
1. Vă rog să răspundeţi după 1 minut, în ce limbă este inscripţia acoperită din această imagine?

Răspuns: limba arabă
Comentariu: Imaginea explică de ce femeile arabe trebuie să poarte hijab

2. “Un lup grozav pe furtună în coteţ” – aşa aş descrie eu situaţia de aici.
Î: De unde?

Răspuns: Din Primăria municipiului Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 83.
Comentariu: Nistor Grozavu, Vlad Coteţ, Igor Lupulciuc şi Mihai Furtună sunt viceprimarii capitalei.
Sursă: Gândurile proprii, www.chisinau.md

3. Iată o reprezentare ale lui X şi YX. Contrar părerii multora, YX nu a apărut recent, şi nici măcar nu la 
sfârşitul secolului 20, ci tocmai în 1936, în Marea Britanie. Însă YX-ul nu era YX-ul de acum ce era un Y faţă 
de X existent pe atunci. 
Î: Numiţi X

Răspuns: Televiziune (se acceptă TV, television)
Comentariu: YX – HDTV (High Deffinition Television)

4. Blitz dublu. O sursă importantă de venituri pentru economia Egiptului o reprezintă aşa numită "pensie a lui 
Ramses". Aşa numesc egiptenii veniturile din turism, de circa 8 miliarde de dolari anual.
a) Dar ce numesc egiptenii "pensia lui Ferdinand"?
b) Dar "pensia lui David"?

Răspuns: a) banii obţinuţi pentru permisiunea de trecere a vaselor comerciale prin canalul de Suez 
Comentariu: Ferdinand De Lesseps este francezul care a construit canalul - aprox. 2 miliarde de dolari anual.
b) ajutorul financiar pe care Statele Unite îl acordă anual ţării ca urmare a încheierii păcii la Camp David în 
1978 - alţi 2 miliarde de dolari anual.
Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Egipt

5. Iată o parte din reprezentarea sub formă de comix a unei legendei.



Î: Ce a apărut conform acestei legende?

Răspuns: Emblema Olimpiadei de la Beijing 2008

6. Atenţie, în întrebare este făcută o înlocuire!
Recent, Naomi Campbell a făcut un scandal acuzând compania British Airways de rasism. Aceste acuzaţii erau 
aberante, însă dupa ce British Airways a LUAT MĂSURI pentru a evita asemenea incidente cu Naomi 
Campbell în viitor, se poate spune totuşi, că modelul avea o oarecare dreptate în acuzaţiile făcute. Ce expresie a 
fost înlocuită prin A LUA MĂSURI.

Răspuns: a inclus-o în lista neagră. British Airways nu va mai vinde bilete pe acest nume (cuvinte cheie –
LISTA NEAGRĂ).
Sursa: http://spletnik.ru/tags/skandalyi?page_articles=3
http://www.mignews.com/news/celebrities/world/080408_203143_77656.html

7. Ce simbolizează bulinele galbene de pe această stemă?

Răspunsul: chihlimbar (asociativ – ce galben poate fi în mare?). 
Comentariu: Este stema regiunii Kaliningrad din Rusia. Denumirea veche – Konigsberg – coroana. Regiunea 
este vestită pentru chihlimbarul produs acolo. 
Sursa: 
http://www.gov.kaliningrad.ru/index.php?d2m=page&contid=887309d048beef83ad3eabf2a79a64a389ab1c9f

8. Atenţie, în întrebare este făcută o înlocuire!
Australianul Mitch Hallen a divorţat de două ori şi nu mai doreşte să-şi încerce norocul cu femeile. Cu toate 
acestea la ceremonia căsătoriei lui cu CUTIA NEAGRA au venit la el şi prieteni şi un preot. Mirele a afirmat că 
această CUTIE NEAGRĂ i-a adus multe ore de fericire în viaţă. 
Î: Răspundeţi printr-un singur cuvânt, ce este CUTIA NEAGRA.

Răspuns: televizor. 
Sursa: http://press.try.md/view.php?id=399&iddb=Inter

9. Răspundeţi cu exactitate, ce fac toţi aceşti oameni şi unde o fac?

http://spletnik.ru/tags/skandalyi?page_articles=3
http://www.mignews.com/news/celebrities/world/080408_203143_77656.html


Răspuns: Fac poze în faţa turnului de la Pisa.

10. Una dintre versiunile ce explică apariţia acestuia spune că strămoşii noştri aveau obiceiul să facă aceasta 
pentru a-şi păstră echilibrul de săruri în organism. Este interesant faptul că acest obicei a început să fie pe larg 
utilizat în Africa subsahariană, Polinezia şi Americi doar odată cu influenţa europeană.
Cum numim noi astăzi acest obicei?

Răspuns: sărut

11. Iată o listă:
7 – Y
16 – X
20 – X
25 – X
26 – Y
32 – Y
33 – Y
35 – Y X
37 – Y Y
38 – Y Y
39 – Y
40 – Y
41 – Y
42 – Y Y
43 – Y Y

Î: Ce am înlocuit prin X şi Y?

Răspuns: X – asasinare, Y – atentat
Comentariu:

7 Andrew Jackson – atentat
16 Abraham Lincoln – asasinare
20 James A. Garfield – asasinare
25 William McKinley  – asasinare
26 Theodore Roosevelt – atentat
32 Franklin D. Roosevelt – atentat

http://press.try.md/view.php?id=399&iddb=Inter
http://press.try.md/view.php?id=399&iddb=Inter


33 Harry S. Truman – atentat
35 John F. Kennedy  – atentat, asasinare
37 Richard M. Nixon – atentat, atentat
38 Gerald R. Ford – atentat, atentat
39 Jimmy Carter – atentat
40 Ronald Reagan – atentat
41 George H.W. Bush – atentat
42 Bill Clinton – atentat, atentat
43 George W. Bush – atentat, atentat

12. Blitz triplu. Două secole în urmă un general guvernator din India a remarcat că există trei metode de a 
falimenta:
a) Care este cea mai rapidă metodă de a falimenta, dacă un personaj a reuşit să se întoarcă în rai cu ajutorul lor?
b) Care este cea mai plăcută metodă de a falimenta, dacă aceasta ar fi plăcută doar pentru o parte a populaţiei?
c) Care este cea mai sigură metodă de a falimenta, dacă aceasta este specifică pentru Republica Moldova?

Răspuns: cursele de cai, femeile, agricultura.
Comentariu: Filmul de la p.a este „Întoarcere în eden”.
Sursă: http://veaceslav-ionita.blogspot.com/2008/06/gndul-zilei.html

13. Pe site-ul organizaţiei Logologos sunt publicate câteva versiuni referitor la cum ar fi putut să apară unele 
logo-uri celebre. De exemplu, logo-ul wikipedia ar putea fi realizat utilizând următoarea reţetă:

Î: Dar ce logo  poate fi obţinut prin următoarea succesiune de operaţiuni?

Răspuns: Yellow pages
Sursa: http://logologos.blogspot.com/

14. Încă o sarcină. 



Descoperiţi logo-ul cărei companii a fost creat în următorul mod, conform site-ului Logologos.

Răspuns: Michelin

Sursa: http://logologos.blogspot.com/

15. Honoré de Balzac, George Enescu, Amadeo Modigliani, Jim Morrison, Édith Piaf, Marcel Proust şi  Oscar 
Wilde. Cu toţii au un tată comun. 
Î: Dar unde a locuit acesta?

Răspuns: Paris
Comentariu: Cimetière du Père-Lachaise, construit pe moşia Părintelui François de La Chaise (1624 - 1709) 

16. Peste un minut vă rugam să ne spuneţi ce anume echivala prin anii 50 cu posesia unei arme?

Răspuns: Chitara

17. În gradina botanică Nikitskii, printre numeroasele specii de plante, se află şi un stejar foarte în vârstă, care a 
avut de suferit de pe urma fulgerilor, pierzându-şi unele părţi. Spuneţi-nu cum îl numesc în glumă lucrătorii 
grădinii.

Răspuns: Venus din Milo a noastră

18. Cum se numeşte simbolul pe care îl aveţi în faţă? 

Răspuns: copyleft

19. Noi spunem “foame de lup”, grecii însă făceau referinţă la alt animal. 
Î: Peste un minut spuneţi-ne ce cuvânt a provenit de la expresia greacă. 

Răspuns: bulimie



20. Aceste doua printuri au fost concepute pentru a promova acelaşi produs. 
Î: Nu va rugam să numiţi marca acestuia, ci sa ne spuneţi despre ce tip de produs este vorba. 

Răspuns: gumă de mestecat

21. Aceasta este o versiune mai complexă a jocului cunoscut de noi ca „Foarfecele, foaia şi fântâna”. 
Î: Vă rog să scrieţi într-un minut ce este reprezintă semnul ascuns.

Răspuns: Apă

22. Întrebare pentru cei cu imaginaţie bogată. Pepi al II-lea, faraonul Egiptului, ţinea întotdeauna aproape de el 
câţiva sclavi unşi cu miere.
Î: Pentru ce erau necesari aceşti sclavi?

Răspuns: Pentru a-l proteja pe faraon de muşte.

23. El a egalat recordul lui Spencer Tracy dupa 56 de ani, el ar fi putut foarte bine să fie un model pentru 
analizele lui Karl Marx şi tot el vă mulţumeşte drăgălaş de pe urnele unui fast-food.
Î: Cine este el?

Răspuns: Tom Hanks
Comentariu: Tom Hanks a primit în 1993/1994 2 oscaruri consecutive pentru cel mai bun rol masculin, la fel ca 
şi Spencer Tracy în 1937/1938. Karl Marx a făcut unele analize în lucrarea „Capitalul” bazându-se pe 
trăsăturile comportamentului lui Robinson Crusoe. Numele lui T.Hanks apare inscriptionat pe urne.



24. La 15 februarie 2007, Trezoreria SUA a emis o partidă de monede de 1 dolar. O eroare a făcut ca monedele 
din această partidă mică să fie realizate fără inscripţia din partea laterală. Pentru acest fapt, acestea sunt foarte 
preţuite de colecţionari, ajungând să se vândă cu până la 600 dolari moneda. Dar cum au fost poreclite aceste 
monede de americani, dacă se ştie că o persoană care a murit străpunsă de o lance a primit şi ea aceeaşi poreclă.

Răspuns: dolari necredincioşi
Comentariu: Inscripţia lipsă este „E PLURIBUS UNUM  •  IN GOD WE TRUST  •  2007   X”. Persoana era Toma 
Necredinciosul

ADRIAN

25
26
27
28
29
30

31. Conform uneia dintre ipoteze, anume tabloul lui Rubens Portretul Helenei Fourment în haină de blană, se
afla în biroul acestui scriitor, care a rămas în istorie, mai puţin datorită operei sale, şi mai mult graţie numele. 
Î: Despre ce scriitor este vorba? 

Răspuns: Leopold von Sacher-Masoch

32. Atenţie, în întrebare este o înlocuire!
În romanul fraţilor Strugaţki "Понедельник начинается в субботу" (Lunea începe sâmbătă), funcţia de portar 
o aveau MACROÎngerii lui Swedenborg, care toată viaţa nu făceau decât să deschidă şi să închidă uşi, lăsând 
oamenii să treacă. Evident, această activitate a lor nu presupunea încălcarea sau sfidarea vreunei legi sau 
principiu.
Î: Vă rog să scrieţi ce am înlocuit prin "Îngerii lui Swedenborg"

Răspuns: Demonii lui Maxwell
Comentariu: Demonul lui Maxwell este o fiinţă imaginară, inteligentă, de dimensiuni moleculare, care îşi 
permite să încalce principiul al doilea al termodinamicii.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell%27s_demon

http://www.lib.ru/STRUGACKIE/ponedelx.txt

33. Completaţi dreptunghiul alb cu denumirea unei păsări ce s-ar include în logica acestui şir. 

        ... 
Răspuns: lebădă/raţă



34. Apariţia LOR poate fi explicată de bifidarea (despicarea în 2) sau dublarea unui muşchi. ELE se transmit 
ereditar, pe alela dominantă. De obicei, posesorii lor le au în număr de două, prezenţa doar a uneia fiind un 
fenomen relativ rar. 
Conform unui site al celor mai absurde invenţii, în 1896 a fost inventat un instrument de tipul unui burghiu, 
pentru producerea sau întreţinerea LOR)
Î: Ce sunt ELE?

Răspuns: Gropiţele din obraji.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Dimple
            http://totallyabsurd.com/dimpledrill.htm

35. Atenţie, în întrebare este un cuvânt înlocuit!
În 1947, "The Haloid Company" implementează o nouă tehnologie, dezvoltată de Chester Carlson. 
Redenumirea tehnologiei şi aplicarea acesteia au efectul scontat: în scurt timp, aparatele Cactus şi însuşi 
brandul Cactus devenind atât de populare, încât Cactus ajunge a fi utilizat drept verb şi substantiv comun.
Î: Ce a fost substituit prin "Cactus"?

Răspuns: Xerox

36. 21. “ailurofobia” este una dintre multele fobii întâlnite. Aceasta este întâlnită la două specii de animale, 
dintre care a doua este omul. Frica resimţită de primele a fost îndepărtată în totalitate la câteva exemplare de 
către specialiştii japonezi prin înlăturarea totală a genelor ce răspund de miros. În cazul oamenilor, aceasta 
poate fi preîntâmpinată prin neutralizarea unei gene specifice din grupul genelor răspunzătoare de miros. Dacă 
s-ar fi născut în timpurile noastre, de această soluţie ar fi fost încântat un lider de importanţă mondială.
Î: De ce se tem oamenii ce suferă de ailurofobie?

Răspuns: de pisici

37. În 1979, după Revoluţia Iraniană şi ocuparea Ambasadei SUA în Teheran, pentru o anumită activitate sunt 
angajaţi localnici ţesători de covoare. Dacă vă daţi seama cu ce scop au fost angajaţi aceşti lucrători, îmi veţi 
spune ce a patentat abatele Augustus Low în 1909.

Răspuns: Shredder-ul

38. Conform acestei distribuţii, 4 romani au primit fii, fraţi, soţii şi surori greceşti, iar un alt roman s-a ales cu 
un vâslaş.
Cel ce nu era roman a primit-o pe a sa fără de nume propriu în engleză, totuşi corespunzând unei divinităţi. 
Cărei divinităţi?

Răspuns: Selena (sau Luna)
Comentariu: 
Marte are lunile Phobos şi Deimos, care sunt fii ai lui Ares.
Jupiter – Ganymede, Io, Europa şi Callisto – soţiile lui Zeus
Saturn – Titan, Dione, Thethys ş.a. – fraţi şu surori ale lui Cronos
Neptun – Triton – fiul lui Poseidon
Pluto – Charon – vâslaşul
Satelitul natural al Terrei – Luna sau Moon. 



39. În 1924 acest brand era destinat femeilor si avea sloganul "Mild as May" (blând ca luna mai). În anii '50, 
compania producătoare se orientează spre alt grup de consumatori si schimba radical imaginea produselor sale. 
În prezent, acest brand este asociat cu reprezentanţii profesiilor dure şi o frază spusă în a. 47 î. Hr. Numiţi 
brandul.
Răspuns: Marlboro.
Comentariu: Veni, vedi, vici – fraza lui Iulius Caesar este amplasată pe logo.

40. Se spune că înainte de a începe să picteze tabloul “Invierea lui Lazar” pe care îl aveţi în faţă, Van Gogh a 
încercat o zi întreagă să facă aceasta. Dacă voi aţi fi făcut aceasta ieri, aţi fi aflat că Regina Elisabeta a II şi-a 
cumpărat un avion de 7 milioane de lire.

Î: Ce a încercat să facă Van Gogh?

Răspuns: să privească soarele
Comentariu: Dacă aţi fi privit cotidianul britanic The Sun aţi fi aflat informaţia despre regină

41. Încă o întrebare cu X şi Y
Despre X am putea spune că este condimentat, elegant sau chiar ameţitor; despre Y se ştie că este denumirea 
unui ciclu în patru timpi; mai mult decât atât, unii dintre voi la sigur l-au putut vedea pe XY în XXX. 
Î: Peste un  minut spuneţi-ne ce am înlocuit noi prin X şi Y. 

Răspuns: Vin Diesel

42. Traducerea inscripţiei este „Doar cei care cred puternic în x ar trebui să rişte să se apropie”. Completaţi 
spaţiul omis cu un cuvânt.

Răspuns: Reincarnare (Rebirth)

43. „Copii preferă tot mai mult jocurile pasive, care nu implică multă mişcare în locul alergării prin băltoace”.
Listă de 33 de jocuri recomandabile pentru dezvoltarea normală a copiilor, printre care: scosul râmelor din 
pământ, plimbarea cu bicicleta pe ploaie şi rostogolirea pe iarbă.
Î: Pe ce tip de produs de origine britanică poate fi citită această inscripţie?

Răspuns: praf de spălat 

44. Evoluţia cărui produs este prezentată în imaginile pe care le-aţi primit?



Răspuns: centura de siguranţă

45. Un călător celebru, doi vagabonzi optimişti, un profesor de fonetică şi mulţi alţii sunt rezultatul activităţii 
unora dintre „copiii” mei. În scrierile sale Ptolomeu mă numeşte Eblana, conform altor ipoteze, numele meu ar 
deriva de la expresia „baltă neagră”. Posibil că unii dintre voi îmi vor pronunţa numele când vor afla răspunsul 
la ceastă întrebare.  
Dar iată şi întrebarea: care este numele meu?

Răspuns: Dublin


