1. Atenţie, în întrebare a fost făcută o substituţie.
Cartea a şaptea a lui Bokonon, un personaj din “Leaganul pisicii” de Kurt Vonnegut:
“Vom începe cu o reţea de farmacii, o reţea de magazine alimentare, o reţea de camere de gazificare şi un
sport naţional. Pe urmă vom scrie TESTAMENTUL.”
Dacă vă daţi seama ce am substituit prin TESTAMENT, veţi scrie anul în care a apărut TESTAMENTUL
in Republica Moldova.
Răspuns: 1994
Comentariu: În 1994 a fost adoptată Constituţia RM
Sursa: http://www.cs.uni.edu/~wallingf/personal/bokonon.html
Autor: Echipa XPerience
2. Mary era un elefant asiatic.
La 12 septembrie 1916, Walter Eldrige, asistentul dresorului ei, a comis o greşeală.
A doua zi, Mary, o macara, 2 lanţuri şi 2500 de oameni, printre care nu se afla Walter Eldrige, au fost
elementele-cheie ale unui eveniment probabil unic în istorie.
Care a fost evenimentul de la 13 septembrie 1916?
Răspuns: Spânzurarea unui elefant (Nu se acceptă răspunsul – omorârea unui elefant)
Comentariu: Se pare că Walter Eldrige a avut un moment de neatenţie şi a fost omorât de elefant.
Elefantul a fost imediat condamnat la spânzurătoare.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Murderous_Mary
Autor: Echipa XPerience
3. Chimistului francez Gay Lusac avea nevoie, pentru experienţele sale, de vase din sticlă foarte fină care
se produceau in Austro-Ungaria. La vama însă vasele au fost oprite şi s-a cerut un impozit foarte mare pe
care chimistul nu şi-l putea permite.
La următoarea livrare, savantul german Alexandru Gumbolt a soluţionat problema foarte ingenios. Acesta
a împachetat vasele de sticlă în lăzi pe care au fost lipite foi cu o inscripţie. Vameşii, negăsind impozit
pentru acest produs, au permis trecerea liberă prin vamă.
Întrebare: Ce era scris pe lăzi ?
Răspuns: Aer german (Se acceptă şi răspunsul – aer)
Autor: Echipa Nuri
4. În Ionia, o regiune din Grecia Antică, exista un amfiteatru care avea un rând de scaune pentru o
categorie de oameni aparte. În faţa acestui rând, de obicei erau aşezaţi robi cheli. Dar pentru ce categorie
de oameni era prevăzut acest rând de scaune?
Răspuns: Pentru cei cu o singură mână
Comentariu: Astfel, puteau şi ei aplauda.
Autor: Echipa Nuri
5. Atenţie, în întrebare este un cuvânt înlocuit.
Schopenhauer, în cartea sa - „Aforisme asupra înţelepciunii în viaţă”, scria:
„Într-o zi de iarnă, pe ger, o turmă de POLITICIENI se înghesuiau unii într-alţii ca să se apere de frig prin
propria lor căldură. Însă, dacă se apropiau prea tare unii de alţii, aceasta le provoca durere fizică. Dacă se
îndepărtau – exista riscul ca aceştia să îngheţe. Astfel, ei se zbăteau între cele 2 chinuri.”. Dar ce animale
erau în turmă?
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Raspuns: Arici
Sursa: Aforisme asupra înţelepciunii în viaţă. Arthur Schopenhauer.
Autor: Echipa Nuri
6. ((Se împart foiţele la început - câte 2 pe echipă))
Reproduceţi inscripţia omisă din imagine, dacă ea începe în felul următor:
„Ne-am înţeles, fiecare îşi ia...”
Raspuns: Câte una / Cate o viaţă
Autor: Echipa Nuri
7. „X de piele” este un indian american. „X lung” este o fetiţă foarte puternică. Ce este X?
Răspuns: Ciorap.
Comentariu: Ciorap de piele (Chingachgook) este eroul romanului “Ultimul Mohican” de Fenimor
Cooper, iar Pepi Ciorap-lung este protagonista cărţii cu acelaşi nume, scrisă de Astrid Lindgren.
Autor: Echipa H5N1
8. Voltaire spunea că munca scuteşte omul de trei mari rele. Prima este plictiseala, a doua – viciul. Care
este cea de-a treia?
Răspuns: Sărăcia.
Autor: Echipa H5N1
9. Poezia: “Cine iese ultimul din ţară”, de Adrian Păunescu.
« Sărăcia noastră ne omoară,
De atâta marş ne doare splina,
Cine iese ultimul din ţară,
E rugat să ... »
Va rog să terminaţi ultimul vers cu exact 3 cuvinte.
Raspuns: … stingă şi lumina.
Autor: Echipa Nuri
10. În sanscrită, ZÎMBETUL înseamnă "descendenţă", "transmitere prin moştenire". În hinduism,
reprezintă încarnarea unei divinităţi într-o fiinţă umană sau un animal pentru a contracara o manifestare a
răului. Astfel, Vishnu avea 10 ZÎMBETE.
În prezent, avem ZÎMBETE şi fără a fi zei, iar restricţiile pentru ZÎMBETELE noastre sunt, de cele mai
multe ori, doar dimensionale. Ce a fost substituit de cuvântul "ZÎMBET"?
Răspuns: Avatar
Sursa: Encyclopædia Britannica. Retrieved April 8, 2008, from Encyclopædia Britannica 2006 Ultimate
Reference Suite DVD.
Autor: Echipa XPerience
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11. Atenţie, în întrebare este un cuvânt înlocuit.
Personajul lui Kurt Vonnegut, Eliot Rosewater, adresându-se unui grup de persoane, spunea:
"Suntem uniţi de o cauză comună - să nu-i permitem LUI să se combine cu hrana noastră, cu casele
noastre, cu îmbrăcămintea noastră şi să îi vatăme pe cei dragi nouă"
Ştim că EL a fost descoperit de Joseph Priestley şi Carl Wilhelm Scheele în anii ’70 ai sec. XVIII.
Nu vă rog să îl numiţi pe dânsul, ci procesul descris de Eliot Rosewater.
Răspuns: Ardere (se acceptă incendiu)
Comentariu: EL este oxigenul
Surse: Kurt Vonnegut’s “God bless you, mr Rosewater”
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
Autor: Echipa XPerience
12. Dicţionarul Shuo-wen (lucrare din sec I sau II e.n.) o descrie ca având 2.7 m înălţime, pieptul de
gâscă, gâtul de şarpe, fruntea de găină, spatele de broască ţestoasă, faţa de rândunică şi ciocul de cocoş.
Este femela-pereche a dragonului.
Scrieţi numele chinez al acestei păsări sau echivalentul său grecesc.
Răspuns: Fenghuang sau Phoenix
Sursa: Encyclopædia Britannica. Retrieved April 8, 2008, from Encyclopædia Britannica 2006 Ultimate
Reference Suite DVD.
Autor: Echipa XPerience
13. BLITZ (3 întrebări a câte 20 sec.) La următoarele 3 întrebări sunteţi rugaţi să scrieţi pe foiţă
denumirea unităţilor de măsură.
A) Este unica unitate fundamentală a sistemului metric definită în raport cu un obiect.
B) Simbolul acestei unităţi fundamentale coincide cu simbolul ce desemnează un metal în sistemul
periodic al elementelor.
C) Sistemul metric nu a fost adoptat oficial de Liberia, Myanmar şi SUA. Totuşi, în opinia lui Dave
Barry, popularitatea acestuia printre americani creşte datorită a 0.9% dintr-o unitate de măsură
fundamentală. Numiţi unitatea de măsură.
Răspuns A: Kilogram
Răspuns B: Kelvin. Candela nu se acceptă. Cadmiul se notează „Cd”, pe când candela – cd.
Răspuns C: Metru
Comentariu C: 9mm
Sursa (pentru 13A şi 13B): Encyclopædia Britannica. Retrieved April 9, 2008, from Encyclopædia
Britannica 2006 Ultimate Reference Suite DVD
Autor: Echipa XPerience
14. Aplicabilă mai mult în cazul femeilor, legea proporţionalităţii a lui Reynolds, o lege de genul legilor
lui Murphy, spune: „Viteza vântului creşte direct proporţional cu costul ....”
Continuaţi această fraza.
Răspuns: coafurii / Rearanjării coafurii
Autor: Echipa Nuri
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15. „Gilbert Stuart însuşi mi-a spus că nu a pictat niciodată un om cu care să-i fie atât de dificil să discute
pentru a obţine o expresie mult mai naturală. Dinţii păreau să fie de vină”, explica Rembrandt Peale.
Poate că Peale ar fi fost mai puţin mulţumit de această glumă dacă ar fi ştiut cât de mult avea să placă
americanilor această „faţă ţeapănă, încăpăţânată, cu maxilar de oaie”. Dar cine este reprezentat, şi unde,
dacă reproducerea ulterioara a lui a fost utilizată de nenumărate ori?
Raspuns: Washington, pe dolar.
Autor: Echipa Nuri
16. Această expresie constă din 2 cuvinte tadjico-persane. Primul cuvânt înseamnă „persoană care-şi
exercită puterea”, iar al doilea „învins”. Scrieţi expresia.
Răspuns: Şah Mat
Autor: Echipa Nuri
17. În Franţa se numeşte Armagnac, în Italia – Grappa, în Germania – Winefrand, în Ungaria – Slivoviţa.
Cum se numeşte în Mexic?
Răspuns: Tequilla.
Autor: Echipa H5N1
18. Problemă. O broscuţă se află la fundul unei fântâni de 33 m adâncime. În fiecare zi ea are suficientă
putere pentru a sări 3 m în sus pe peretele fântânii. Epuizată, ea rămâne pe loc pentru tot restul zilei, iar
noaptea alunecă în jos 2 m. Aceiaşi situaţie se repetă şi în zilele următoare.
De câte zile va avea nevoie broscuţa pentru a ieşi din fântână?
Răspuns: de 31 de zile
Comentariu: În ziua a 31-a broscuţa va sări 3 m (31+3=34) şi va ieşi la libertate.
Autor: Echipa H5N1
19. Denumirea acestei substanţe este derivată de la un termen geografic specific mai multor state printre
care: Bahamas, Bahrain, Capul Verde, Grenada. Numiţi această substanţă, dacă se ştie că acelaşi termen
geografic indică şi formaţiunea anatomică unde se sintetizează aceasta.
Răspuns: insulina;
Comentariu: Statele enumerate sunt state insulare. Insulina este produsa de Insulele lui Langerhans.
Autor: Echipa H5N1
20. Continuaţi maxima lui Epicur: “Dacă vrei să-l faci pe cineva bogat, nu trebuie să-i dai averi, ci trebuie
să-i iai…”
Răspuns: …din dorinţe.
Autor: Echipa H5N1
21. Atenţie, în întrebare a fost făcută o substituţie.
În romanul “Mother Night” de Kurt Vonnegut, un personaj vorbeşte despre abatoarele din Chicago, care
afirmau că folosesc de la porci totul, cu excepţia CEREBELULUI.
În viaţa reală, CEREBELUL a început să fie utilizat la mijlocul anilor '90 într-o anumită industrie.
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Ce am substituit prin CEREBEL?
Răspuns: Guiţat / sunetul scos de porc
Comentariu: Pig squeals, derivat din growling este o interpretare a vocalului în death metal şi alte stiluri
ale industriei musicale.
Surse: Kurt Vonnegut’s Mother Night
http://en.wikipedia.org/wiki/Screaming_%28music%29
Autor: Echipa XPerience
22. ((Se împart foiţele la început + câte 2 pe echipă))
Atenţie, în întrebare sunt înlocuiri.
„Ele pot face şi lucruri mai frumoase” – acesta este sloganul de pe posterul pe
care îl aveţi în faţa Dvs. Compania dată încearcă să ne ofere CREIOANE
COLORATE în defavoarea SCULPTURII BAROC.
Întrebare: Ce s-a înlocuit prin CREIOANE COLORATE şi SCULPTURĂ
BAROC?
Răspuns: Produse cosmetice şi Operaţie plastică.
Comentariu: Produse cosmetice vândute de companie anulează necesitatea operaţiilor plastice, iar
„surgical markers” capătă o nouă întrebuinţare.
Autor: Echipa XPerience
23. Atenţie, în întrebare a fost făcută o substituţie.
Thomas Jefferson, într-o schiţă a Declaraţiei de independenţă, a consfinţit dreptul fiecărui om de a fi
DOCTOR. Despre 1.340 de oameni se poate spune că au devenit cu adevărat DOCTORI, odată cu
schimbările introduse de Papa Ioan Paul al II-lea într-o procedură a bisericii catolice.
Totuşi, polisemia îi va determina pe mulţi să se întristeze când vor afla că DOCTOR poţi să devii doar
post-mortem.
Întrebare: Ce cuvânt a fost substituit prin "DOCTOR"?
Răspuns: Fericit
Comentariu: Conform definiţiei din DEX, Fericit este Primul grad de sfinţenie acordat cuiva de sinod
sau de papă. Procedura reformată de Papă este cea a beatificării.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Beatification
Autor: Echipa XPerience
24. Numele pe care îl utiliza era de fapt un pseudonim. Se crede că l-a creat ca să demonstreze
antagonismul faţă de Gheorghi Plehanov, care folosea pseudonimul Volghin. Vă rog să scrieţi numele
adevărat al primului.
Răspuns: Ulianov / Vladimir Ilici Ulianov
Comentariu: Gheorghi Valentinovici Plehanov a adoptat pseudonimul Volgin, de la râul Volga. Unii
istorici apreciază ca acest nume l-a influenţat pe tânărul revoluţionar Vladimir Ilici Ulianov care a adoptat
numele Lenin, de la râul Lena.
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghi_Valentinovici_Plehanov
Autor: Echipa Nuri
25. Umor studenţesc.
În căminele de fete, această acţiune este întreprinsă de obicei imediat după masă, iar în căminele pentru
băieţi – înainte de masă. Dar ce fac fetele după masă, iar băieţii înainte?
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Răspuns: Spală vasele.
Sursa: Viaţa dură.
Autor: Echipa Nuri
26. Consulii romani care erau primiţi cu triumf în Roma aveau ca însoţitor un rob. Acest rob ducea într-o
mână o cunună de lauri, iar în alta – un clopoţel din care suna din când în când.
Care era sensul acestui tandem de obiecte?
Răspuns: De la triumf până la decădere nu-i decât un pas.
Comentariu: Cununa de lauri semnifica succesul, triumful. Clopoţelul era atârnat la gâtul celor
condamnaţi la moarte. Semnificaţia comună a celor două obiecte este că de la triumf până la decădere nui decât un pas.
Autor: Echipa H5N1
27. Cunoscătorii în materie de vinuri ştiu că vinurile albe seci şi demiseci se beau din pocale cu picioruş
înalt, iar cele roşii seci şi demiseci – din pocale cu picioruş jos.
Întrebare: De ce paharele pentru vinurile roşii au picioruş jos?
Răspuns: Se consumă calde / Se recomandă să se consume calde.
Comentariu: Vinurile albe se consumă reci şi nu trebuie să se încălzească de la palmă. Vinurile roşii, din
contra, se consumă la temperatura camerei şi încălzirea pocalului în mână este binevenită.
Autor: Echipa H5N1
28. Originea denumirii elementelor chimice este foarte diversă. Există însă patru elemente, denumirile
cărora provin de la o singură localitate. Vă rog sa numiţi în ce ţară se află această localitate, dacă se ştie
că la începutul secolului XX, era o ţară preponderent agrară si una dintre cele mai sărace naţiuni
europene.
Răspuns: Suedia.
Comentariu: Localitatea este Ytterby, iar elementele sunt: yterbiu, erbiu, ytriu şi terbiu.
Autor: Echipa H5N1
29. Un vânzător de păsări reclama o pasăre care, cică, ar fi fost în stare să repete orice cuvânt pe care îl
aude. Un om a cumpărat cu bani buni pasărea, dar peste câteva zile a revenit înfuriat, pe motiv că aceasta
nu a scos nici un cuvânt de când a fost cumpărată. Şi totuşi vânzătorul nu a minţit câtuşi de puţin când a
reclamat pasărea. Cum e posibil aşa ceva?
Răspuns: pasărea era surdă.
Autor: Echipa H5N1
30. După unele afirmaţii, Casa ar putea fi un hotel al anilor '20 ai sec XIX în cartierul francez din New
Orleans. Alte surse spun despre Casă că ar fi existat între 1862-1874 pe strada St Louis din New Orleans,
şi ar fi aparţinut Mariannei LeSoleil Levant. Mulţi au recunoscut Casa în filmul Casino al lui Martin
Scorsese.
Scrieţi denumirea completă a Casei.
Răspuns: House of the rising sun / Casa soarelui răsare
Comentariu: Cântec popular american: “There is a house in New Orleans
They call the Rising Sun… “
LeSoleil Levant se traduce ca „Rising Sun”.
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Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/House_Of_The_Rising_Sun
Autor: Echipa XPerience
31. ((Se împart foiţele la început - câte 2 pe echipă))
Aveţi în faţă 2 imagini din colecţia de desene semnate
Kurt Vonnegut. Copacul din stanga încearcă să facă
ceea ce nu poate să facă persoana din dreapta.
Întrebare: Numiţi acţiunea.
Răspuns: A vorbi / a spune.
Comentariu: Desenele “Copacul încearcă sa spună
ceva” şi “Mutul”.
Autor: Echipa Nuri
32. A avut loc pe 27 august 1896, de la 9 şi 2 minute până la 9 şi 40 de minute şi deţine un record în
istorie. Ce record?
Răspuns: Cel mai scurt război
Comentariu: Războiul între Marea Britanie şi Zanzibar.
Sursa: http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A19142282
Autor: Echipa XPerience
33. Sunt răspândite în Maramureş, România, Moldova şi Ucraina. În număr mai mic - în Grecia,
Macedonia, pe Valea Timocului şi chiar pe peninsula Istria din Croaţia. Deşi ar părea straniu, profesorul
Vasile Şoimaru a găsit 8 în regiunea Krasnodar din Rusia. Ce sunt ele?
Răspuns: Satele româneşti
Autor: Echipa XPerience
34. „Consolează-te, vezi doar cât de curat şi senin e cerul, iar eu … 3 CUVINTE OMISE.”
Se spune că anume aceste cuvinte le-a rostit Jean-Jacques Rousseau înainte de a deceda.
Întrebare: Scrieţi cele 3 cuvinte omise.
Răspuns: Acolo mă duc (Mă duc acolo / 3 cuvinte după sens)
Autor: Echipa Nuri
35. Atenţie, în întrebare este un cuvânt înlocuit.
Amancio, "căpitanul" din anii '70 al lui Real Madrid, povesteşte prima sa zi pe "Bernabeu": "Am intrat în
vestiar, Di Stefano s-a ridicat de pe scaun, mi-a dat un tricou şi a vorbit în numele echipei: Bine ai venit,
să-l porţi cu mîndrie!. Am luat bluza, dar am văzut că n-are BUZUNAR. Ce a asta?, am întrebat.
Băieţaşule, crezi că orcine poate juca aici? Transpiră mai întîi tricoul ca lumea, apoi îţi dăm şi
BUZUNARUL!".
Întrebare: Ce cuvânt a fost înlocuit prin BUZUNAR?
Răspuns: Emblema
Sursa: http://www.onlinesport.ro/forum/archive/index.php/t-7524.html
Autor: Octavian Sireţeanu
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36. Anul 1811 a fost remarcabil pentru istoria Franţei cel puţin pentru două motive: apariţia unei comete
şi o recoltă nemaipomenită de poamă. Aceste două evenimente au influenţat industria vitivinicolă din
toată lumea, dând naştere unui nou standard de calitate. Despre ce standard este vorba?
Răspuns: stelele de pe sticlele de coniac.
Autor: Echipa H5N1
37. X – este un supliment alimentar – o capsulă de 0.5 g ce conţine 20 milioane de lactobacili si multe alte
componente de importanţă vitală. X restabileşte microflora intestinului, înteţeşte imunitatea, are efect
benefic in afecţiuni alergice, ulcere gastrice şi diferite forme de diaree. Deşi în Moldova, X este cunoscut
sub altă formă, efectele acestuia sunt practic identice. Numiţi X dacă se ştie că acesta e numele unei
echipe din campionatul CUC.
Răspuns: Bifidoc.
Autor: Echipa H5N1
38. BLITZ DUBLU (2 întrebări a câte 30 sec.)
A) Forma de origine a denumirii sale se traduce "primăvară tânără" sau "primăvară timpurie". Este
ultimul stat continental intrat în componenţa SUA, la 14 februarie 1912. Are 626 de km hotar
internaţional cu statele Sonora şi Baja California. Numiţi statul.
B) Clădirea operei din Veneţia a fost supusă incendiilor în anii 1774, 1836 şi 1996. Clădirea operei din
Lisabona a fost distrusă de incendiu în anul 1755.
Nu e neapărat să ştiţi echivalentul grec pentru “purpură” ca să îmi spuneţi care este denumirea dată
acestor clădiri.
Răspuns A: Arizona
Răspuns B: Phoenix
Sursa A:
http://en.wikipedia.org/wiki/Arizona
Surse B:
http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_%28mythology%29
http://en.wikipedia.org/wiki/1755_Lisbon_earthquake
http://en.wikipedia.org/wiki/La_Fenice
Comentariu: Phoenix este capitala statului Arizona
Autor: Echipa XPerience
39. Ele tolerează o suprasarcină de 100 G şi expunerea, timp de 50 min, a până la 50% din suprafaţa lor la
o temperatură de 1093°C. Sunt de mare căutare în anumite situaţii. Cum le numim noi?
Răspuns: Cutii negre
Surse: Энциклопедия для детей. Том 14. Техника. Москва, 2004;
Encyclopædia Britannica. Retrieved April 8, 2008, from Encyclopædia Britannica 2006 Ultimate
Reference Suite DVD.
Autor: Echipa XPerience
40. ((Se împart foiţele la început - câte 2 pe echipă))
Această fotografie a fost făcută în 1978 şi în ultimii ani a circulat însoţită de
întrebarea “Ai fi investit?”. Numiţi compania pe care doi dintre oamenii
prezenţi pe fotografie au fondat-o la 4 aprilie 1975.
Răspuns: Microsoft
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Comentariu: Cei doi fondatori Microsoft sunt Bill Gates (stânga jos) şi Paul Allen (dreapta jos).
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_microsoft
Autor: Echipa XPerience
41. Din romanul lui Kurt Vonnegut - „Mother Night” putem afla că în locul în care pe tastaturile de astăzi
se află simbolul "#" (diez), pe maşinile de scris germane din perioada 1933-1945 se afla o abreviere
runică. E puţin probabil să ştiţi denumirea completă a instituţiei la care se referea, de asta vă rog să-i
scrieţi abrevierea cu caractere latine.
Răspuns: SS
Comentariu: Schutzstaffel
Sursa:
Kurt Vonnegut’s „Mother Night”
http://www.germanmilitaria.com/waffenSS/photos/S002857.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
Autor: Echipa XPerience
42. Lungimea circumferinţei – 68-70 cm; masa – 410-450 g; presiune – 55-83 kPa; Toate acestea sunt
recomandări oficiale actuale pentru parametrii unui produs. În trecut, unul din aceştia varia mult. În
prezent însă, datorită unei proprietăţi a materialului din care este realizat produsul, variaţiile acestui
parametru s-au redus considerabil.
Întrebare: Numiţi cauza care putea duce la dublarea indicilor acelui parametru?
Răspuns: Ploaie (apă / umiditate).
Comentariu: Acestea sunt recomandările pentru mingile de fotbal. În trecut, în timpul ploii, mingile din
materiale permeabile pentru apă creşteau mult în masă. În prezent, mingile oficiale sunt fabricate din
materiale impermeabile.
Autor: Echipa H5N1
43. Până în 1918, pe maşinile de scris ruseşti nu erau incluse 3 cifre – 0, 1 şi 3. Vă rog să scrieţi ce
utilizau ruşii în locul acestor cifre, înainte de 1918?
Răspuns: literele O, З şi I (latin)
Comentariu: Reforma ortografică din 1917-1918 a exclus litera I (latină), în locul căreia a început a fi
utilizat И (chirilic). Maşinile de scris au fost şi ele “reformate”.
Autor: Echipa XPerience
44. Pe 19 septembrie 1783, în cinstea lui Loius XVI, o oaie, un cocoş şi o raţă, au făcut ceea ce nu este
natural pentru o oaie, ce ar putea să facă un cucoş, însă fac doar raţele sălbatice. Ce invenţie i-a ajutat să o
facă?
Răspuns: Balonul cu aer
Comentariu: Este primul zbor a unor fiinţe cu balonul cu aer.
Autor: Echipa Nuri
45. ((Se împart foiţele la început - câte 2 pe echipă))
Acestea sunt două postere ale United Colors Of Benetton. Primul (cel cu
cimitirul) a apărut în 1991, al doilea (cu inimile) – în 1996. Ştiind că au
aceeaşi tematică, completaţi cele 3 câmpuri negre de pe imaginea a doua.
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Răspuns: Alb, Negru, Galben (nu contează ordinea)
Comentariu: Posterele promovează egalitatea rasială
Sursa: http://www.adme.ru/kreativnyj_obzor/2008/04/10/22384/
Autor: Echipa XPerience
46. Când a vizitat URSS, actriţa Gina Lollobrigida a vrut să se întâlnească în primul rând cu el. După
întâlnirea lor, el a spus că „a văzut multe stele, dar Gina este cea mai importantă”. Cu cine s-a întâlnit
Gina?
Răspuns: Iurii Gagarin
Comentariu: Iar azi e 12 aprilie. La 12 aprilie 1961 a avut loc prima ieşire a omului în cosmos.
Autor: Tradusă de Octavian Sireţeanu
47. Care joc este numit de către americani – joc de huligani pentru gentlemeni şi joc de gentlemeni pentru
huligani?
Răspuns: Fotbal american
Autor: Tradusă de Octavian Sireţeanu
48. Una din probele gimnasticii sportive este săritura peste capră. În antichitate, pe insula Creta erau
populare săriturile peste bou.
Întrebare: Care e principala deosebire dintre aceste 2 probe sportive?
Răspuns: Boul era viu.
Autor: Tradusă de Octavian Sireţeanu
49. În traducere, aceste 2 cuvinte înseamnă acelaşi lucru – „bastonaş”, doar că unul este de origine greacă,
iar celălalt – de origine latină. Numiţi cele 2 cuvinte.
Răspuns: Bacterie şi bacil.
Comentariu: În greacă, bacterion – bastonaş.
Autor: Tradusă de Octavian Sireţeanu
50. În regiunea Malaysiană Malacca localnicii organizează „dueluri” neobişnuite. Unica armă pe care o
folosesc este o pană de fazan. Numiţi proverbul românesc care este criteriu de desemnare a câştigătorului.
Răspuns: Râde bine cel ce râde la urmă.
Autor: Echipa XPerience
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