facut in 2003, probabilitatea este urmatoarea:
1. Marcel - 16%
2. [.] - 12%
3. Zimbru - 11%
4. 13081981 - 8%
Ce trebuie sa fie pe locul 2????
R. Password
500. La inceputul anilor 70 ai secolului 20 mai multe sindicate eglezesti au facut un sir de demonstratii
grandioase, indreptate impotriva proiectului de lege privind relatsiile industriale. Mai mult de 100 de mii de
protestatari au cutreerat strazile Londrei cu o lozinca scurta... Peste trei decenii aceasta lozinca a devenit
populara nu numai in Anglia, dar aproape in toata lumea. V-as intreba datorita cui, da va intreb mai bine despre
ce lozinca este vorba?
R. Kill Bill
501. George Orwell povestea ca in timpul Celui de-al Doilea Razboi Mondial la BBC muzica era doar intre
orele 6 si 8 dimineatsa. Dar cine interpretau aceasta muzica?
R. Deredicatoarele
Comentariu: Intrebarea asta seamana cu o poveste despre Motanasul Ham...
Catelusul ii spune intr-o zi Motanasului Ham:
- Ma crezi ca eu o sa sar mai sus decat casa?
- Cum asa, tu esti mic, da casa uite cat e de mare!!!
- Uite asa, a zis catelusul si a sarit in sus.
- Si tu zici ca ai sarit mai sus decat casa? rase Motanasul Ham, pai tu nici mai sus decat bancheta n-ai sarit!
- Ba am sarit! Casa doar nu poate sari deloc, asha ca eu am sarit mai sus decat ea, a raspuns catelusul.
Asha e shi cu intrebarea - raspunde cel care intelege ce se are in vedere cand se zice ce muzica 'era' la BBC, nu
se 'transmitea'...
502. In codul samurailor "Calea luptatorului" este descris pana la cele mai mici detalii, tot ceea ce trebuie sa
faca un adevarat samurai. Ce trebuia sa faca un samurai, conform acestui cod, dimineata si seara, inainte si dupa
masa?
R. Sa se spele pe dinti.

503. Se povesteshte ca la inceputuri un traducator de filme traducea un dialog: - Cum o faci? - ...
R. Intotdeauna cu dreapta (How do you do? All right!)
504. In engleza acest sir infinit incepe asha: 3, 3, 5, 4, 4, 3... In rusa: 4, 3, 3, 6, 4, 5... In franceza: 2, 4, 4, 6, 4,
3... Dar in romana?
R. 3, 3, 4, 5, 5, 4...
Era vorba despre un sir de cifre care reprezinta... numarul de litere
in cuvintele din sirul de numerale ale fiecarei limbi:
Engleza: One, two, three, four, five, six (3, 3, 4, 5, 5, 4 litere)
Franceza: un, deux, trois, quatre, cinq, six (2, 4, 4, 6, 4, 3 litere)
Rusa: odin, dva, tri, 4etyre, p9ti, 6esti (4, 3, 3, 6, 4, 5 litere)
Romana: unu, doi, trei, patru, cinci, sase (3, 3, 4, 5, 5, 4 litere)
505. In engleza acest cuvant inseamna "vizitiu"... In forma sa la plural, acest cuvant reprezinta de asemenea
numele... cui ?
R. Lui Carmen. Vizitiu in engleza se mai zice shi CARMAN, iar pluralul, CARMEN, este numele unei tsiganci.
506. Acest tipograf englez a nascocit o sumedenie de caractere tipografice, care au devenit clasice shi se
folosesc pana in ziua de astazi. Din pacate insa, din cauza unui mare autor de romane, numele tipografului se
asociaza astazi mai des cu numele unui animal. Despre ce animal este vorba ?
R. Cainele. Este vorba despre tipograful englez John Baskerville, numele caruia,din cauza lui Arthur Conan
Doyle este asociat... shtitsi voi.
507. Cand sunt doua, ne amintesc de o institutsie, sunt patru - de un vehicul. In ce tara au fost ele cinci in
2006 ?
R. Italia (este vorba de cercuri. Doua cercuri – institutia familia. Patru cercuri – Audi. Cinci cercuri – jocurile
olimpice. In 2006 JO au avut loc in Torino)
508. Orezul in China Antica, o caldarusa de cenusa la eschimosi, un sarpe veninos la unele popoare din Africa...
Toate aceste obiecte sunt analoage ale unei masini utilizata astazi. Despre ce masina este vorba ?
R. Detectorul de Minciuni. Cu aceste obiecte tot felul de guru incercau sa vada daca oamenii
mint... Stitsi voi, de genul - daca minte, se streseaza, sharpele
simte shi il mushca.
509. Multe curiozitatsi sunt cunoscute in filatelie... O astfel de curiozitate este si un timbru editat in SUA,
dedicat descoperirii Americii de catre vikingi. Pe timbru este desenat, cu o mare precizie, un drakkar - nava
vikingilor... Si totusi, timbrul are un detaliu anacronic, care a si facut din acesta o curiozitate filatelica. Despre
ce detaliu este vorba?
R. Steagul American
510. Dupa meciul semifinal Franta-Croatia de la Campionatul Mondial de fotbal, multe ziare frantuzesti au scos
un titlu cu o alta conotatie decat pur sportiva... Titlul era: "Lilian Thuram - [...] 2:0". Completatsi spatiul liber.
R. Le Pen
511. Din cele mai vechi timpuri irlandezii cresteau o specie deosebita de cai flocosi, de inaltime medie si foarte
rezistenti. Acesti cai lucrau si in camp, si la mine, si chiar concurau in curse de cai, de care irlandezii erau
pasionati si carora dedicau foarte mult timp. Dar cum se numeau acesti cai?
R. Hobby
512. Enciclopedia simbolurilor descrie acest obiect: "Ea simbolizeaza inversia relatsiei dintre Lumea de Sus shi
Lumea de Jos, realizata periodic de Shiva, stapanul crearii shi al distrugerii. Conceptual, se poate urmari o
legatura cu crucea Sf. Andrei." Ce obiect este descris astfel?
R. Clepsidra.
Inversia PERIODICA (nu continua, ca in cazul rotsii - iaca asta nimeni nu a observat) dintre Lumea de Jos si
Lumea de Sus este simbolizata prin rasturnarea CLEPSIDREI la scurgerea nisipului din unul dintre sase.
Crucea Sf. Andrei, daca stiti cum e reprezinta doua segmente intretaiate oblic.

513. Traduceti in limba japoneza cuvantul "artist"... Va voi ajuta comunicandu-va ca intre 1920 si 2000
numarul acestor "artisti" in Japonia a scazut de opt ori.
R. Geisha
514. Atunci cand Edouard Manet mergea la deschiderea salonului in care era prezentata "Olimpia", multi
"cunoscutsi" il felicitau pentru minunatele sale... peisaje maritime!? Dar Manet nu desenase nici un peisaj
maritim pentru aceasta expozitsie!
R. Claude Monet era prezent la expozitsie cu peisaje maritime (le-au confundat numele)
515. In anii 30 ai secolului 20 un barbat mare shi important era poreclit de catre poporul sau cu numele unei...
domnisoare :) Cauza acestei "porecle" era faptul ca si el, si ea utilizau foarte des un element arhitectural. Se mai
pot spune foarte multe despre ambii, dar ma voi limita la a va spune ca ei erau conatsionali. Numiti-i.
R. Mussolini si Giulietta (Mussolini era poreclit Giulietta pentru ca vorbea foarte des de la balcon)
516. Othello, in furia geloziei, o bate pe Desdemona. Desdemona plange, iar Othello ii spune: "Daca pamantul
ar da rod de la lacrimile femeilor, atunci acestea ar plodi..." Atentie intrebarea - ce? Eu ash mima raspunsul
corect, dar daca tot nu ma vedetsi :)
R. Crocodili
517. Elefant. Pe spinarea lui - o maimutsa. Pe maimutsa - un iepure. Pe iepure - o pasare. Acest concept al
mitologiei buddhiste poarta numele unei rude a Afroditei. Despre ce nume este vorba?
R. Harmonia
518. Aceasta intrebare este inspirata din cinci limbi - romana, rusa, engleza, franceza si bulgara :)... Este vorba
despre o pereche de cuvinte... Primul cuvant din aceasta pereche de cuvinte in fiecare dintre aceste limbi incepe
cu aceeasi litera - sa fie oare o coincidenta? Al doilea cuvant din pereche insa, in fiecare dintre limbi are cel
putin o varianta care incepe cu o litera diferita - o, t, p, f, b (ordinea nu este respectata :)... Numitsi primul
cuvant din pereche.
R. mama (tata incepe cu litere diferite in limbile mentionate – otets, tata, pere, father, bashta)
519. 4,5 ani un om a luptat cu minciuna, prostia si lasitatea. El a scris despre asta aflandu-se intr-o cetate in
amontele raului Lek. Atentie, intrebarea. Cum se numeste cartea?
R. Mein Kampf.
"4,5 ani de lupta cu minciuna, prostia shi lasitatea". Asha se numea cartea careia editorul a insistat sa-i schimbe
numele in "Mein Kampf". In engleza Four and a Half Years of Struggle against Lies, Stupidity and
Cowardice...
520. Acest cod telefonic nu este scris in codurile tsarilor lumii. Shi totusi, telefonand cu acest cod, suma cifrelor
caruia este egala cu 15, atsi putea vorbi cu cineva in engleza, germana, spaniola, japoneza, rusa sau franceza...
Unde telefonatsi ?
R. In Antarctida
521. Se stie ca Premiile Nobel sunt oferite pentru Medicina, Fizica, Chimie, Economie, Fizica, Literatura si
Pace... Din pacate, nu exista un premiu Nobel pentru Geografie, desi odata un Premiu Nobel a fost oferit anume
pentru o realizare in acest domeniu. Realizarea este cu atat mai importanta cu cat doar alte sase persoane au
reushit s-o repete, deshi celelalte persoane nu luasera, desigur, premiu pentru Geografie... Cine a primit
respectivul premiu pentru Geografie?
R. Selma Lagerloff. Premiul despre care vorbeam a fost de fapt inmanat in mod oficial pentru Literatura, dar de
fapt pentru un Manual de Geografie. Manualul se numea "Calatoriile lui Nils Holgersson prin Suedia", iar
autoare era Selma Lagerloff. De cand exista Premiul Nobel pentru literatura, doar 7 femei au reushit sa-l
obtsina, iar Selma a fost prima dintre ele.
522. Eu nu demult am vrut sa-mi cumpar o pereche de... si o pereche de... Nu va zic de ce, dar va zic ca
diferenta dintre primele si cele de al doilea reprezinta 60 de centimetri, iar suma lungimilor lor - de patru ori
lungimea mea. Ce sunt ele?

R. Schiuri si bete pentru schiat
523. Prin secolul trei inaintea erei noastre grecul Aristos, aflat la Roma si fiind conducator al unei orchestre (pe
atunci el inca nu se chema dirijor:), oferea discipolilor sai pauze foarte scurte pentru masa. Si iata de atunci au
inceput... ce?
R. Grevele
524. Numele acestui englez se aude foarte des in Bucuresti sau Sofia, dar foarte rar la Chisinau sau Paris. La
Chisinau s-a vorbit un pic despre el o perioada, iar la Paris incepand cu 2006 se va vorbi mult mai mult. Dar ce
exista la Bucuresti si Sofia, dar nu exista la Chisinau si pana nu demult nu exista la Paris?
R. Tramvai. Mai in scurt, pe englezul cela il cheama Outram (de aici in unele surse greseala cum ca el ar fi
irladez O'Tram) Benjamin, inginer, care a pus prima linie de TRAMway in Berlin in 1881. Se zice ca de atunci
in cinstea lui asha shi se numeshte acest transpot (deshi mai exista o varianta, cu etimologie germana, vedetsi pe
net)... In Bucuresti si Sofia exista tramway, iar in Chisinau si Paris nu. In Paris prima linie se deschide in 2006,
iar Urecheanu a vorbit de cateva ori de posibilitatea de a face cateva linii de tramway rapid.
525. Uneori oamenii sunt foarte originali shi edifica lucruri paradoxale. Astfel, pentru a merge de la est spre
vest, in acest loc trebuie neaparat sa mergi spre est. Iar pentru a merge de la vest spre est, aici trebuie neaparat
sa mergi spre vest. Shi cand te gandesti ca la aceasta minune a geniului uman lucreaza aproape 10 000 de
oameni... In ce tsara se afla acest loc?
R. Panama (Canalul Panama). Shi pentru a trece prin Canal tre sa mergi invers decat tsi-e drumul in mod
normal - din Marea Caraibelor in Pacific se ajunge navigand spre (sud-)est, iar din Pacific in Caraibe - navigand
spre (nord-)vest. Iata un link in care sa vedetsi structura Canalului Panama:)
http://www.trainweb.org/panama/maps/proposedroutesmap.jpg
526. Conform sondajelor sociologice, pentru cumpararea acestor lucruri colegilor de serviciu sau cunoscutilor,
europenii sunt gata sa cheltuie cam 10 euro... Pentru cei apropiatsi insa, ei se straduie sa faca cumparaturi care
pot incapea intr- un obiect vestimentar. Despre ce obiect vestimentar este vorba?
R. Ciorapi. Intrebarea se refera la cadourile de Craciun, care in Europa sunt puse de cele mai multe ori in
ciorapii lasatsi langa camin, sau ciubotele de pe pervaz.
527. Britney Spears, Alicia Silverstone, Whoppi Goldberg si un sir de alte celebritatsi au fost fotografiate cu...
mustatsi. Ce reclamau ele astfel?
R. Lapte
528. Din 1928, in toate cartsile de telefoane din aceasta tsara persoanele sunt aranjate in lista dupa prenume, nu
dupa numele de familie, cum se face in alte partsi... Despre ce tsara este vorba?
R. Islanda
529. Acest angajat al Institutul Rockefeller, membru al National Academy of Science, laureat al Medaliei
Nationale pentru merite deosebite in domeniul stiintei, atunci cand primea Premiul Nobel, spunea: "Tatal meu
ar fi vrut ca eu sa fac filozofie, ca si dansul, influentat de rude mai apropiate de varsta mea, am intrat la
Facultatea de [.1.] a Universitatii din [.2.]". Completati [.1.] si [.2.].
R. Medicina / Bucuresti (unicul moldovean laureat al premiului Nobel in medicina, George Emil Palade, care,
in America lucrand, a obtinut acest titlu in 1974...)
530. Prin mileniul trei inaintea erei noastre in Egipt un grup de oameni carau din casa in casa doi saci. Unul
avea in el pietre albe, altul - pietre negre. Care era scopul acestei procesiuni?
R. Recensamant - barbati apti de lupta/ barbati inapti de lupta. in timpul primului recensamant atestat de istorie
(acesta anume), se numarau, din pacate, doar barbatii, iar deosebiri rasiale pe atunci inca nu prea erau populatii omogene in epoca, totusi.
531. Rolling Stones au primit odata 8 milioane de dolari pentru interpretarea piesei lor "Start Me Up" intr-o
publicitate. Carui produs si-au dedicat ei, astfel, piesa?
R. Windows 95

532. In lista eroilor tragediei "Hamlet", de William Shakespeare, eu nu apar. Si totusi, se poate auzi vocea mea.
Ce replica am eu?
R. Cucurigu (cocosul canta dimineata)
533. Ele se utilizeaza si in fizica, si in matematica, si in limba romana, si in limba engleza... Unul dintre ele este
legat de numele unui mare om de stiinta, care ar fi vrut sa faca cu ajutorul lui un experiment, care n-a fost facut
nici pana in ziua de astazi. Despre ce experiment este vorba?
R. Sa rastoarne pamantul (dati-mi un punct de sprijin si voi rasturna pamantul - Arhimede)
534. Dupa ce a scis prima parte din cartea sa, acest autor a concluzionat: "Nu stiu daca voi reusi, prin
intermediul acestei carti, sa ating tselul pe care mi l-am propus. O data am auzit pe cineva certand pe altcineva:
"Esti prost, ca [.1.]". Aceasta dovedeste contrariul. Insa, daca cuvantul "[.1.]" va deveni un nou cuvant murdar
in bogatul vocabular vulgar, mie nu-mi ramane decat sa ma bucur de aceasta imbogatire a limbii [.2.]". Ce
cuvinte am inlocuit cu [.1.] si [.2.]?
R. «Svejk» si «Cehe».
"Nu stiu daca voi reusi, prin intermediul acestei carti, sa ating tselul pe care mi l-am propus. O data am auzit pe
cineva certand pe altcineva: "Esti prost, ca SVEIJK". Aceasta dovedeste contrariul. Insa, daca cuvantul
"SVEIJK" va deveni un nou cuvant murdar in bogatul vocabular vulgar, mie nu-mi ramane decat sa ma bucur
de aceasta imbogatire a limbii CEHE".
535. MI REdiez MI REdiez MI SI REbemol DO... O oarecare Teresa a auzit pentru prima data aceste note,
adresate insa altcuiva. Cui?
R. Elisei (inceputul «Catre Elise» de Beethoven).
536. In 1975 s-a facut o analiza cu raze Roentgen a unui tablou care in timpul sau a starnit un adevarat scandal.
Aceasta analiza a demonstrat ca lacul menit sa protejeze opera ce arata o actiune desfasurata intr-o dupa amiaza
tarzie, se inchide la culoare cu trecerea timpului, creand impresia unei scene nocturne. Despre ce tablou este
vorba?
R. Rondul de noapte
537. Cartofii pai sunt denumiti in slangul american: “French fries”. In 2003, la initiativa Congresmanilor Robert
Ney si Walter Jones in toate cafeteriile Camerei Reprezentantilor toate referintele la cartofi ca fiind francezi au
fost inlaturate. Congresmanul Ney explica acest pas ca “un mic dar simbolic efort de a arata nemultumirea
congresmanilor fata de refuzul continuu al Frantei de a fi aliat al Statelor Unite in razboiul din Iraq”. Atentie, cu
ce alt cuvant englezesc, incepand de altfel cu aceeasi litera, a fost inlocuit termenului “French” in meniurile
Camerei Reprezentantilor ?
R. Freedom
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_fries
538. Aceasta parte componenta a unui Caine Mare era numita in limba latina Caine Mic. Este partea Cainelui
Mare cea mai apropiata de Pamant si apare la 8,6 ani. Egiptenii antici se uitau foarte des la aceasta parte a
Cainelui care avea o deosebita utilitate practica pentru ei. Despre ce parte a cainelui este vorba ?
Raspuns : Sirius.
Comentariu : Sirius, in latina Canicula, caine mic. Egiptenii isi bazau calendarul pe deplasarea stelei Sirius pe
orbita.
Sursa : http://en.wikipedia.org/wiki/Sirius
539. Statul de aur California; o echipa de fotbal dintr-un cartier al Istambulului si o fosta campioana a Clubului
CUC ; fetele scoutsi din SUA ; unul dintre cele mai vandute ziare romanesti ; in fine, o gigantica galaxie in
forma de spirala. Ce au in comun toate aceste lucruri ?
Raspuns: GS
Comentariu : Golden State, Galatasaray, Girl Scouts, Gazeta Sporturilor, Giant Spiral.
Sursa : http://en.wikipedia.org/wiki/GS

540. Unul dintre primele marsuri ale LOR a fost organizat in 2005 la VancouveRaspuns: Circa 400 de
participanti au mers de la Pacific Centre Mall, au urcat in trenul SkyTrain care a fost redenumit SkyBrain sau
BrainTrain, si au ajuns pe Mountain View. Atentie, intrebarea – ce se afla pe Mountain View ?
Raspuns : Cimitirul
Comentariu : Ei sunt zombi, iar marsul a fost marsul zombilo. Creiere marsaluind...
http://en.wikipedia.org/wiki/Zombie_Walk
541. Atentie un sir : Capsunele, Coacaze neagre, Agrise, Mure, Zmeure...
Pe parcursul secolului XX Irlanda de Nord a fost infundata in mai multe conflicte armate. Aceste evenimente au
inspirat un grup de patru oameni dintr-un stat vecin sa creeze ceea ce mai tarziu a fost vandut in mai mult de 2
milioane de copii.
Va fi probabil prea usor sa va intrebam ce a creat acest grup de oameni. Asa ca va rugam sa continuati sirul de
la inceput, nu neaparat in limba romana.
Raspuns : Cranberries
Comentariu : Strawberry, Bluberry, Gooseberry, Blackberry, Raspberry... Cranberry – merisoare, rachitele 
Sursa : http://en.wikipedia.org/wiki/Berries, http://en.wikipedia.org/wiki/Zombie_song
542. Intrebare din manualul din istorie de clasa a V-a. Capitolul 8, «Imperiul Persan» se termina cu denumirea
unei tari care exista si in ziua de astazi si care se afla in dispute identitare cu mai multi vecini ai sai. Despre
aceasta tara se poate spune ca are una dintre cele mai lungi denumiri oficiale din lume. Deci, cu denumirea
carei tari se termina capitolul «Imperiul Persan» din manualul de Istorie ?
Raspuns: Macedonia
Sursa : Mentionata, editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1991
543. Intai aprilie este cunoscut in foarte multe state ca ziua glumelor si a poanteloRaspuns: Atentie, intrebare ce poanta li se face elevilor si studentilor japonezi in aceasta zi ?
Raspuns: Prima zi de scoala
Sursa : http://en.wikipedia.org/wiki/1_April
«The official start of school years in most universities and schools. Also, the official first day of work at
companies and offices for new university graduates hires, marked by welcoming ceremonies and speeches»
544. Google este cunoscut pentru poantele pe care le face de 1 aprilie. De exemplu, in 2000, Google lansase
MentalPlex, o presupusa tehnologie de cautare care il facea pe vizitator sa priveasca un anumit punct si sa
gandeasca la definitia cautarii, saitul urma sa receptioneze gandul utilizatorului si sa faca o cautare fara ca
acesta sa fi tapat vreun cuvant. In 2002 Google anunta ca in spatele motoarelor lor de cautare stau mii de
porumbei, care cu ciocurile lor determina care pagini sunt cele mai relevante. In 2005, Google anunta Google
Gulp, o bautura care eficientiza cautarea prin faptul ca il facea pe utilizator mai inteligent. In 2004 Google
lansase doua stiri de intai aprilie. Prima erau anunturi de lansarea unui centru Google pe luna si oferte de joburi
pe luna. Atentie, intrebarea, care era al doilea anunt facut de Google pe 1 aprilie 2004?
Raspuns : Gmail
Comentariu : Daca toata lumea vorbeste despre poantele Google, lasa-i sa creada ca si Gmail e o poanta. Si care
va fi surpriza cand se va realiza 
545. Pe 1 aprilie 2005 pe saitul oficial NASA a fost publicata o fotografie care arata ca exista apa pe Marte.
Stiind ca fotografia nu a fost trucata in nici un fel, va rog sa ne spuneti ce era reprezentat pe aceasta fotografie ?
Raspuns : Un pahar de apa pe o ciocolata Mars
546. Atentie, in intrebare a fost inlocuit un cuvant. Pe 1 aprilie 1991, in timpul unui sou studentesc de comedie
intitulat Coo Coo, Televiziunea Bulgareasca facut probabil cea mai proasta gluma din istoria televiziunii
bulgaresti, oprind transmisiunea si anuntand ca “…situatia la VARNA este in totalitate sub control, nu trebuie
sa va faceti griji, ramaneti calmi…” Mai tarziu s-a stabilit ca aproape 90 de procente din telespectatori au crezut
ca se intamplase de fapt ceva foarte rau, iar autorii glumei au fost acuzati ca manipuleaza intentionat ordinea
publica pentru a destabiliza guvernul. Nu va intreb ce a fost inlocuit prin cuvantul VARNA, spuneti-mi mai
bine ce si-au amintit in acel moment spectatorii bulgari?
Raspuns: Cernobalul.

Comentariu: Kozloduy… Poate nu toti stiu de Kozloduy, dar de Cernobyl au auzit cred ca…
Sursa : http://en.wikipedia.org/wiki/April_Fools%27_Day
547. Imaginati-va un drum care porneste din Los Angeles, trece prin Reunion si se termina in Montenegro.
Cum s-ar numi el ?
RASPUNS: LaReMe
548. Un liceu in Polonia, O universitatea de astronomie la Viena, O facultate de arheologia si epigrafia la
Roma, o Universitate din Iasi. A fost nevoie de toate acestea pentru ca o institutie din Chisinau sa-si capete
numele. Despre ce institutie este vorba ?
Raspuns: Liceul Gh. Asachi
Sursa : http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Asachi
Formarea lui Gheorghe Asachi ca personalitate a avut loc anume in aceste institutii.
549. Atentie, primul rand :
aueau iiu...
Uitati-va bine imprejur si continuati cu al doilea rand, dar vedeti sa nu puneti prea multi de u 
Raspuns : iuee u uu
Comentariu : Gaudeamus Igitur / Iuvenes dum sumus
550. In 1890 din Japonia in Rusia a fost adus inteleptul Fukuruma. Nu fara ajutorul rusilor de o anumita
profesie, acest Fukuruma a devenit in scurt timp tata. Fiicele lui au impanzit de atunci toata Rusia si au ajuns
pana si in Moldova. Cum se numesc ele ?
Raspuns : Matreoshce.
Comentariu : Matrioshka nu e o inventie ruseasca.
551. Olanda – portocala , Franta – cartoful, Rusia - rodia, Italia - rosia. Iar pentru Olanda, Franta, Rusia si Italia
impreuna ?
Raspuns: Marul
Comentariu : Appelsin, pomme de terre, granatovoe derevo, pommo d’oro
552. Scriitorul Michael Parkinson scria: “Nu-mi voi fi şters nasul de zece zile, voi avea cu mine poşeta
norocoasă a nevestei mele, voi purta două ghete stângi, voi purta pe mine vesta bunicului meu”. Se spune ca in
acelasi scop un englez celebru utiliza chilotii nevestei sale. Despre ce englez celebru este vorba?
Raspuns: Beckham
Comentariu: superstitiile fotbalistilor
553. Arabii din Etiopia pregateau aceasta mancare foarte simplu. Pe o tigaie ELE se prajeau in grasime animala,
dupa care se mancau. ELE se mancau mai ales inainte de rugaciunile foarte lungi. Intr-o zi, un calugar din Aden
le-a dat un sfat dervisilor, care de atunci a schimbat radical felul in care oamenii LE prepara. Nu o sa va intreb
ce sfat a dat calugarul, spuneti-ne doar ce sunt ELE.
Raspuns: Boabele de cafea
554. Iata o lista : Tiberius, Iulius Cezar, Alexandru Macedon, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Janna d’Arc,
Napoleon, Pushkin, Lev Tolstoi, Frederich Shopen, Charlie Chaplin, Pablo Picasso, Lewis Caroll... Aceasta
lista a fost alcatuita in baza unei parti a corpului. Atentie, intrebarea, cum se numeste in limba engleza un om
caruia ii lipseste aceasta partea corpului, conform unei glume foarte raspandite ?
Raspuns: All right !
Comentariu : Ei erau stangaci, respectiv partea stanga a corpului...
555. Pitagora spunea ca ele, ca si sarea, trebuie folosite cu masura. Gustave Flaubert spunea ca ele sunt cea mai
mare forta din lume si cea mai de neinvins, pentru ca nu exista judecata care le-ar putea judeca. Shakespeare
spunea ca ele deseori devin prorociri. E rau insa atunci cand, conform lui Maxim Gorkii, unii fac asta mai des
decat gandesc, iar Cervantes adauga ca e si mai rau cand dupa ele te dor oasele. In fine, Voltaire spunea ca ele
inceteaza sa existe atunci cand incerci sa le explici. Ce sunt ele ?
Raspuns: Glumele.

