Runda I
1. Sa incepem ! Straniu, dar un cimitir din Rusia a fost numit X. Probabil cei care lau numit asa au fost niste sportivi ce cred in reincarnare. Iar moartea clinica
este pentru ei un “fals X”. Cum se numeste cimitirul ?
Raspuns : Start
Autor : Alexandru Rusu
2. In unul din romanele lui Eric Schmitt, un tanar filosof creeaza o asociatie numita
"Secta LOR". Fiecare membru al acesteia crede ca EL INSUSI este Dumnezeu si
ca NUMAI EL exista cu adevarat, iar lumea este creatia lui efemera. Denumirea
sectei ar fi fost probabil mai exacta daca in cel de-al doilea cuvint am intercala
un pronume reflexiv. Va rugam peste un minut sa scrieti denumirea din roman.
Raspuns: Secta egoistilor.
Comentarii: egoismul, printre altele, e considerat curent filosofic, adeptsii caruia
considera ca fiecare om traieste in propria lume, pe care el insusi o creeaza. in roman
acest concept e hipertrofiat. Daca adaugam pronumele "te" in cuvintul "egoistilor",
obtsinem "egoteistilor", ceea ce exprima credintsa in dumnezeu-eu-insumi (-teism)
Autor: Olga Lopusanschi
3. Atentie, intrebarea nu contine nici o inlocuire. Heracles apare in peste 30 de
romane si peste 50 de povestiri. Iata cum il descrie asistentul sau : „Abia daca
avea peste cinci picioare si patru toli, dar se plimba cu dignitate. Capul lui avea
forma unui ou si era mereu tinut inclinat un pic intr-o parte. Mustata lui era
foarte dreapta si militaroasa. Curatenia imbracamintii lui era aproape
incredibila; cred ca un fir de praf i-ar fi provocat mai multa durere decat o rana
facuta de un glonte. Si totusi omuletul care, regretam sa observ, schiopata
ingrozitor, fusese in vremea lui unul dintre cei mai celebri membri ai politiei
belgiene." Raspundeti exact, cum suntem obisnuim sa-l numim pe Heracles?
Raspuns: Hercule Poirot
Comentarii: Hercule provine de la Hercule, sau Heracle. Hercule Poirot, detectiv
belgian, personajul creat de Agatha Cristi.
Autor: Olga Rosca
4. Va propun un blitz neobisnuit: O sa acord cite 20 sec pentru fiecare din 2
subintrebari, dupa care inca 20 sec pentru a scrie raspunsul final:
Deci, prima subintrebare:
 Anume acesta este prenumele unei jucatoare din Superliga, nume ce a derivat
din numele zeitei victoriei la grecii antici din Macedonia, fiind totodata si
reprezentarea chipului celui, care este fiul lui Dumnezeu;
 Este elementul esential dintr-o intrebare, raspunsul la care nu poate fi unul
afirmativ.
Daca v-ati dat seama de raspunsul la aceste 2 sub-intrebari, scrieti numele autorului,
in denumirea creatiei caruia se intalnesc ambele cuvinte cerute prin blitz.
Raspuns: Paolo Coelho

Comentarii: la blitz: Veronica (Ferinike e zeita grecilor si „vera icon” e pinza pe care sa imprimat chipul lui Isus cind ducea crucea), iar „Esti mort?” e una din intrebarile la
care nu poti raspunde afirmativ. „Veronica decide sa moara” e unul din cele mai
renumite romane ale lui Paolo Coelho
Autor: Veronica Vragaleva
5. In fata Dvs aveti un tablou de Gheorghe Vrabie,
denumit aproape la fel ca si creatia unui poet
roman. Ideea generala a acestei opere este
dorinta autorului de a pastra „status-quo”-ul
existent, fara a interveni intr-un fel sau altul in
scopul cunoasterii. Peste un minut, scrieti
denumirea tabloului.
Raspuns: Corola de minuni
Comentarii: Poet roman este Lucian Blaga, poezia „Eu
nu strivesc corola de minuni a lumii”
Sursa:”O poeta gasita de poeme” de Dumitrita Paladi
Autor: Veronica Vragaleva
6. Se considera ca acestea, conform unei legende orientale, au aparut din lacrimile
de recunostinta ale lui Adam, atunci cand Arhanghelul Gavriil ii comunicare
despre faptul ca a fost iertat de Dumnezeu. Conform altei versiuni, acestea erau
preferate de Josephina, sotia imperatorului Napoleon Bonaparte si au fost chiar
si emblema Napolienilor. La noi acestea sunt denumite si micsunele. Numiti-le,
daca sunt legate indispensabil de una din cele sapte.
Raspuns: violete
Comentarii: Una din cele sapte – culoarea violeta in componenta curcubeului
Sursa: http://www.mnemosyne.ru/flowers/flowers1.html
Autor: Veronica Vragaleva
7. Dupa
cum
afirma
autorii
unui
articol
de
pe
site-ul
http://zarealie.by.ru/u12a_.htm , X provoaca o puternica rezonanta sufleteasca.
Astfel, la intrebarea „Cu ce vi se asociaza X?”, 50% din vizitatorii site-ului au
raspuns ca X este un simbol al patriotismului, 30% - ca este un simbol al raului,
20% - ca e un puternic simbol ezoteric si doar o singura persoana percepe X ca
pe o figura geometrica. X minus 1 este cea a „drumului negresit” si este des
asociata cu crucea crestina, stilizata fiind folosita de o organizatie internationala,
fondata in 1949, drept un semn distinctiv. X plus 1 pe un fon alb este un semn
distinctiv pentru o intreaga natiune, la moment fiind prezenta pe steagul tarii
natiunii date. Peste un minut, numiti X cu maxima precizie.
Raspuns: Steaua cu cinci capete (raze)
Comentarii: X-1, adica steaua cu 4 capete este simbolul NATO. X+1, adica steaua cu
sase capete, este simbolul poporului ebraic si aceasta e prezenta pe steagul Israelului.
Sursa: http://zarealie.by.ru/u12a_.htm
Autor: Veronica Vragaleva

8. Unii istorici afirma ca aceasta schimbarea a orientarii cu 90 de grade, se
datoreaza revolutiei pasoptiste. Altii sustin ca aceasta schimbarea nu a fost
preluata de la modelul francez, ci a fost specifica poporului roman din timpurile
stravechi. Care este schimbarea ?
Raspuns : Orientarea verticala a benzilor de pe drapelul Romaniei.
Autor: Alexandru Rusu
9. XY nu este singur, de fapt, sunt 4XY-uri, insa o faima internationala a capatat-o
primul, chiar daca al doilea transfera actiunea in „orasul-mar”, iar al patrulea –
tine de recucerirea casei. De altfel, X+r Y este un episod al unui desen animat
american care, conform Wikipedia, este cel mai lung program animat american
difuzat, castigand pana si o stea pe „Hollywood Walk of Fame”. Peste un minut,
scrieti ce a fost substituit prin XY.
Raspuns: Home alone
Comentarii: Home alone2: Lost in New York (orasul-mar) si Home alone4: Taking
back the house. Homer alone este un episod din „The Simpsons”
Autor: Veronica Vragaleva
10.

Blitz paronimic
Gen de plante erbacee leguminoase, exotice, cu flori mici, roz si albe
Ironie in care se repeta ceea ce altul a zis sau ar fi putus spune, imitindu-i
vocea, miscarile
Raspuns: mimoza, mimeza
Sursa: Dictionarul de paronime al lui Nicolae Felecan
Autor: Veronica Vragaleva



Runda II
1. Atentie in intrebare este o inlocuire.Geta Burlacu a afirmat ca nu va cinta cu
microfoanele stinse. Dima Bilan a invins la Eurovision cu microfoanele stinse. O
interpreta irlandeza intodeauna canta la tam-tamuri cu microfoanele stinse. Ea
pur si simplu nu poate evolua altfel, deoarece numai asa sufletul ei vibreaza.Dar
din ce cauza nu poate evolua altfel ?
Raspuns : este surda.
Comentarii : Numai cu picioarele goale (desculta) simte vibratiile sonore.
Autor: Alexandru Rusu
2. Un hot din Rusia a fost prins la locul infractiunii intr-o pozitie haioasa, din care
nu putea iesi desinestatator. Dupa aceasta a fost poreclit in cinstea unui
personaj englez care a fost in ospetie. Cum a fost poreclit hotul?
Raspuns : Winnie the Pooh
Autor: Alexandru Rusu
3. O agentie turistica din Rusia are o denumire stranie pentru ca in aceasta se
contine numelui unui personaj istoric de la inceputul sec XVII. Astfel se creeaza

impresia ca in aceasta agentie se ofera bilete intr-o singura directie, fara
posibilitate de a se intoarce. Cum se numeste agentia ?
Raspuns : Ivan Susanin
Autor: Alexandru Rusu
4. Acest sistem digital are 6 semne. Doua clasice pe care le stie toata lumea si 4
tipuri de pauza. Numiti acest sistem digital ?
Raspuns : Alfabetul Morze
Autor: Alexandru Rusu
5. Un caz din practica bancara rusa. Un angajat iesit la masa s-a apropiat de
bancomatele ce se aflau linga banca. Pe unul din cele doua bancomate era
plasata urmatoarea inscriptie: “Ne cerem scuze, dar in bancomat s-a terminat
moneda”, iar in fata celuilalt bancomat era un rind de 10 persoane. Vazind asta
lucratorul bancar a zimbit, s-a apropiat de bancomatul cu inscripie si a scos bani
de pe card. Dupa aceasta, jumatate din omenii ce stateau in rind s-au deplasat
spre primul bancomat. Ce am inlocuit prin cuvintul “moneda” ?
Raspuns : Hartia
Autor : Alexandru Rusu
6. Blitz A. Dialog la Call Centru intr-o banca:
-Buna ziua ! Asta e banca ?
-Da ! Buna ziua.
-Spuneti-mi cursul !
-Cursul la ce ?
-Cursul la dolar !
-Aveti nevoie de cursul intrabancar, de cel al bancii nationale sau cel comercial ?
(Dupa o pauza lunga) Cursul BiNiMi !
-10, 30 58
-Multumesc !
-(Peste cinci minute ). Buna ziua ! Asta e banca ?
-Da ! Buna ziua
-Dar…Terminati fraza!
B. Call centru intr-o banca. Suna un moldovean nostalgic.
-Am nevoie de niste x !
-Din pacate oferim credite doar in lei, dolari si euro. Ce am inlocuit cu X.
Raspuns: la 10 30 58 nimeni nu raspunde, ruble
Autor : Alexandru Rusu
7. Intre anii 1999-2005 noutatile despre aceasta competitie sportiva ma duceau cu
gindul la Luna si la O lume minunata. Despre ce competitie este vorba ?
Raspuns : Tour de France
Comentarii. Neil Armstrong, austronaut american care primul a pasit pe Luna, Louis
Armstrong cantaret de Jazz cunoscut pentru What a Wonderful World, Lance
Armstrong cyclist care a castigat 7 ori la rand Tour de France intre anii 1999 -2005

Autor : Alexandru Rusu
8. Atentie in intrebare sunt inlocuiri. Reportajul de la ProTV in care se relata relatia
tensionata dintre Chirtoaca si Musuc a fost intitulat “Yeni Yang la primarie”.
Imediat veti audia cantecul lui Enrique Iglesias “Do you Know” … A doua
denumire a acestui cantec este “Yeni Yang Song”. Ce am inlocuit prin Yeni
Yang?
Raspuns : Ping Pong
Autor : Alexandru Rusu
9. Atentie. Continuati printr-un citat poezia lui Valentin Zaha:
Gagaiti, gastelor,
Și ne salvati,
Precum ati salvat odata Roma
Ca noi tot ……
Raspuns: de la Ram ne tragem
Sursa: Valentin Zaha, Noiembrie, Prut International.
Autor Olga Rosca
10.

Blitz paronimic
 Act scris care cuprinde un ordin de a executa sau a inceta o actiune;o
porunca, o cerinta;
 Aparitia unei reactii fiziologice intr-un organism in urma mai multor
excitatii succesive
Raspuns: somatie, sumatie
Sursa: Dictionarul de paronime al lui Nicolae Felecan
Autor: Veronica Vragaleva

Runda III
1. Tatal lui este kenyan, tatal lui vitreg este indonezian. A petrecut o mare parte a
copilariei sale in Honolulu. Recunoaste ca pentru a evita intrebarile ce tineau de
identitatea sa a facut uz de alcool, marijuana si de cocaina. Cu toate acestea
detine un doctorat de la Școala de Drept de la Harvard. In copilarie i se spunea
Barry. Cum i se spune astazi?
Raspuns: Barack Obama
Sursa http://ro.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
Autor – Olga Rosca
2. Aceasta persoana este cunoscuta pentru fraza - “ My job is not a senior advisor
- Lucrul meu nu este sa fiu consilier ”. Detine doctoratul in drept de la Școala de
Drept de la Harvard. In luna septembrie 2007 a ocupat locul 58 in lista “The
Harvard 100” (Cei 100 de la Harvard) lista celor mai influenti , in anul
precedent, absolventi ai Harvardului. Sotul ei ocupa pozitia a patra in acelasi
rating. Scrieti numele ei.

Raspuns: Michelle Obama
Sursa - http://en.wikipedia.org/wiki/Michelle_Obama
Autor: Olga Rosca
3. Acest produs a fost inventat in 1938 in rezultatul a 7 ani de munca, experimente
si cercetare in laboratoarele elvetiene. A avut un succes imens; in timpul celui
de-al doilea razboi mondial intreaga productie a lui pe teritoriul SUA era
rezervata exclusiv soldatilor. In anii '50 devine produsul adolescentilor, care se
intalnesc in localurile speciale pentru a asculta si dansa rock 'n roll.
Popularitatea inventiei a facut astfel incat primul brand sa devina aproape
sinonimic cu insasi produsul. Primii producatori a lui sustin : One moment,
one…ce ?
Raspuns : Nescafe
Sursa : www.nescafe.com
Autor Olga Rosca
4. Ce tip de produs este obiectul acestui print publicitar.

Raspuns: pasta de dinti (Colgate Whitening)
Autor: Olga Rosca

5. Experimentele statistice arata, ca, in 97% din cazuri, primul cuvant pe care il
vor scrie oamenii carora li s-a oferit un pix nou va fi anume acesta. Scrieti-l si
voi.
Raspuns: Trebuie de scris numele unui membru al echipei.
Autor: Olga Rosca
6. Acest adprint face parte dintr-o campanie sociala foarte actuala in multe tari
europene si nu doar, venind in raspuns la o problema foarte acuta. A fost
lansata la 31 mai. Vedeti o arie enorma acoperita de cruci. Insa, precum
observati, intr-un loc nu sunt cruci. Nu va intrebam de ce, va intrebam ce
inscriptie am ascuns.

7. Se distribuie urmatorul hand-out:
„Plimbindu-ma pe cararile ochiului meu,
Lumea imi pare a fi din ochi tristi si ochi veseli.
Oare lumea cui predomina?
A tristetei sau a veseliei?
Inima ochiului meu mi-a soptit:
E ironie.”
EA este o forta ce descompune materia, o sursa de purificare si un mijloc de
refugiu bacovian. Daca o veti gasi pe EA in poezia Dumitritei Paladi, va veti da
seama ce cuvint-notiune de provenienta greaca a fost utilizat in calitate de titlu
pentru poezie.
Raspuns: Acrostih
Sursa:”O poeta gasita de poeme” de Dumitrita Paladi
Autor: Eugen Zolotco, Veronica Vragaleva
8. Citind denumirea, tradusa in limba romana, a unui film-blockbuster aparut in
decembrie 2007, autorul intrebarii a facut urmatoarea obsevatie. Denumirea
filmului suna cam asa: PRIMA a CELEI de-a DOUA. Astfel, daca in cea de-a
DOUA vom inlocui 2 litere, PRIMA a CELEI de-a DOUA devine o expresie ce se
asociaza cu o opera a literaturii romane, in care pe linga CEA de-a DOUA mai
apar ALTE TREI, care se afla in relatii tensionate cu cea de-a DOUA. Numiti, va
rog, autorul acestei opere literare.
Raspuns: Ion Creanga
Comentariu: Filmul ”Ironia soartei”, respectiv obtinem ”Ironia soacrei”, asociata
cu nuvela ”Soacra cu trei nurori” scrisa de I. Creanga.

Autor: Eugen Zolotco
9. In timpul celui de-al doilea razboi mondial ea si-a declarat neutralitatea, insa in
mai 1940 fortele armate britanice i-au ocupat teritoriul, iar in 1941
responsabilitatea de ocupatie a fost preluata de catre Statele Unite. Este in
special mandra de o intalnire gazduita de ea, care a reusit sa contribuie la
„incalzirea globala”, chiar daca conditiile climaterice n-ar permite acest lucru.
Numiti-o pe ea.
Raspuns: Islanda
Comentarii: Intalnirea Reagan Gorbaciov in Reikyavik in 1986 care a pus sfarsit
razboiului Rece.
Autor: Olga Rosca
10.

Blitz paronimic
 Spirit considerat de gnostici ca emanat dintr-o inteligenta divina:
 Gaz mobil care nu arde, incolor si inodor, folosit la umplerea tuburilor
luminoase.
Raspuns: Eon, Neon
Sursa: Dictionarul de paronime al lui Nicolae Felecan
Autor: Veronica Vragaleva
Runda IV
1. In ”folclorul” oamenilor de afaceri americani exista asa o zicala ironica: ”... (o
expresie omisa). All others pay cash”. Ce expresie binecunoscuta a fost omisa
din citat?
Raspuns: ”In God we trust”.
Comentariu: Verde – deoarece dolarul este verde (si este culoarea ”preferata” a
echipei LAREME )
Autor: Eugen Zolotco
2. Legenda spune ca acesta era un om care-i ajuta pe altii sa treaca un riu. Intr-o
zi, unul dintre copiii pe care-i trecea de cealalta parte a raului a devenit greu ca
un bolovan. Omul a spus:”M-ai pus intr-un mare pericol. Daca-mi puneai
intreaga lume azi pe umeri, nu cred ca ar fi fost atit de grea cum ai fost tu”.
Copilul i-a raspuns:” Tu ai purtat pe umeri nu doar intreaga lume, ci si pe cel
care a zidit-o. Sunt Isus, Imparatul tau, pe care-l slujesti prin munca ta”. Apoi
copilul a disparut. Omul a devenit sfintul patron al calatoriilor. Cum il chema pe
acest om?
R-s: Cristofor
Autor: Alexandru Fala
3. Cei care pot citi printre printre rinduri vor putea raspunde influienta cui se
resimte in lucrarile lui Edogawa Ranpo.Edogawa Ranpo a trait intre anii 18941965 si a fost unul dintre primii promotori ai unui specii literare in Japonia.
R-s: Edgar Allan Poe
Autor: Alexandru Fala
4. Copacul din imagine a ramas neatins acum mai bine de 70 de ani in urma si
astfel il putem vedea si azi. La fel ca si un bec, un taur, un cal spintecat de o
lance,o mama care-si plinge copilul. copacul e legat de o denumire geografica.
Numiti-o si voi.

R-s: Guernica
Autor: Alexandru Fala
5. Pe 17 mai 1792, undeva in Lumea Noua 24 de oameni se ascund de umbra
soarelui sub un platan. Insa totusi noi ne amintim permanent de zidul ce
inconjura localitatea.
Care localitate?
R-s: New-York
Autor: Alexandru Fala
6. Monedele care erau furate de pirati de pe vasele spaniole si erau aduse in
coloniile britanice din America, se numea „dolarii cu stilpii spanioli” si erau
reprezentati in forma de”S II”, de aici si aprovenit semnul dolarului SUA.
Simbolul cui sunt acesti 2 stilpi?
R-s: Gibraltar
Autor: Alexandru Fala
7. O definitie invechita a acestui termen este suma de o mie de galbeni. O alta
defenitie, data de „Dictionarul de Istorie Medie a Moldovei” este veche unitate
de masura, ce avea valori intre 129-162 kg, si se folosea pentru masurarea
greutatilor transportate pe spinarea cailor. Acest termen figureaza in denumirea
operei a unui scriitor din Moldova.
Spuneti termenul?
R-s: povara
Autor: Alexandru Fala
8. Aceasta este o obligatiune pentru musulmani. Necredinciosul si sclavul nu
trebuie sa faca acest lucru, cel ce nu a atins majoratul si cel bonav mintal la fel
nu trebuie sa faca acest lucru, tutorele o face in locul lor. Cel care-si poate
permitr trebuie sa faca acest lucru la timp. Despre ce este vorba?
R-s: Sa dea de pomana
Autor: Alexandru Fala
9. Conform unui banc : Raiul este locul unde nu sunt X-sii, zilele de luni si sefi. In
locul lui X chinezii foloseau betisoare gradate din smoala cu rumegus de care
era legata o greutate. Dupa ce Betiosorul ardea pina la ata, greutatea cadea pe
un support metallic. Peste un minut numiti va rog X
Raspuns (desteptatorul)
Autor: Ivan Boaghi
10.
Triplu blit paronimic
 De tot, mult, tare, foarte (hat)
 Parte a hamului alcatuita din curele lungi lungi, prinsa de inelele capetelei (hat)
 Cuvint ce indica o miscare brusca si neasteptata, facuta pentru a prinde sau a
apuca pe cineva sau ceva (hat)
Raspuns: hat, hat, hat
Sursa: Dictionarul de paronime al lui Nicolae Felecan
Autor: Veronica Vragaleva
Runda V
1. A) Alexandru Diuma Tata a fost un om foarte darnic, din aceasta cauza el avea
permanent datorii. El spunea : “Eu niciodata si la nimeni n-am refuzat in bani ,
exceptia facind (cuvint omis ) mei”

B)
In 1902 emigrantul rus a creat X
Presedintele Theodor Roosvelt
Raspuns Creditorii, Ursuletul de plus
Autor: Ivan Boaghi

dupa ce a vazut o caricatura cu

2. In Franta din ele au hotarit sa fabrice fieruri de calcat si robinete. In Republica
Dominicana si pina-n prezent sunt folosite ca greutati p-u cintar, iar in Germania
cu ajutorul ei se verifica calitatea berii. Spuneti va rog cine este ea ?
Raspuns ( Moneda)
Autor: Ivan Boaghi
3.

Molier, Dikens, Napoleon, Bismark, Marlyn Monro, Bruce Willis, Jerar
Depardie etc. In lume ei sunt in jur de 60 de milioane. Barbatii se confrunta cu
aceasta de 4 ori mai des decit femeile. De obicei aceasta poate sa apara in
virsta de la 2-la 5 ani sau copilul se „molipseste” de la alt copil. Numiti aceasta ?
Raspuns: Balbaiala
Autor: Ivan Boaghi

4. Va rog sa indicati limba in care e scris devizul de pe stema Marii Britaniei. In
ajutor v-ar putea veni anul 1066, romanul “Aivengo”, sau cauzele a ceea ce a
durat din 1337 pana in 1453.
Raspuns: Franceza
Autor: Fala Alexandru
5. In sec 18 intr-un oficiul postal dintr-o tara vest-europeana a venit o scrisoare
fara numele si adresa destinatarului. Scrisoarea continea urmatoul text : Regelui
poetilor, filosofului poparelor, Mercurului Europei, oratorului patriei, istoricului
regelor, protectorului artei. Lucratorii fara intirzieri au dus scrisoarea
destinatarului. Numiti cui era adresata scrisoarea ?
Raspunsul: Volter
Autor: Ivan Boaghi
6. Bank : La un meci de fotbal
- Baiete de unde tu ai luat bani p-u asa bilet ascump?
- Tata a cumparat
- Dar unde-i tata?
- El ii acasa ...
Dar ce face tata acasa?
Raspuns: cauta biletul
Autor: Ivan Boaghi
7. In desene animate “No time for nuts”( Nu- i timp pentru alune), protagonista
este o veverita care traieste in ice age, perioada de gheata. Ea are o masina
timpului cu care calatoreste in diferite epoci si perioade istorice. Peste tot viata
ei este pusa in pericol. Veverita deja viseaza la epoca ei de bastina, cand ajunge
intr-un loc care-i pare drag. Saruta gheata,dar imediat apare un obiect, care- i
spulbera toata bucuria si iarasi ii pune viata intr-un pericol enorm. Ce obiect isi
face aparitia la acel moment.
Raspuns:Titanic
Autor: Olga Rosca

8. Prima fotografie colora, facuta de James Clerk Maxwell reprezenta, ceea ce mai
des e asociat cu o regiune a unei tari vest-europene. De fapt, tot prin aceasta se
stabileste apartenenta la o grupa sau alta a oamenilor din aceeasi tara. Conform
unor surse exista cca 4000 de acestea. Daca schimbam ultima litera a cuvintului
descris cu o litera a alfabetului englez, care pentru un roman s-ar asocia mai
degraba cu prima litera a propriului alfabet, obtinem denumirea unui loc
intunecat si neplacut, descris in miturile grecesti drept locul unde Zeus i-a inchis
pe Cronos, titáni si ciclopi. Peste un minut, scrieti ce era reprezentat pe prima
fotografie colora.
Raspuns: Tartanul
Comentarii: Tartan este un ornament traditional din Scotia, care si a fost fotografiat
pe prima fotografie. Litera alfabetului englez este R, care se pronunta ca (A). Tartarul
este locul din mitologia greaca.
Autor: Verónica Vragaleva
9. Gasiti urmatorul element al sirului
 dragoste
 respiratie
 Roma
 Putere
 Roata
 Simt
 Cer
Raspuns: minune
Comentarii: prima dragoste, a doua respiratie, a treia Roma, a patra putere, a
cincia roata, al saselea simt, al saptelea cer si a opta minune.
Autor: Olga Rosca
10.
Atentie, intrebarea contine o inlocuire.
Este intotdeauna greu sa incepi de la CELSIUS. Este greu sa ne imaginam, ca
secole la rind oamenii nu l-au cunoscut pe CELSIUS, ceea ce complica esential
unele operatiuni. Se spune ca CELSIUS a aparut la negustori, din dorinta
acestora de a tine o socoteala exacta a bunurilor ce-i apartineau. Intr-un joc,
CELSIUS presupunea candva o comunicare mai apropiata cu cel ce nu se vedea.
Ce am inlocuit prin cuvintul CELSIUS?
Raspuns: Zero.
Comentariu: La «Что?Где?Когда?» exista cindva ”sectorul zero”...
Autor: Eugen Zolotco

