
1. Atentie, intrebarea: ce adjectiv a fost acoperit in publicitatea de mai jos?

2. La 60 de la un eveniment, marele autor de epigrame roman Cincinat Pavelescu a scris urmatoarea 
epigrama: „Cu-a ironiei tale gamă/ Ai încercat să urci Olimpul,/ Dar cea mai bună epigramă/ Ţi-a 
închinat-o astăzi timpul!”. Atentie, intrebarea: cui i-a dedicat aceasta epigrama Cincinat Pavelescu?

Raspuns: Sie insusi.

Comentariu: La propria aniversare a 60 de ani.

3. La o emisiune televizata au fost invitati un om de stiinta genetician, un doctor in filozofie si 
directorul unei ferme de pasari. Discutia era dedicata unei dileme pe care inca Aristotel si Plutarh au 
ridicat-o. Numiti unul dintre cele doua elemente constitutive ale problemei.

Raspuns: Oul sau gaina



4. Ce purtau fetele slave pentru a arata ca sunt nemaritate, daca astazi aceasta este unul dintre atributele 
indispensabile a unui membru al echipei maFia?

Raspuns: Coada

5. Conform unei vechi legende indiene, doar patru intrebari pe Pamant isi au rostul: Ce este sufletul? Ce 
este sfant? Pentru ce merita sa traim? Pentru ce merita sa iubim? Toate aceste intrebari au unul si acelasi 
raspuns. Dar ce defect fiziologic i-a atribuit acestui raspuns Shakespeare?

Raspuns: Este oarba.

Comentariu: Raspunsul la toate aceste intrebari este dragostea, iar dragostea, dupa cum bine se stie, este 
oarba. A zis-o si Shakespeare, si multi altii.

6. Intr-o carte „Despre viata lumii inalte” aparuta la Paris in 1641 se povesteste despre aristocrati ca 
despre niste oameni care au ciudatul obicei de a se spala pe maini. Autorul remarca insa ca unul dintre 
obiceiurile aristocratilor e si mai ciudat. Ce era si mai ciudat decat spalatul mainilor?

Raspuns: Spalatul picioarelor

7. Aveti in fata secvente din imagini publicitare ale companiei Alinna, reprezentand gaturi si umeri 
simpatice de doamne. Daca o sa priviti cu atentie imaginile, sper sa va dati seama pe ce suport au fost 
imprimate aceste imagini.

  

Raspuns: Pungi pentru shopping

8. Asa arata prima pagina Wikipedia astazi. Intr-adevar, cele mai multe articole sunt scrise de 
utilizatorii globale in limbile engleza, germana, franceza si intr-o limba pe care calculatoarele noastre nu 
o recunosc. In limba care se afla pe locul patru, expresia “enciclopedie libera” incepe cu una dintre 
literele de pe sfera – emblema a wikipediei. Ce limba se ascunde sub semnul intrebarii? 



Raspuns: Poloneza
Comentariu: “Wolna Encyklopedia”. Mentiunea literei de pe sfera are rolul de a arunca versiunea “rusa”.

9. Astazi inexistentul ordin animalic “pachidermata”, recunoscut un timp de zoologi, regrupeaza un sir 
de mamifere printre care caii, tapirii, rinocerii, hipopotamii si porcii. Se poate spune ca si unii oameni, 
de exemplu cei care depun prea multe contestatii, au in parte o caracteristica care defineste 
pachidermatele. Atentie, intrebarea: cum se descifreaza din limba greaca expresia “pachidermata”?
Raspuns: Piele groasa
Comentariu: Pachidermatele sunt animale cu piele groasa. Unii oameni, de exemplu cei care exagereaza 
cu contestatii, au obrazul gros.

10. [Intrebarea trebuie pusa sub numarul 10]
Atentie, a zecea intrebare. Safo a fost cea mai cunoscuta poeta greaca, care a facut din iubire sensul 
existentei si operei sale. Viata sa, inconjurata de o aura de legenda si mister, a stimulat imaginatia 
filosofilor si a istoricilor, care, incepand de la Platon, i-au oferit un titlu specific. Despre ce titlu este 
vorba?
Raspuns: A zecea muza.

11. Blit. 3 intrebari cate 20 secunde fiecare. La sfarsitul minutului pe fisele de raspuns trebuie sa fie 3 
raspunsuri.
a. Ce cuvant este definit in dictionarul moldovenesc-roman drept “bucla pe fruntea femeii”?
b. Ce cuvant este definit in Dictionarul Explicativ al Limbii Romane drept “lovitura cu mingea in 
inaltime”
c. Scrieti denumirea jocului care se regaseste in primele doua raspunsuri.
Raspuns: cuc, cuc, cuc

12. La varsta de 27 de ani, Charles Darwin, in fata unei decizii importante, a elaborat o lista cu 
argumente pro si contra. Printre argumentele impotriva erau: reducerea libertatii individuale, vizite 
enervante din partea anumitor persoane, pierdere de timp. Nu o sa va intreb in fata carei decizii statea 
Darwin si nici care erau argumentele pro. Spuneti-ne ce persoane urmau sa-i faca vizite enervante in 
cazul in care opta in favoarea deciziei respectiva?
Raspuns: Rudele sotiei
Comentariu: “Socrii” se accepta.
Este vorba de casatorie. De altfel, la trei de la acea data Darwin s-a casatorit. A fost o casatorie fericita.
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