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Etapa organizata de echipele 10Lei, Fantastic 7, Gladiolus si WTH.

1.
In 2002 Germania si SUA a lansat un sistem din doi sateliti numit GRACE, pentru a măsura gravitatia
Terrei. Ei zboară pe aceeasi orbită la inăltimea de cca 450 km, la o distantă de 220 km unul de altul, insă
deoarece Pămоntul nu este o sferă perfectă, această distantă se micsorează si se măreste cоnd cei doi
sateliti trec prin zone cu gravitatie mai inaltă (masive muntoase). Cum au fost numiti acesti sateliti pentru
jocul lor ”de-a soarecele si pisica?

Răspuns: Tom si Jerry
Comentariu: Se face aluzie la eroii din desenele animate cu acela
Autor: Gladiolus, Andrei Bantos
Sursa: http://www.nkj.ru/archive/articles/11052/

2. Blitz
Pe 19 aprilie Rapid a umilit Steaua Bucureşti cu scorul de 5 la 1. Fanii giuleşteni nu au ratat ocazia să
scoată un şir de glume la adresa steliştilor, gen:
Cum se salută steliştii? Give me five
Cum dau noroc steliştii după meciul cu rapid? Cin-Cin
Care este povestea lor preferată? 5 pîini de Ion Creangă
In aceiaşi ordine de idei, încercaţi să răspundeţi:
1. Care este site-ul preferat al steliştilor?
2. Ce oraş american visează să viziteze steliştii de Crăciun?

Răspuns:
1. Hi5 (haifaiv)
2. Cincinnati
Autor: Adrian Doncenco, WTH

3

În imaginea, pe care ati primit-o este reprezentat prototipul unui produs nou, prezentat recent de
designerul Liu Yi. Acesta a fost proiectat pentru oameni cu unele dizabilităti, desi poate fi folosit cu
succes si de oamenii sănătosi.
Numiti produsul existent, pe care îl folosim cu acelasi scop.

Răspuns: soricel pentru computer, mouse
Sursa: http://www.terra.md/ru/news/tech/mouse98324/default.aspx;

http://www.nkj.ru/archive/articles/11052/
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http://www.bugaga.ru/interesting/1146720003-myshka-dlya-nog.html

4
Se stie ca Dmitrii Mendeleev este parintele rachiului. Cand facea experimente cu alcoolul el a descoperit
solutia magica de 38,5 % care si este proportia ideala pentru vodca. Totusi dupa standart vodca este o
solutie de 40%.
Nu va intrebam care este motivul deciziei, scrieti cine a luat această decizie.

R: Serviciul Fiscal al Imp. R.
C: Atunci impozitul se calcula de pe fiecare grad, iar 40 ii mai comod.
A: Serghei Grabovschii, ech. Gladiolus

5
Pietrele pentru ei sunt foarte importante in ceea ce priveste familia. Daca o pereche nu este atentă, ei nu
se rusinează să fure aceste pietre. Femelele chiar practică prostitutia chiar dacă au un partener, luînd
pentru aceasta pietre. Cine sunt ei?

Raspuns: Pinguinii
Comentariu: Pentru a-si construi cuiburi pinguinii au nevoie de pietricele…
Autor: Gladiolus, Andrei Bantos
Sursa: http://www.nwf.org/News-and-Magazines/National-Wildlife/Birds/Archives/2005/Mating-in-a-
Material.aspx

6
George, Patric si Andrew se întîlnesc, însă nu-l primesc în compania lor pe David. întrebarea nu e cine
sunt ei, ci unde se întîlnesc?

R/s : Drapelul Marii Britanii
Comentariu : Sf George (Anglia), Sf Andrew (Scotia), Sf Patric (Irlanda de Nord). Pe Sf David nu-l
primesc
de aceea că el reprezintă Tara galilor.
Autor : Gladiolus, Alexandr Soltan

7
Amplasarea ACESTEIA în interiorul casei, are o mare influenţă asupra distribuţiei de energie pozitivă sau
negativă în domiciliu, deoarece oferă un mijloc de diseminare a energiei vitale - Tsi, care străbate întregul
univers. Dacă ACEASTA este amplasată corect, ea ușurează trecerea energiei Tsi de pe un nivel pe altul.
Spuneti, ce este ACEASTA.

R/s: Scara
Autor: Gladiolus, Gore Anastasia

8
Pe emblemele Jocurilor Olimpice anul de obicei este reprezentat cu două sau cu patru cifre, însă o singură
dată anul pe emblemă a fost reprezentat cu 5 cifre. Unde s-au desfăsurat Jocurile Olimpice din acel an?

Răspuns: Roma
Comentariu: Pe emblema Jocurilor Olimpice din Roma care au avut loc оn 1960 anul era reprezentat cu
cifre romane, prin urmare numărul 1960 era scris ca MCMLX

http://www.terra.md/ru/news/tech/mouse98324/default.aspx
http://www.bugaga.ru/interesting/1146720003-myshka-dlya-nog.html
http://www.nwf.org/News-and-Magazines/National-Wildlife/Birds/Archives/2005/Mating-in-a-
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Autor: Gladiolus, Andrei Bantos
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/1960_Summer_Olympics

9

Nu vi se cere să numiţi personajul cu care asociaţi setul de obiecte din imagine, оnsă dacă vă daţi seama
despre cine e vorba, numiţi-l pe omologul său britanic care surprinzător locuieşte pe aceeaşi adresă.

Răspuns: Sherlock Holmes
Comentariu: Оn imagine – Vicodinul lui Gregory House, cheile de la motocicleta sa (Honda), bastonul şi
tabla pe care scrie simptomele pacienţilor.
David Shore şi-a bazat serialul şi eroul principal (Dr. House) pe abilitatea similară a lui Holmes de a
rezolva
misterele. Locuiesc pe aceeaşi adresă, 221B
Ba mai mult, „House” este un derivativ de la „Holmes”. House = "homes" = Holmes
Source: http://www.imdb.com/title/tt0412142/faq#.2.1.16
Autor: Adrian Doncenco, WTH

10
În orăselul britanic Colchester, în parcările aglomerate, unii soferi (soferite) lasă pe parbriz un biletel.
Intrebarea: Ce scrie pe biletel?

Răspuns: Numărul lor de telefon
Comentariu: Pentru că ei se parcheaza in fata altor masini, blocindu-le iesirea. Cei care vor să iasă trebuie
doar să sune.
Autor: Gladiolus, Soltan Alexandru

11
Cea de aur se găseşte la Tîrgovişte, cea de argint la Chişinău, în China exista chiar un oraş care îi purta
numele, iar împăratul Japoniei a adoptat-o ca sigiliu. Numiţi-o.

Răspuns : (Crizantema)
Festivalul „Crizantema de Aur” se desfăşoară оn fiecare an la Tоrgovişte iar cea de argint la Chişinău

12
Sîntem siguri că mulţi dintre voi aţi auzit de acest oraş ca locul de naştere a unei mari legende muzicale,
în prezent însă el este cunoscut mai mult ca o arenă unde se luptă „ Caramelele „ şi „Cormoranii”.
Numiţi-l

Raspuns : Liverpool
Anume aici a luat naştere The Beatles, iar cele 2 mari echipe de fotbal ale oraşului, FC Liverpool şi
Everton sînt cunoscute sub poreclele de „Cormorani” şi respectiv „Caramele”

http://en.wikipedia.org/wiki/1960_Summer_Olympics
http://www.imdb.com/title/tt0412142/faq#.2.1.16
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13
In una dintre lucrarile care au intrat in topul 100 cele mai bune carti ale tuturor timpurilor, Machiavelli
vorbeste despre perspectivele, greselile, tacticile Xului , prin exemplele mai multor Xşi si ale strategiilor
acestora, X fiind si titlul carţii. Cunoscind faptul, ca o altă capodopera a literaturii universale il considera
pe X –mic, iar unele exemplare rare le gasim inca in tari cu o traditie seculara, precum Marea Britanie, rog
maretiile voastre sa determine ce s+a înlocuit prin X.

Răspuns: Prinţ
Explicaţie: „Prinţul „ de Machiavelli, „Micul prinţ”-capodopera universala, prinţul Charles din Marea
Britanie)
Autor: Doina Ulianovschi, WTH

14
ATENTIE, substitutie : Fuga lui Mahomed (570-632) din Paradis catre Medina (oras aflat la 322 km nord
de
primul), la 9 septembrie, reprezinta inceputul calendarului islamic. Daca eroul dintr-o poezie a lui
Macedonski a trecut prin greutati fizice si spirituale pentru a ajunge in Paradis, numiti totusi ce am
substituit prin Paradis.

Răspuns: Mecca
Autor: Doina Ulianovschi, WTH

15
In timpul unei campanii publicitare Audi a instalat un panou la marginea unui drum. Sloganul publicitar
suna astfel “, BMW, acum e miscarea ta”. BMW nu a ezitat si pe marginea opusa a drumului a instalat un
alt panou publicitar cu mesajul pe care va rog sa mi-l scrieti.

R: sah si mat
Se accepta si doar Mat.
A : 10Lei

16
Pe 18 Octombrie 2009, a avut loc confruntarea dintre 3 Februarie si 2 Mai. Nu, nu este nici o greseala
semantica in aceasta propozitie. Daca v-ati dat seama ce sunt 3 Februarie si 2 Mai, imi veti spune in ce
mamifer s-a transformat randunica.
R: Zimbru
A : 10Lei

17
O scurta poezioara, pregatita anume pentru Etapa aceasta.
Icre, pui, ciuperci
Ele fac cafele
Ene purta patru pene
Maria bea, ca e bairam
Ce cuvint serveste drept titlu acestei poezioare?

R: palindrom
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http://kirpi4.wordpress.com/2009/11/03/palindromuri/
http://dexonline.ro/search.php?cuv=palindrom
A : 10Lei

18
Ziarele din anii 30 scriau despre:
Noul Colt B apare in 1932 si are priza la public.
Dillinger si Clyde, renumiti gangsteri ai acelei perioade, ii multumesc lui Colt.
Ce cuvint a fost substituit in aceasta intrebare de 2 ori?

R: Ford
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_B_(1932)
http://www.snopes.com/business/consumer/barrow.asp
http://wheels.blogs.nytimes.com/2009/07/07/what-would-john-dillinger-drive/
A : 10Lei

19
Aceasta ecranizare a lui zeffirelli a fost prima in care actorii aveau virsta eroilor din original. Iar actrita
principala nu a fost primita in cinematograf la premiera oficiala. Numiti opera.

R: Romeo si Julietta
Sursa: Radio 7
A : 10Lei

20
Printre cîştigătorii pentru premiile Oscar din sport (un sondaj realizat de ziarul Marca), in categoria Cel
mai bun film de animaţie, sunt "Monsters Inc" cu Carlos Tevez şi Franck Ribery (35%); Frumoasa şi
bestia"
cu Maria Şarapova şi Serena Williams. Pentru ce productie a fost nominalizat Shaquille 0'Neal ?

R: Shrek
http://www.prosport.ro/fotbal-intern/diverse/ronaldo-si-pep-guardiola-castigatori-la-premiile-oscar-
dinsport-vezi-lista-completa-5728996
A : 10Lei

21
A fost o data un barbat care isi cauta femeia/sotia ideala...cind a gasit-o a realizat k avea un singur
neajuns. Care era neajunsul?
R :  cauta si ea barbatul ideal

22
Majoritatea membrilor acestei familii erau infractori: Mama familiei a fost surprinsa pentru furt,
Tatal, pentru recumpararea proprietatzii furate si ascunderea de urmarire a altor infractori.
Un fiu a comis o omucidere, Dar cum il chema pe al 2-lea fiu?

Raspuns: Abel
A : 10Lei

23

http://kirpi4.wordpress.com/2009/11/03/palindromuri/
http://dexonline.ro/search.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_B_
http://www.snopes.com/business/consumer/barrow.asp
http://wheels.blogs.nytimes.com/2009/07/07/what-would-john-dillinger-drive/
http://www.prosport.ro/fotbal-intern/diverse/ronaldo-si-pep-guardiola-castigatori-la-premiile-oscar-
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In SUA, pe robii eliberatzi de sclavie ii mutau cu traiul in Africa de Vest. Astfel una din aceste regiuni s-a
format ca un stat aparte sub denumirea de Liberia. Dar cine se afla la cirma SUA in acea perioada?
Raspuns: Monroe
A : 10Lei

24
Conform unui caz anecdotic, in cadrul unei actiuni de protest in strada, autoritatile asa si nu au reusit sa
inteleaga cerintele manifestantilor. Reprezentantii carei profesii iesisera in strada pentru a protesta?

R: Doctorii.
A : 10Lei

25
Se povesteste ca in anii 70 ai secolului 20, s-a incercat ecranizarea romanului lui Tolkien, Stapinul
inelelor.
Atunci, in rolul lui Gorlum urma sa joace Mic Jagger, din Rolling Stones. Numiti macar pe unul din cei
care
erau invitati sa ii joace pe hobbiti?
R: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr
C: Beatles si Rolling Stones erau concurenti.
A : 10Lei

26
Cintareata americana Cher, in goana sa dupa o figura ideala, a fost supusa unei operatii chirurgicale
deosebite. Mult mai devreme, unei astfel de interventii chirurgicale, insa de 2 ori mai usoare, a fost supus
un barbat foarte renumit. Numiti-l.
R: Adam
A : 10Lei

27
Iata o intrebare despre globalizare, cind 3 continente si-au unit puterile. In aeroportul international din
Sfrancisco, se vind suveniruri cu gubernatorul local. Deci, suvenirul e american, persoana infatisata e
austriaca. Iar acum reproduceti exact inscriptia de pe versoul suvenirului.
R: Made in China
A : 10Lei

28
In Armageddon este un moment in care Presedintele SUA se adreseaza cu o declaratie radio populatiei
globului. Simultan, se arata diverse locatii d epe Terra si oameni ascultind in direct aceasta declaratie. Ce
anume nu au luat in calcul producatorii filmului?
R: Diferenta de fus orar
A : 10Lei

29
Asa spunea EA odata “Am 2 ciini, un spaniel si un coker-spaniel. Mai am 6 porumbei si 10 papagali
amorezi. Imi plak chiar si soarecii.” Multi o pun pe EA intr-un rind cu Claudia Cardinale si Greta Garbo.
Numiti-o pe EA.
R: Brigitte Bardot.
A : 10Lei
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30
Intrebat despre pista de bowling instalata la Casa Alba, noul presedinte a declarat ca a realizat un scor de
129 de puncte din 300.
"A fost ca la jocurile Olimpice sau ceva de genul asta", a glumit presedintele.
Stiind ca din intrebare au fost omise 4 litere, spuneti-ne pentru cine a fost considerata ofensatoare gluma
lui Obama?

R: persoane cu disabilitati
http://www.ziare.com/actual/international/03-20-2009/obama-la-jay-leno-daca-vrei-un-prieten-
inwashington-trebuie-sa-ti-iei-un-caine-video-693582
A : 10Lei

31
Fragment dintr-o poezie:

“Profesorul, un răţoi cu ochelari şi pălărie,
Îi lămureşte ceea ce orice raţă
E datoare să ştie:
– Când  o raţă se scufundă în lac după peşte,
Volumul apei creşte
Cu o raţă.
Iar dacă raţa e şi isteaţă,
Volumul apei poate descreşte
Cu un peşte
Sau chiar cu doi,
(Căci EL ţinuse mult
La raţe şi la răţoi).”
Mai sus am înlocuit cu “EL” un nume. Scrieţi într-un minut acest nume.

Răspuns: Arhimede.
Comentariu: fragmentul este din poezia lui Arcadie Suceveanu “Raţa şi Arhimede”. Autor Igor
Axînti, Fantastic 7
Sursa: se conţine în comentariu

32
Listă:

Magnolie, joben, nicotină, siluetă, adidaşi, boicot, daltonism, jacuzzi, mansardă. Aceşti termeni au
diferite origini, dar scrieţi într-un minut ce le uneşte.

Răspuns: sunt derivate de la nume de persoane.
Comentariu: Pierre Magnol (1638-17175), botanist francez, Jobin, pălărier francez stabilit în
Bucureşti la mijlocul sec. 19, Jean Nicot (c.1530-1600), ambasador francez în Portugalia, Etienne
de Silhouette (1709-1767), ministru francez de finanţe, Adolphe (Adi) Dassler (1900-1959), un
cizmar german, Charles Cunningham Boycott (1832-1897), proprietar irlandez, John Dalton,
chimist englez, Roy Jacuzzi şi Candido Jacuzzi (1903-1986), inventori americani, François
Mansart (1598-1666), arhitect francez. Autor Igor Axînti, Fantastic 7 Sursa:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Listă_de_cuvinte_derivate_de_la_nume_de_persoane

33

http://www.ziare.com/actual/international/03-20-2009/obama-la-jay-leno-daca-vrei-un-prieten-
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_de_cuvinte_derivate_de_la_nume_de_persoane
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Cunoscută şi ca “Ţara celor 300 de varietăţi de brânză”, la începutul secolului XXI Franţa producea între
350 şi 400 tipuri de brânză. Evident, brânza este un element important al mesei franceze veritabile.
Atenţie întrebarea: Continuaţi vechiul proverbul francez: o masă fără brânză este ca un sărut fără…

Răspuns: mustaţă

Comentariu: un repas sans fromage, c'est comme un baiser sans moustache. Autor Igor Axînti
Fantastic 7
Sursa: http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_fromages_français

34
Banc. Bliţ triplu. Se spune că femeia profită adesea de pe urma eforturilor bărbatului. De exemplu:
Barbatul a descoperit LUMEA si a inventat CONVERSATIA, Femeia a descoperit CONVERSATIA si a
inventat BARFA
Barbatul a descoperit JOCURILE si a inventat CARTILE DE JOC, Femeia a descoperit CARTILE DE
JOC si a inventat DATUL IN CARTI
Barbatul a descoperit PRIETENIA si a inventat DRAGOSTEA, Femeia a descoperit DRAGOSTEA si a
inventat CASATORIA.
Continuaţi în aceeaşi idee:

 Barbatul a descoperit armele si a inventat vanatoarea;
femeia a descoperit vanatoarea şi a inventat…ce?

 Barbatul a descoperit culorile si a inventat pictura,
femeia a descoperit pictura si a inventat…ce?

 Barbatul a descoperit agricultura si a inventat mancarea,
femeia a descoperit mancarea si a inventat…ce?

R: hainele de blană, machiajul, dieta
S: http://www.ultrainfocenter.byetsoft.eu/Bancuri/descoperiri.html
A: I-M Felea, F7

35
O dezbatere a fost începută pe pagina ESPN.com în legătură cu aparţenenţa X-ului la sporturi. Poliţiştilor
care ne abordau în parcuri le aduceam argumentele din paginea susmenţionată. Unul dintre cei mai
cunoscuţi jucători de x, canadianul de origine română Daniel Negreanu a fost invitat în glumă să ajute la
găsirea lui Bin Laden. Ce am înlocuit prin X?
R: Poker
C: legea nu permite jocurile de cărţi în locuri publice, noi ziceam că practicăm sport. Daniel Negreanu e
cunoscut în lumea amatorilor de poker pentru abilitatea lui de a citi cărţile adversarilor

36
La începutul acestui secol, un umorist american spunea: bombele noastre pot să facă ceea ce, din păcate,
nu pot să facă elevii noştri. Ce anume?
R: Să găsească Afganistanul (pe hartă)
C: In măsura în care războiul din Irak poate fi plasat de asemenea la început de mileniu, banuiesc că
răspunsul cu referinţă la Iraq poate fi acceptat.
A: I-M Felea, F7

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_fromages_fran�ais
http://www.ultrainfocenter.byetsoft.eu/Bancuri/descoperiri.html
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37 Intrebare cu imagine :
Completaţi această schemă, intitulată “Evoluţia autorităţii”. Sugestie: folosiţi  tocul.

Rs:
C: în imagine se poate vedea urma unui pantof cu toc.
S: http://www.stoneddates.com/images/images2/223.jpg
A : I-M Felea, F7

38
Se spune că mariajul este triumful imaginaţiei asupra inteligenţei. Cea de-a doua căsătorie reprezintă
triumful ei asupra experienţei. Cine este ea ?
R : Speranţa
A: I-M Felea, F7

39
Fragment din cântecul unei trupe ruse: Tamara şi Ileana
Traducerea aproximativă:
In văpăile pupilelor tale dilatate
Dispar oraşe şi oceane
Din întuneric ne pândesc
Ochii Tamarei şi ochii Ilenei

Adio Tamara, adio Ileana
Adio Tamara, adio Ileana

Care nume a fost înlocuit prin Tamara şi care prin Ileana?
R: Tamara – Maria, Ileana – Juana
C: Cântecul se intitulează Maria i Juana, cuvinte care împreună formează…ta ta…marijuana.
Consumatorii de iarbă au pupilele dilatate. Legătura dintre Splin şi şmali probabil că nu necesită
comentarii 
S: http://muzland.ru/songs.html?auth=9&song=9

http://www.stoneddates.com/images/images2/223.jpg
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A: I-M Felea, F7

40
La sfirsitul unei carti, EA este prezentata ca o stire de bun augur. Din aceasta cauza, Beigbeder nu
intelege de ce pamintenii se sperie atit de tare de topirea Groenlandei, de sporirea desertului, de
incalzirea atmosferei. Din contra, ar trebui sa se bucure ca asista la ce? Raspundeti printr-un cuvint.
R: Apocalipsa
S: Beigbeder, Iarta-ma, Ajuta-ma.
A : 10Lei

http://muzland.ru/songs.html

