1.In Mizerabilii de Victor Hugo autorul prevesteste un viitor in care omul va stapani zmeul, balaurul si
hydra. Scrieti peste 1 minut ce a avut in vedere Victor Hugo prin zmeu, balaur si hydra.
R/s: aer, pamant, apa
Autor:Stepa Valentin, Bifidoc
2. Era considerat cel mai viclean dintre muritori. Rege al unei cetati la 78 km la vest de Atena. Pentru
ca a dat in vileag o fapta a anticului stapan suprem grec i-a fost aplicata o pedeapsa perpetua.
R/s: Sisif
Autor: Bifidoc
3. Găsiţi cuvintele omise.

Răspuns: Turiştii ruşi / moldoveni
Autor: Vadim Ţurcan (GS)
4. Anul acesta la premiile Grammy a fost anunţat că ei, în primăvară vor prezenta un musical pe
Broadway intitulat după albumul din 2004 care denotă o calitate mai naivă a populaţiei americane.
Denumirea lor provine ca să zic aşa de la “dragostea exagerată” pentru marijuana.
Răspuns: Green Day.
Autor: Vlădicescu Cristina, GS.
5.X e un nume galic prin care era indicată o castă sacerdotală a celţilor din Galia şi din Britania. X vine
de la „stejar”, cu referire la pădurile de stejari în care se desfăşurau de obicei ritualurile religioase
celtice. Ce s-a în locuit prin X?
Răspuns: Druizii.
Autor: Iurcenco Artiom, GS.
6. „Melcul” e fiul lui Hermes şi al Afroditei. Cel puţin aşa spun „Metamorfozele” lui Ovidiu. Multe
animale corespund cu noţiunea de „Melcul”, astfel simplificându-şi mult viaţa. Ce s-a înlocuit prin
cuvântul „Melc”?
Răspuns: Hermafrodit.
Autor: Iurcenco Artiom, GS.
7. Calendarele vechi aveau diverse defecte, cel mai cunoscut exemplu făcând referire la calendarul
roman. Iulius Cezar a trebuit să poruncească unui astronom din Alexandria să rezolve sistemul
complicat în care degenerase calendarul roman, dar calendarul Iulian care a rezultat avea sa ajungă la o
desincronizare cu nu mai puţin de 11 zile (faţă de ciclul anual natural), astfel că în 1752 Imperiul
Britanic a fost nevoit să adopte calendarul Gregorian (introdus în restul Europei de către papa
Gregorius în 1582), eliminând 11 zile din acel an. La miezul nopţii de 2 septembrie a început ziua de 14
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septembrie, şi oamenii au protestat pe străzi fiindcă le intrase în cap că legiuitorii făcuseră un anumit
lucru. Dar ce acuzaţie aducea mulţimea legiuitorilor?
Răspuns: Acuzaţia de scurtare a vieţii cu 11 zile, sau de furt a 11 zile din viaţă.
Autor: Dabija Orest, GS.
8. În unul dintre capitolele cărţii: „Copiii Matricei” de David Icke, autorul critică în termeni foarte duri
companiile farmaceutice care creează conspiraţia vaccinurilor, el aducând dovezi clare asupra faptului
că vaccinurile nu sunt create în nici un caz pentru ajutorarea umanităţii, ci pentru a înrăutăţi starea
psiho-fiziologică a oamenilor. Referitor la costul vaccinului pentru tusea convulsivă, acesta a crescut de
la 11 cenţi în 1982 la 11,40 dolari în 1987. Diferenţa uriaşă de cost se explică prin plata taxelor legale,
dar în primul rând prin alte plăţi.Întrebare: Care sunt aceste plăţi?
Răspuns: Despăgubirile acordate familiilor celor care au murit sau au suferit grave probleme
cerebrale în urma administrării vaccinului.
Autor: Dabija Orest, GS.
9. Primul a avut loc la 1745. Cel de-al doilea îl asociem cu secolul 20. Ele sunt legate de acelaşi oraş,
care este capitala unui stat în cinstea căruia sunt numite două gambituri, două defensive şi o deschidere.
Numiţi-l.
Răspuns: Tratatul de la Varşovia.
Autor: Cebotaru Ştefan, GS.
10. Conform statisticilor X se produce anual in cantitati de 20 Kg/ cap de locuitor.A fost adus in
America in cea de-a doua calatorie a lui Columb pe Insula Haiti. Se poate produce din 2 materii prime.
In Romania exista o asa trupa denumirea careia spune ca ei nu au X. Trupa a aparut in 2001 la 3
ianuarie, iar in 2005 obtin discul de aur pentru vanzarea primului album. Ludovic al 16-lea obisnuia sai faca surprize sotiei sale presarand gradina cu X in loc de nisip.Ce este X ?
Raspuns: zahar.
Autor:Magnet
11. X este cunoscut de multi dintre noi ca fiind foarte divers. Exista X al pamantului , al inelului, al
piciorului. Auguste Rodin si Constantin Brancusi l-au reprezentat pe X cu maiestrie in operele sale.
X contribuie la producerea adrenalinei,dopaminei si serotoninei in corpul uman. In cateva state din
SUA exista cateva ciudatenii legate de X: In Nevada este interzis barbatilor ce au barba.In WisconsinX in tren poate rezulta o amenda foarte mare.
Data de 6 iulie a fost decretată ca „Ziua Internaţională a lui X ”Ce este X?
Raspuns: sarut.
Sursa http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/CULTURA/julia-maria-cristea-3.htm
Autor:Magnet
12. El permanent are 37 de ani, înălţimea de 183 cm şi greutatea de 76 kg, este un gentilom adevărat,
posedă o licenţă specifică. Este un fumator inrăit, fumează ţigări cu trei benzi de aur plasate linga
filtru.Consuma mult alcool, în mediu bea o data la 7 pagini.Cine este el?
Raspuns: James Bond
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Bond_(character)
Autor: Sergiu(Magnet)
13. Cartea celor cinci cercuri ( Go Rin No Sho) o culegere de texte scrisă în 1645 de maestrul
Miyamoto Musashi, menţionează 4 drumuri de viaţă: 1.Fermier 2. Negustor 3. Meşteşugar, scrieţi vă
rog într-un minut cea de a 4-a cale:
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Raspuns: Războinic.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Miyamoto_Musashi
Autor: Sergiu(Magnet)
14. Numărul de inundaţii în oraşul Veneţia creşte în fiecare an, riscând să ducă, în cele din urmă, la
surparea oraşului. Pentru a evita acest lucru, autorităţile locale au iniţiat proiectul cu numele “X”.
Spuneţi ce am înlocuit cu “X”, dacă “X” este un personaj biblic.
Răspuns: Moise
Autor: Magnet
15. Înaintea concertului său lîngă Universitatea de Stat a Moscovei pe dealurile Vorobyovy lui JeanMichel Jarre i-a fost dată o promisiune din partea primarului Moscovei, de care nu era în stare nici
Papa de la Roma. Ce fel de promisiune era?
Răspuns: Timp frumos.
Autor: Magnet
16. Bell şi telefonul, Ford şi automobilul, Edison şi becul electric, fraţii Wright şi aeroplanul. Cine nu
aparţine acestui şir?
Răspuns: Ford, el nu inventase automobilul.
Sursa: Readers Digest, 3/92, с.132
Autor: Magnet
17. La mijlocul sec. XVII poetul german Friedrich von Logau, reflectînd asupra naturii păcatului, a
remarcat: “este omenesc – a cădea în păcat, de natura diavolului – a nu ieşi din el, creştinesc – a urî
păcatul...”. Ce considera el că este de natura Domnului?
Răspuns: Să ierte păcatul.
Autor: Zombii
18. Potrivit lui Herodot pe timp de pace X faceau acest serviciu pentru Y, iar pe timp de razboi invers,
Y faceau acest serviciu pentru X. Care este acest serviciu daca se stie ca X si Y sunt rude de gradul 1.
R/s: Sapau mormintul
Comentariu: X – feciorii, Y- tatii (copii, parintii).
Autor: Zombii
19. Atentie citat, in citat sunt 2 inlocuiri. Franc Sinatra spunea despre Marilin Monroe “ Ea era o femeie
foarte controversata – un adevarat Fat Frumos si Balaur in fusta. Ba ea era draguta si binevoitoare, ba
peste un minut tipa si avea crize de nervi. Este adevarat, ca imaginea sa de blonda sexy o ascundea pe
adevarata Marilin, cu care se putea vorbi despre literatura si politica ore in sir.” Prin Fat Frumos si
Balaur au fost inlocuite numele a 2 eroi principali a unui roman englez. Eroi care au aparut in ultimii
ani si in citeva filme de la Holywood. Nu va rugam sa ne spuneti numele acestor eroi. Numiti autorul
acestei carti.
R/s: L. Stivenson
Comentariu: Romanul “The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”
Autor: Zombii
20. In picturile lui Mihail Nesterov X de obicei este de culoare albastra sau semistravezie. Din limba
greaca X se traduce ca adiere. In fizica X este un fenomen optic. In psihologie o simptoma de epilepsie.
In Finlanda X este un riu, iar in Moldova este o stea..
Numiti X.
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R/s: Aura
Sursa: Wikipedia
Autor: Zombii
21. Un cinematograf American la un moment dat a inceput sa inregistreze pierderi. Spectatorii erau
nemultumiti ca doamnele in timpul vizionarii filmului nu-si scoteau palariile. Toate rugamintile
administratiei, numeroasele anunturi nu aveau nici un efect. La un moment dat insa a fost gasita solutia.
Ce continea anuntul care a facut ca toate doamnele sa-si scoata fara nici o rugaminte palariile.
R/s: Doar doamnele in virsta pot ramine in palarii.
Comentariu: Se accepta orice raspuns a carei idee este ca femeile care purtau in cinematograf palarii
erau considerate batrane.
Sursa: G. Arhanghelskii “Organizarea timpului”
Autor: Zombii
22. Ce regula este indeplinita cu strictete in legatura cu diamantele care au mai mult de 50 de carate?
R/s: Sunt denumite cu nume propriu
Autor: Zombii
23. Unii credeau, ca asemanarea fizica a verilor, probabil, accentuata de barbile purtate si o iluminare
insuficienta, a provocat un om sa intreprinda o actiune. Numele acestui om se incepe cu aceeasi litera
ca si numele celor 2 veri, iar actiune intreprinsa a dat denumire mai tirziu lucrarilor lui Giotto,
Mazaccio, Caravagio s.a. Numiti actiunea si numele acetui om?
R/s: Sarutul,( Iuda)
Sursa: Biblia
Comentariu: Iuda saruta mina lui Iisus, ca sa dea de inteles romanilor pe cine sa aresteze dintre Iisus si
Iacov, feciorul Salomeei, sora Mariei.
Autor: Zombii
24. In magazinul londonez Harrods cumparatorilor li se propun 20 de feluri de X cu gust de mincaruri
traditionale englezesti, de exemplu : peste afumat, budinca de Yorkshire, piine prajita cu cascaval s.a.
Alti 3 italieni au inventat X cu gust de homar, ulei de masline si de cascaval. Primele retete ale X au
aparut in secolul XVIII-lea, totusi pentru multe tari X raminea a fi o raritate. Astfel in Anglia X a
devenit accesibil publicului larg prin mijlocul erei victoriene, cind Norvegia si SUA iau oferit ceva
Angliei. Ce este x?
r-s: Inghetata
Explicatie: Anglia a inceput sa exporte mari cantitati de gheata din SUA si Norvegia, magazinul
Harrods din Londra e vestit pentru aceste feluri de inghetate pe care le propune consumatorilor.
Sursa: www.vokrugsveta.ru, http://en.wikipedia.org/wiki/Icecream
25. Raminind la tema ghetii, spuneti va rog intr-un minut din ce regiune a Rusiei in trecut, se exporta
gheata, pretul ei de export fiind aproximativ 75 $/tona , iar costul de obtinerii era de doar 2.5 $?
R-s:Alaska
Explicatie: dupa decretul tarului Nicolai I in 1851 a fost creata o companie ruso-americana, care
obtinea gheata si o exporta in California.
Sursa: www.vokrugsveta.ru
26. X in anii de scoala a fost capitan al majoretelor (the head cheerleader), a fost licentiat in istorie, si a
intrat in contact cu o societate secreta, a fost pilot si a avut un inceput de cariera in industria energetic.
Este unicul Y care a obtinut master in administrarea businessului, si spre mirarea multora din noi are
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un IQ de 125 (care este mai inalt decit mediu) si acum scrie o carte. Spuneti va rog cine este X?
R-s: Bush G.W.
Sursa : www.vokrugsveta.ru http://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush#cite_ref-25 imagine
Autor :Bifidoc.
27.Blitz dublu - Bancuri:
1. Un barbat intra in farmacie cu fiul sau de 8 ani.
Fiind in fata vitrinei cu prezervative, baiatul intreaba: “Tata, ce sunt astea?”
Tatal ii raspunde: “Acestea sunt preservative. Barbatii le utilizeaza pentru sex protejat”
La care fiul replica: “Aaaaa, am auzit de ele la disciplina Educatie pentru Sanatate la scoala”.
Privind in vitrina, baiatul ia o cutie cu 3 prezervative si intreaba “De ce sunt 3 bucati intr-o cutie?”.
Tatal sau ii raspunde: “Acestea sunt pentru baietii liceeni: UNUL pentru vineri , UNUL pentru sambata
si UNUL pentru duminica.”
“Interesant”, raspunse baiatul si luind o cutie cu 6 bucati intreaba ”De ce aici sunt 6?”
Tatal ii raspunde “Acestea sunt pentru baiatul student. DOUA pentru vineri, DOUA pentru Sambata si
DOUA pentru Duminica. “
“Foarte interesant”, exclama baiatul.
“Atunci cine le utilizeaza pe astea?”, intreba baiatul lund o cutie cu 12 bucati.
In 30 de secunde raspundeti cu exactitate cine le utilizeaza si cum le utilizeaza?
2. - Domnule doctor, am avut un cosmar toata noaptea: se facea ca trageam de o usa pe care scria ceva.
- Si ce scria?
Raspundeti intr-un cuvant ce scria pe usa.
Raspuns:
1.Le utilizeaza barbatii insurati in urmatorul mod: Unul in Ianuarie, Unul in Februarie,. Unul in
Martie…in fiecare luna a anului cate unul.
2. Impinge.
Sursa: http://www.funnymos.com/index.php?s=condom&submit=Search
Autor : Magnet.
28. Conform unei legi, autostrăzile interstatatle din SUA trebuie sa aiba segmente a câte 2 km drepte,
din fiecare 10 km. La ce folosesc aceste porţiuni?
Răspuns: Pentru aterizarea avioanelor
Autor :Magnet.
29.Material distributiv

La momentul alcătuirii întrebării, acest site prezenta următorul conţinut. Spuneţi ce reprezintă această
cifră, dacă pentru prima dată, acest lucru a fost făcut acum 49 ani.
Răspuns: Numărul de oameni aflaţi în spaţiu.
Sursa: http://www.howmanypeopleareinspacerightnow.com/
Autor: Magnet
30.Cartea celor cinci cercuri cuprinde 5 carţi dupa cum urmează:
1. Cartea pamintului 2. Cartea Apei 3. Cartea Focului 4. Cartea Vîntului, numiţi vă rog ce-a de a 5-a
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carte dacă ea conţine următorul citat “Cunoscînd lucrurile care există, tu poţi cunoaşte lucrurile care nu
există”
Raspuns: Cartea Vidului sau Cartea Nimicului
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Book_of_Five_Rings
Autor: Sergiu(Magnet)
31.Uraganul care a lovit un mic oraş american în 1989, i-a forţat pe medicii locali să se pregătească
pentru vara viitoare. „ Aceasta se întâmplă de fiecare dată, când vine un uragan sau o furtună” - spune
medicul Debora Hudson. Dar la ce se aşteaptă medicii vara?
Răspuns: Mărirea natalităţii
Autor: Vadim Ţurcan (GS)
32. Universitatea Occidental College, din Los Angeles este renumită pentru originalitatea sa în privinţa
programului şcolar. Este unica universitate în care este prezentă această disciplină. Sub egida
profesorului , aceşti elevi învaţă această disciplină pe exemplele lui G. W. Bush şi Beaves and Buthead.
Numiţi disciplina.
Răspuns: Stupiditate / Prostie / Neghiobie
Autor: Vadim Ţurcan (GS)
33.Se consideră că ea are o lungime de undă cuprinsă între 565 şi 590 nanometri. Efectele fiziologice
ale ei sunt stimularea nervul optic, şi de asemenea influenţează funcţionarea normală a sistemului
cardio-vascular, şi ne stimulează interesul şi curiozitatea. De asemenea e comună marii majorităţi a
partidelor ecologiste.Spuneti denumirea formatiei care are aceasta piesa in albumele sale.
Răspuns: Coldplay
Explicatie: Culoarea galbena- Coldplay are cintecul Yellow.
Autor: Vlădicescu Cristina, GS.
34.După o conferinţă de presă în care a participat şi actualul prim-ministru al Rusiei Vladimir Putin ,
oamenii din toată lumea şi-au dat o simplă întrebare. A doua zi cea mai accesată întrebare din Google a
fost „De ce Putin este un crab ?” . Această confuzie s-a produs din cauză că V. Putin vorbea foarte
repede făcând aluzie la modul în care lucrează , mai ales pronunţănd ultimele două cuvinte din acest
dialog într-un ritm accelerat. Dar de fapt ce a vrut să spună Putin ? Se acceptă şi răspunsurile în limba
rusă
Răspuns: Eu lucrez ca un crab / Я работаю как раб
Autor: Vadim Ţurcan (GS)
35. Hitler nu dorea să pară ridicol în faţa trupelor sale, Churchill era gras şi neîndemînatic, iar
Roosevelt în genere era paralizat. De aceea ei au urmat aceeaşi tradiţie a sec. XX, nu se ştie de cine
introdusă, însă ce a rămas populară şi-n zilele de azi. Care este această tradiţie?
Răspuns: A primi parada în automobil.
Sursa: В.Суворов. "Последняя республика". М.,"АСТ", 99., с.11-12.
Autor:Zombii
36. Cînd locuitorii Efesului doreau să construiască templul zeiţei Artemis şi trebuiau să hotărască de
unde să aducă marmoră, din Paros sau din Fasos, deodată apăruse ciobanul Pixador care le-a povestit
despre zăcămintele de marmură în apropiere de oraş. Pentru această bună veste s-a hotărît ca
recompensă să i se schimbe numele. Care a fost numele nou al ciobanului, daca in ziua de azi noi
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cunoastem cel putin 4 carti cu acelasi nume, cel putin oficial, cea a leului, cea a taurului, cea a
vulturului sic ea a ingerurlui?
R/s: Evanghel (“Vestea cea Bună”).
Comentariu: 4 Evanghelii – Marc (leu), Luca (taur), Ioan (vultur), Matei (inger)
Autor:Zombii
37. Wolfgang fon Kempelen a fost un inventator austriac care a creat mai multe masini semiautomate.
Cea mai renumita masina a inventatorului a fost asa numita masina de sah a lui Kempelen, care semana
cu o comoda pe care era o tabla de sah. Aceasta masina a obtinut victorie jucind cu regele prusac
Friedrich II, un cunoscut jucator de sah, iar in 1808 si asupra lui Napoleon. La sf sec 18 – inc sec 19
mai multi savant se certau intre ei incercind sa explice cum functiona ea. Dar care era secretul aceastei
masini?
R/s: In interiorul ei statea un om – bun jucator de sah
Sursa: T. Standage “Turcul. Prima masina de sah si aventurile ei”
Autor:Zombii

38. La inceputul sec 20 intr-un oras american erau 4 croitori. Pe fatada casei primului croitor era
atirnata inscriptia “Cel mai bun croitor de pe Pamint”, al doilea era mai putin modest, la el inscriptia
suna “Cel mai bun croitor din Sistemul Solar”, a treia inscriptie respectiv era “Cel mai bun croitor din
univers”. Dar cum suna inscriptia celui de al patrulea croitor, daca el avea si cei mai multi clienti?
R/s: Cel mai bun croitor de pe aceasta strada (oras).
Sursa: internet
Autor:Zombii
39. .imagine

In intrebare sunt mai multe inlocuiri
Dieta a fost utilizata inca din antichitate. Companii precum Coca-Cola, Levi Strauss & Co ,si chiar si Vaticanul
au utilizat dieta si rezultatele lor sunt vizibile, mai putin acelea ale Vaticanului. Aceste 2 fete fac publicitate unei
cure de slabit. Aceasta a fost inventata in 1995 de catre un oarecare Eugene Roshal. Stiind ca ea a fost utilizata
de majoritatea din noi, spuneti denumirea acestei cure de slabit?
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R-s: WinRAR.
Comentariu:Fetele fac publiciatte la programa WinRAR, inventata in 1995. Iar Vaticanul are una din cele mai
mari arhive bisericesti,( care este secreta de aceea nu este vizibila tutror), iar Coca-Cola si Levi Strauss & Co au
cele mai proeminente arhive din lumea businessului.

Sursa: www.fishki.ru, www.en.wikipedia.org
Autor:Bifidoc

40.Dupa ce au studiat-o microchirurgii Curte si Grippo au tras concluzia ca partea dreapta a corpului
este atrofiata, dr. Bert Cristianson considera ca este paralizata doar fata, iar dr. Nikamura afirma ca ea
este bolnava de astma. Iar cind, in 1961 savantul Leo Valla a intors-o cu ajutorul unor manipulari
complicate, el a hotarit ca ea este de nationalitate mongola. Cine ea?
R/s: Mona Lisa
Autor:Zombii
Intrebari de rezerva:
1. Eroul principal din “Marele Gatsby ”a lui F. Scott Fitzgerald spunea: “În 1915 m-am înscris la
aceeaşi universitate ca şi tatăl meu, pentru ca mai apoi să particip la „migraţia teutonică întârziată.”
Răspundeţi succint ce reprezintă această migraţiune.
Răspuns: Conflagraţie sau război mondial.
Sursa: “The great Gatsby” F. Scott Fitzgerald.
Autor: Vlădicescu Cristina, GS
2.In intrebare sunt inlocuiri
„Internetul” e un termen al cărui sens propriu este cel de „urmaşi”, indicând-ui pe cei şapte eroi care au
murit la Teba. Mihai Eminescu are o strânsă legătură cu „internetul”. Ce s-a înlocuit prin „internet”?
Răspuns: Epigonii.
Autor: Iurcenco Artiom, GS.
3.in intrebare sunt inlocuiri
„Mecanica” e un supranume cu care sunt indicaţi zeii şi uneori eroii mitologici. Aceste supranume pot
avea diverse origini. Această „mecanică” o cunoaşte fiecare dintre cei ce nu prea dorm la lecţiile de
literatură. Ce s-a înlocuit prin cuvântul „mecanică”?
Răspuns: Epitet.
Autor: Iurcenco Artiom, GS.
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