
Intrebările etapei I Divizii
Campionatul Ce? Unde? Cînd?

Ediţia XIV
Intrebarea I

Conform statisticilor pe Pământ ar exista o mulţime de astfel de „figuri geometrice”, unele chiar mai largi şi 
mult mai misterioase. Adevăratul mister este însă cum a devenit această „figură a diavolului” un mister.
Î. Despre care mister sau despre care “figură geometrică” este vorba?
R. Triunghiul Bermudelor sau misterul Bermudelor, după cuvântul cheie “Bermude”
C. Triunghiul Bermudelor (în engleză "The Bermuda Triangle"), este cunoscut şi sub numele de "Triunghiul 
Diavolului". Alte zone renumite pentru caracteristici neobişnuite sunt Marea Diavolului, din apropierea 
Japoniei şi Vortexul de la Marysburgh (denumit şi "Triunghiul Marilor lacuri"), în estul lacului Ontario, etc. De 
asemenea în lume există o mulţime de regiuni în care se întâlnesc căile maritime, unde s-au produs o mulţime 
de scufundări nu mai puţin misteriose a navelor…
S. http://ro.wikipedia.org/wiki/Triunghiul_Bermudelor
A. Vitalie Surugiu, Turnul Alb

Intrebarea 2:

1. Nicolae Iorga scria în cugetările sale: „Sfinţii coboară cerul pe pământ, oamenii obişnuiţi strămută 
pământul ...” Continuaţi fraza prin două cuvinte. 

Răspuns: în cer. 
Autor: Lilian Bejan, XP

Intrebarea 3:

Pentru prima dată Darwin a clasificat emoţiile in 6 tipuri: furie, frică, supărare, dezgust, surprindere, plăcere 
prin 1850, celelalte considerîndu-se că au derivat de la ele. În prezent se cunosc 412 emoţii. Profesorul 
american Paul Ekman a descris muşchii ce participă la exprimarea fiecărei emoţii. Faţa poate face 43 de mişcări 
diferite de muşchi , ce pot fi combinate in mai mult de 10 mii de modalităţi. Dar care emoţie este cel mai greu 
de reprodus ?

Raspuns : Zambetul
(Autori: Chitan Ecaterina & Sclifos Alina, echipa XP)

Intrebarea 4:
(+ imagine)
A fost atestată documentar pentru prima data in anul 777 I Hr.
Conform legendelor, în antichitate, grecii au construit aici un templu măreţ în cinstea lui Ahile - erou al aheilor.
Grecii antici o numeau  Leuke,romanii-Alba în greacă modernă Ofidonisi, în turcă Yilan Adasî.
Cum o numim noi acum, daca denumirea ei actuala este datorata reprezentantilor faunei ce locuiau in trecut pe 
acesta insula, iar in ultimul timp ea a fost intens mediatizată?

Raspuns: Insula Şerpilor
Explicatie: 
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Insula_%C5%9Eerpilor
Autor : Cumpanici M.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Triunghiul_Bermudelor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Antichitate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grecii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ahile
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_turc%C4%83


Intrebarea 5:

Citat, George Bush tatăl despre animalele domestice: "câinele - e un animal foarte bun. Însă eu nu am nevoie de 
câini din cauza ca eu o am pe .....". 
Întrebare: Continuaţi citatul?
Rasupns: Barbara Bush, soţie tot se acceptă
Sursa: revista Pink, Martie
Autor: Olga Ghincul, Turnul Alb

Intrebarea 6:

În finala campionatului mondial de fotbal din 2006 lupta s-a dat între două mari forţe ale fotbalului 
mondial, şi anume Italia vs Franta. În culisele acestei lupte s-a mai  dat o lupta  între două rivale create de doi 
fraţi cu zeci de ani în urmă.

Î. Numiţi rivalele din culise.

R. 

Puma vs Adidas
S. http://www.iht.com/articles/2005/11/08/business/SHOES.php
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/puma-vs-adidas-return-of-the-battle-of-the-boots-

475377.html
http://tv.rol.ro/programe-tv/Viasat_History/90202/Adidas_versus_Puma.htm

Intrebarea 7:



Medicul Evghenii Briun considera că creşterea pasiunii ruşilor pentru “balet” poate fi explicată prin 
“sărbătorirea prea îndelungată a victoriei asupra fascismului”. Tot el a adăugat că această pasiune în perioada 
ţaristă a fost mai  puţin populară decât în zilele noastre, fiindcă populaţia era mai religioasă.

Î. Ce a fost înlocuit prin cuvântul “balet”?
R. alcool, se accepta si Vodka.(krepleak, samagon)
S. http://www.lovendal.net/wp52/opinie-socanta-rusii-nu-ar-fi-betivi-ci-au-sarbatorit-prea-mult-victoria-asupra-
fascismului/
A. Vitalie Surugiu, Turnul Alb

Intrebarea 8:

1) Într-un spital pentru bolnavi psihic, şi anume foşti matematicieni, se face o verificare a pacinţilor. Inspectorul 
se apropie de un pacient şi-i spune: “Vreau să te derivez”. Pacientul se sperie şi fuge. Se apropie de altul şi-i 
spune: “Vreau să te integrez” – aceeaşi reacţie. Se apropie de al treilea şi-i spune: “Vreau să te derivez” –
pacientul, spre mirarea inspectorului, râmâne calm. Inspectorul îi zice: “Vreau să te integrez” – aceeaşi raecţie! 
Inspectorul, uimit că a găsit totuşi un pacient sănătos, îl întrebă: “Cine sânteţi dvs?”.
Întrebare: Ce i-a răspuns bolnavul?
Răspuns: eu sânt ex

Explicaţie. rezultatul derivării şi integrării funcţiei y(x) = ex rămâne aceeaşi ex

Autor: Vitalie Surugiu, Turnul Alb

Intrebarea 9:

Într-un trib din Africa, se consideră  că sufletul se află în ficat. Astfel bărbaţii obişnuiesc  să manînce ficatul 
animalelor, crezînd că în aşa mod îsi măresc propriul suflet. Femeilor însa le este interzis să manînce ficat. De 
ce?

Rsp: Femeia nu are suflet.
Explicaţie: conform concepţiilor acestui trib, femeia nu are suflet, şi respectiv numai iroseste sufletul cuiva.

(Autori: Chitan Ecaterina & Sclifos Alina, echipa XP)

Intrebarea 10: Ce au in comun Capitala statului Nauru, floarea de ferigă şi  piatra filozofala ?

Raspuns: Nu exista
Explicatie: Nauru este unicul stat fara capitala oficiala, feriga nu infloreste etc.
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83
Autor : Cumpanici M.

Intrebarea 11:

Din anul 1917 in America de Nord in fiecare an au loc multe lupte. Lupte in care participa chiar si pantere, 
pinguini, rechini, coioti, ratuste. Aceste lupte incep in luna octombrie si se termina tocmai in aprilie in urma 
caror se desemneaza doi cistigatori. Apoi, cei mai puternici ramasi pina la inceputul verii lupta pina nu ramine 
unul, cel mai bun. In Moldova astfel de lupte nu pot avea loc nu din considerentul ca ratustele sau curcanii 
nostri sunt mai putin batausi ci deoarece locuri pentru petrecerea acestor batalii noi nu avem. Nu va intreb ce 
trebuie in acest caz sa faca curcanii nostri ci pe ce se petrec aceste batalii?

Raspuns: Pe gheata.
Comentariu: In anul 1917 a fost infiintata Liga Nationala de Hokey (NHL). Pantere sunt Florida Panthers. 
Pinguinii: Pittsburgh Penguins. Aculele: San Jose Sharks  coioti: Phoenix Coyotes Ratustele cluburi 
profesionale de hokey pe ghiata care joaca in aceasta liga. In Moldova nu avem ghiata pentru astfel de meciuri 
doar daca iarna mai inghata cite un iaz.
Autor: Sebastian Iustin SER
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Intrebarea 12:

Andrei Kurpatov, în cartea sa „Cinci taine mari ale bărbaţilor şi femeilor”, cu scopul de a ridiculiza percepţa 
tradiţională stereotipică de percepere a femeii de către bărbat, îl citează pe Samuel Batler: „Găina nu 
reprezintă pentru ou nimic altceva decât o modalitate de a ...” Continuaţi fraza prin trei cuvinte.   
Răspuns: genera alt ou. 
Autor: Lilian Bejan, XP

Intrebarea 13

Conform unei opinii , acest termen semnifică pluralul acelor lucruri pe care el le prezintă. Conform altei teorii, 
acest termen se reprezintă prin arealul său de “lucru”, reprezentând un acronim. Care sunt acele cuvinte ce 
alcatuiesc acronimul?

Raspuns: Nord, Est, Vest, Sud
Comentariu: Nord, Est, Vest, Sud în engleză alcătuiesc cuvintul NEWS

Autor: Railean Olga, echipa XPerience

Intrebarea 14
Conform bunelor maniere la masă cuţitul e mînuit doar cu mîna dreaptă, iar furculiţa doar cu stînga. Coatele nu 
se sprijină pe masă ci stau cît mai strînse lîngă corp. Niciodată nu se linge tacîmul cu care se serveşte dintr-un 
vas comun. Iar în majoritatea triburilor din Africa de Est bunele maniere în timpul mesei permit ca mîncarea sa 
fie servită numai cu mîna stîngă, cea dreaptă fiind ţinută la spate. 

De ce?

Rsp: Mâna dreapta e murdară
Explicaţie: Conform conepţiilor acestor triburi, mîna dreapa e mîna cu care ei oboşnuiesc sa se spele, ea 
devenind murdară, iar mîncarea este sfintă.  

(Autori: Chitan Ecaterina & Sclifos Alina, echipa XP)

Intrebarea 15

La chinezi  prezenţa acestuia în casă prevesteşte fericirea. Chinezii chiar crescîndu-i ca pe animale domestice, 
iar poporul român crede ca el prevesteşte moartea. El este protagonistul unei fabule de A. Donici.Cine e el?

Rsp: Greierul.
(Autori: Chitan Ecaterina & Sclifos Alina, echipa XP)

Intrebarea 16 :
Se dau imaginile:



Atenţie, întrebarea: Ce este reprezentat în imagini?

Răspuns: Reţeaua Internet.

Comentariu: Aceste imagini aparţin unui set de hărţi convenţionale ale reţelei Internet creat de către Chris 
Harrison. Hărţile au fost desenate în baza informaţiei despre densitatea conexiunilor la Internet din întreaga 
lume.

Sursa: http://www.chrisharrison.net/projects/InternetMap/index.html

Intrebarea 17

25) Valoarea acestui ansamblu de cunoştinţe este puternic contestată în lumea ştiinţifică contemporană.. E greu 
de explicat  vechimea acestor sisteme care, în toate marile culturi antice, depăşeşte 6000 de ani, iar apariţia lor 
are loc într-o perioadă total lipsită de mijloace tehnice: atunci când singurul "instrument" de observaţie era 
ochiul. 
Care e „pseudoştiinţa”?
Rapuns. astrologia
Sursa. http://ro.wikipedia.org/wiki/Astrologie
Autor. Sergiu Calmîc, Turnul Alb

Intrebarea 18

Acest poet şi savant oriental de vază a rămas în istorie datorită catrenelor sale despre dragoste şi prietenie, vin, 
sensul vieţii şi încă multe altele. Cu toate acestea, dacă am consulta o carte de biologie am afla că dânsul face 
parte din familia Nephropidae şi că la specia sa e foarte puternic evidenţiat dimorfizmul sexual (masculul e cu 
mult mai mare decât femela), zona abdominală e foarte bine dezvoltată şi segmentele exoscheletului sunt uşor 
observabile. 
Înrebare: Numiţi poetul?
Raspuns. Omar Khayyam.
Comentariu. Animalul e omarul
A. Sergiu Calmîc, Turnul Alb

Intrebarea 19
Numelui acestui matematician, astronom, poet dar mai ales medic arab, Canonul ştiinţei medicale a căruia se 

consideră util chiar şi acum, peste mai mult de 1000 de ani, s-ar traduce ca Hussein, tatăl lui Abu, fiul lui 
Rashid, fiul lui Daud, fiul lui Abdalah, fiul lui Sina. Noi însă îl numim drept fiul  stră-stră bunelului său. 
Întrebarea. Sub ce nume îl cunoaştem noi?
Raspuns: Ibn Sina (Avicena tot se acceptă)
Comentariu: din arabă Ibn înseamnă „fiul”, iar Sina era stră-stră bunelul său
Autor: Sergiu Calmîc, Turnul Alb

Intrebarea 20:

Inventarea maşinelor de cusut a avut loc în secolul VIII. Singer şi wilson în anii 1850-1851 au modernizat 
maşina de cusut astfel încât şi astăzi ea îşi păstrează construcţia generelă. Inventatorii au patentat un element al 
acelei maşini care şi până astăzi aduc venituri enorme urmaşilor săi. 
Î. Dar care element principal a fost patentat?
R. Acul cu gaura-n vîrf 
C.

http://www.chrisharrison.net/projects/InternetMap/index.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Astrologie


S: http://supotnitskiy.webspecialist.ru/stat/stat23.htm
A: Barladean Oleg , “Turnul Alb”

Intrebarea 21:
Într-o rezervaţie din Republica Sud-Africană au început a se întâmpla lucruri ciudate: cineva muta dintr-un 
loc în altul automobilele parcate. Făcea lucrul respectiv cu o aşa viteză, că nimeni nu observa. În cele din 
urmă taina a ieşit la iveală. Vinovatul nu a fost întemniţat. Nu pentru că a pledat nevinovat, ci pentru că 
oricum era uşor de monitorizat pentru a nu mai comite infracţiunea dată. Întrebare: cine era vinovatul?
Răspuns: o broască ţestoasă. 
Autor: Lillian Bejan XP

Intrebarea 22:

William Shakespeare spunea despre x astfel: X  foloseşte şi scriptura când vrea să-şi atingă scopul; Victor 
Hugo: Una din urmarile virtutii e trufia. E intre ele o punte faurita de x." 
Nimeni nu l-a vazut pe x niciodata dar la sigur poate sa-i schiteze un portret detaliat si sa spuna chiar unde 
traieste. Fiind o personalitate misterioasa are si multe nume ca Abaddon, Angra Mainyu, Asmodai, Beelzebub, 
Belial, Iblis . Detine functia de sef. Dar unde ?

Raspuns: In IAD. 
Comentari: Personalitatea misterioasa e Satan sau Diavolul care se pare ca e cel mai mare in Iad.

Autor: Sebastian Iustin SER

Intrebarea 23

Imaginea este un screenshot din clipul: Everybody’s Fool de Evanescence.Care este cuvîntul omis atît în 
imagine cît şi în versurile piesei dacă ştim că pentru identificarea lor oamenii au inventat un dipozitiv 
special, unul din acestea a fost testat pe vocea lui Bill Clinton atunci cand povestea despre relatia sa cu 
Monika Levinski ?Numiti cuvantul omis !

Rsp: lies sau minciuni 
Explicatie: cuvîntul omis este lies=minciuni, iar produsul este detectorul de minciuni.

(Autori: Chitan Ecaterina & Sclifos Alina, echipa XP)

Perfect by nature 
Icons of self indulgence 

Just what we all need
More **** a world that
Never was and never will be 
Have you nu shame?
Don’t you see me?
You know you’ve got

Everybody Fooled! 



Intrebarea 24:

16) V.G. Belinski spunea ca etalonul demnităţii unei X este Y.  Ch. de Montesquieu zicea ca pe un tip de Y, 
nimeni nu-l consolează, toţi îl urăsc şi dispreţuiesc, în special X. În pofida acestora Y doreşte mereu sa 
aibă o parte din X, cerîndui-o. Numiţi X şi Y dacă suntem siguri că ei sunt prezenţi în sală. O să le fie 
mai uşor să răspundă celor pasionaţi ce genetică.

Rsp: X: Femeia, Y: Barbatul.  
(Autori: Chitan Ecaterina & Sclifos Alina, echipa XP)

Intrebare 25:

30. Daca Adam si Eva ar fi fost chinezi, atunci Dumnezeu nu i-ar fi izgonit din  Rai. Tinand cont de specificul 
alimentar chinezesc, scrieti de ce Eva nu a mancat marul.
Raspuns: pentru ca ar fi mancat sarpele.
Autor: Oleg Burca, echipa XP

Intrebarea 26:

5) Pe data de 7 mai 1998, compania Apple lansa un produs, de care era foarte mîndră şi care a căpătat o 
mare popularitate în rîndurile maselor. Despre acest produs Steven Jobs spunea:

„El a apărut în rezultatul mariajului dintre agitaţia Internetului şi simplitatea Macintoshului.
Răspundeţi cum se numea produsul lansat de Apple?
Răspuns: iMac
Comentariu: 
Autor: Timofei Pendus

Intrebarea 27:

Scriitorul francez Emille Zola, fiind în disgraţia conducerii statului francez de atunci, se afla peste hotarele 
ţării.Dorind sa afle cum merg vânzările noului său roman, acesta i-a trimis editorului său o scrisoare ce continea 
doar urmatorul simbol:”?”
Peste un minut scrieti ce a raspuns editorul?
Raspuns “!”
Autor : Cumpanici Maxim

Intrebarea 28:

Intrebare:
      Atentie in intrebare este o inlocuire:

“ Gradinitele” pe linga  funcţiile sale de baza  adesea mai servesc si pentrua  servi în multe societăţi la igienă
publică,de a nu preintimpina răspândirea bolilor  şi de prevenire a de a polua apele subterane. „Gradinitele” 
municipale, în cazul în care sunt cultivate cu multă verdeaţă, preiau pe lîngă funcţiile de parcuri şi alei, o 
importantă funcţie climatică şi ecologică. Unele „gradinite” preiau funcţiile de zone de agrement.

Raspuns: cimitire
Sursa : http://ro.wikipedia.org/wiki/Cimitir
Autor :gosha

Intrebarea 29

Asiaticii spun ca este o "cale" care uneşte feţele multiple ale artelor plastice. În China aceasta se numeşte 
shoho, iar in Japonia shodo. După cum spun cei de la răsărit, ea e calea adevărului, creşterii şi calea relaţiilor 
dintre oameni. 
Î. Numiţi-o printr-un cuvint.
R. ortografie



S. A mini-enyiclopedia of contemporary japanese culture. 2006 Tokyo
A. Olga Ghincul, Turnul Alb

Intrebarea 30
Întrebarea 1. Odată un fermier a chemat un matematician, un inginer şi un fizician să-i construiască cel mai 
mare ocol, avînd o cantitate limitată de gard. Inginerul a construit un cerc. Fizicianul a construit o linie lungă de 
gard şi a spus că lungimea ei e infinită. Matematicianul a rîs şi, cu soluţia lui, i-a întrecut pe toţi. El construit un 
mic gard în jurul său şi a spus:

Atenţie, întrebarea: Ce a spus el?

Răspuns: că se află în afara ocolului.

Intrebarea 31

. Unul din cele mai neaşteptate deznodăminte poate fi urmărit în filmul „Planeta Maimuţelor” din 1968. În acest 
film, nava protagoniştilor aflaţi în hibernare s-a prăbuşit pe o planetă aflată,conform datelor aparatelor de bord 
la 320 ani-lumină de Pămînt. Peste un timp, ei sunt găsiţi de o colonie de maimuţe, care, după scurt timp, i-a 
omorît pe doi din cei trei oameni. Ultimul e supus unor teste, însă evadează şi, alergînd pe plajă spre ocean, 
vede ceva ce a dezlegat îndată misterul existenţei acestei planete. 

Atenţie, întrebarea: Peste un minut, numiţi  ce a văzut astronautul Taylor.
Răspuns: Statuia Libertăţii. Se acceptă orice edificiu uman existent, care se află lîngă ocean.
Comentariu: Din cauza principiului dilatării timpului şi a unei greşeli de navigare, ei s-au întors pe Pămînt 
care, peste două milenii după plecarea lor, a devenit populate de maimuţ, pentru că oamenii s-au omorît unii pe 
alţii în războaie.

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Planet_of_the_Apes_(1968_film)

Intrebarea 32
Se dă imaginea:

Caracterul imaginilor de pe timbre nu este întâmplător. Pentru ca un mod răspândit de consum al acestei 
substante este de a linge timbrele date.

Atenţie, întrebarea: Dar ce substanta e impregnata pe timbre? 

Răspuns: LSD, se accepta substante narcotice.
Comentariu: Un mod răspândit de consum al acestui drog este de a linge timbre impregnate cu substanţa 
respectivă.

Intrebarea 33



Mandie Wlaker, era o femeie de 59 de ani ce a participat la un reality show american, numit “Tentaţia” şi a 
cîştigat marele premiu. Dar ce a făcut ea in timp ce a aflat că a cîştigat marele premiu, dacă se ştie că din 
această cauză acest reality show nu a mai fost transmis in direct? 

Rsp: A murit
Explicaţie: a suferit un stop cardiac din cauza emoţiilor prea mari.
(Autori: Chitan Ecaterina & Sclifos Alina, echipa XP)

Intrebarea 34

Din colectia de bancuri despre calculatoare:
De ce numai 10% din creierul uman conţine cod executabil? S-a descoperit că restul sînt ...
Î. Ce sânt restul, dacă se ştie că în structura unei întrebări prezenţa lor este binevenită?
R. comentarii
S. http://www.meme.ro/modul/bancuri/calculatoare/categorie,2.meme
A. Vitalie Surugiu, Turnul Alb

Intrebarea 35

În aceasta zi URSS a anunţat prezenţa în mîinile sale a bombei atomice şi a înfiinţat relaţii diplomatice cu 
Republica Domenicană, a avut loc teledebutul Beatles la BBC cu Pit West la tobe, Vladimir Klichko a fost 
înfrînt de Corry Sanders pe  «Preussag Arena» s-a născut Andrei Mironov şi Sultan Ibraghimov. Totuşi noi o 
asociem cu altceva, mai corect cu altcineva. 
Î. Cu cine asociem noi aceasta dată daca conform unei glume aceasta e “cel mai bun prieten al omului”?
R. femeia 
A. Sergiu calmâc, Turnul Alb

Intrebarea 36

După anumite surse, această teorie bizară pentru noi fusese luată în serios de înalţi demnitari nazişti adepţi ai 
ştiinţelor oculte, iar Dr. Heinz Fisher ar fi îndreptat un aparat de fotografiat telescopic către cer, pentru a 
identifica flota britanicilor. Se spune chiar şi că au fost ratate anumite tiruri de V1 tocmai pentru că se calcula 
traiectoria plecând de la ipoteza unei suprafeţe concave şi nu convexe.
Î. Nu vă cerem să ne descrieţi această teorie, spuneţi-ne doar cum se numeste cartea citită de majoritatea dintre 
noi în copilărie în care la fel se susţine aceasta teorie însă pe un satelit natural.
R. Neştiilă pe Lună (Незнайка на Луне) 
C. Este vorba de teoria Pamantului gol pe dinăuntru şi locuibil . În cartea “Neştiilă pe Lună” (Незнайка на 
Луне) de Nicolai Nosov (Никола́й Но́сов) la fel se descrie Luna ca fiind goală pe dinauntru şi locuibilă.
S. http://www.lovendal.net/wp52/incredibila-teorie-a-pamantului-gol-pe-dinauntru-si-locuibil-hollow-earth/
A. Vitalie Surugiu, Turnul Alb

Intrebarea 37

X poate fi găsită oriunde. E ieşit din comun stilul lui X ce se află în catedrala Sfânta Sofia din Novgorod. 
Cu toate că e o ţară cu religie predominant ortodoxă, X-ul din catedrala dată are un aspect caracteristic 
stilului  catolic. Mult timp în Moldova se luau decizii importante, consultând X. Dacă, totuşi, nu reuşiţi să 
aflaţi ce a fost substiuit prin X, încercaţi să vă amintiţi ocupaţia cea mai cunoscută a Cleopatrei.
Răspuns: Poartă
Explcaţii: e vorba de poarta Magdeburg din catedrala Sfânta Sofia şi Poarta Otomană. Cleopatra Stratan îl 
aşteaptă pe Ghiţă la portiţă.
Autor: Lilian Bejan, XP



Intrebarea 38

Atenţie lista:
Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria.

Pentru ca această listă să fie completă ar trebui ca ea să mai conţină 2 ţări, care însă au fost intenţionat omise de 
autorul întrebării datorită unei particularităţi specifice lor. 
Numiţi particularitatea!
R:  Numele ţării începe cu „A”, dar nu sfîrşeşte în „A”
Comentariu: Afghanistan, Azerbaijan

Intrebarea 39
Imaginile de mai jos reprezintă o comparaţie intre China si Germania , realizată de Yang Liu.

Ce este prezentat in patratele 1 si 2 ?



Raspuns: 1.Automobil
                 2.Bicicleta

Explicatie: 
Sursa: http://www.bugaga.ru/interesting/1146710610-germanija-kitajj.html

Autor : Cumpanici M.

Intrebarea 40:

  Găsiţi răspunsul la o ghicitoare spusă în filmul “La vitta e bella” de Roberto Benigni: “Ce lucru, odata 
pronunţat, dispare?”
 Raspuns: Linistea
Autor: Railean Olga, echipa XPerience


