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Runda I

1. Cu ocazia sărbătorilor, o întrebare „Patriotică”!
Unde s-au vândut la preţ normal bomboanele M&Ms care nu au trecut controlul calităţii din cauza unor defecte
în culori?

Răspuns: în cinematografe
Se acceptă: Alte locaţii unde se petrece timpul în întuneric (de ex. circ sau teatru)
Comentariu: Acolo nu se vede culoarea deoarece este întuneric.
Sursa: Lecţia de Organizational Behavior cu tema Perceptions.
Autor: Vasile Troţiuc, echipa Asachi

2. Fizicianul englez Dyson, bazându-şi  propunerea sa despre colonizarea spaţiului a spus: „Există
întotdeauna oameni, gata să fugă de EI”. Actorul american Wesley Snipes a fugit de EI în Namibia, unde a stat
ascuns un timp. Regele filmelor horror, Stephen King, se teme de ei mai mult decât de orice altceva.  Frica
generată de către ACEŞTIA a fost clasificată de către psihologi într-o categorie aparte – indictafobia.
Î: Numiţii pe EI prin două cuvinte.

Răspuns  Inspectori fiscali
Sursa http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=003381
Autor: Iurie Vlas, BOOM

3. Blitz dublu. Citate de Mahatma Gandhi.
a) „Trăieşte ca şi cum ai muri mâine şi [cuvânt lipsă] ca şi cum ai trăi veşnic. Scrieţi cuvântul lipsă.
b) Terminaţi citatul cu un cuvânt: „Ochi pentru ochi, şi lumea va deveni …”

Răspuns: a) învaţă b) oarbă
Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
Autor: Octavian Sireţeanu, echipa Asachi

4. Priviţi atent imaginea şi spuneţi cine a patentat invenţia.

Răspuns: Michael Jackson
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
Comentariu: Cu ajutorul încălţămintei MJ pare să neglijeze regula gravitaţiei în dansul din Smooth Criminal.

5. Atenţie, în întrebare este o înlocuire!
Anglia secolului XVI. Regina Elisabeta emite un decret  prin care interzice spectacolele teatrale în timpul verii
din cauza epidemiei de ciumă şi ameninţării TERORIŞTILOR. Anume din acele timpuri şi se trage obiceiul ca
în sezonul cald teatrele să plece în vacanţă.

http://www.ippnou.ru/article.php
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson


Ce am înlocuit prin cuvântul TERORIŞTI, dacă se ştie că protagonistul unui banc studenţesc leagă chiar şi
matematica de numele lor?

Răspuns: Păduchii
Comentariu: Din cauza epidemiei de pediculoza care bântuia în acele timpuri şi care se răspândea foarte uşor în
mulţime, dar mai ales în timpul sezonului cald, autorităţile au decis sistarea spectacolelor teatrale în timpul
verii.
Sursa 100 de personalităţi care au schimbat destinul lumii. W. Shakespeare.
Autor: Echipa 777

6. Atenţie, în întrebare sânt înlocuiri!
Rachiul a fost inventat în anii 30 ai sec XX şi de atunci este un ajutor nelipsit în multe case, birouri, industrii
ş.a. La început, era pe suport de celofan, iar cu timpul sortimentul s-a diversificat. O publicitate la rachiu
accentuează principala calitate a rachiului: „La Crăciun e timpul să crezi în lucrurile pe care nu le poţi vedea”.
Î: Ce am înlocuit prin rachiu, dacă el este des utilizat în orice zi a anului?

Răspuns: Scotch
Comentariu: banda adezivă
Surse: http://www.scribd.com/doc/11748/Famous-Brand-Slogans#fullscreen:on
http://en.wikipedia.org/wiki/Scotch_tape
Autor: Arina Levinschi, BOOM

7. La 30 august 1901, când şi-a patentat invenţia, pe care a numit-o Puffing Billy, Hubert Booth nici nu bănuia
cât de populară va deveni aceasta. În primii ani ai secolului XX, în Marea Britanie chiar au devenit populare un
tip de petreceri, la care doamnele din înalta societate beau ceai, în timp ce lucrătorii din compania fondată de
Booth utilizau această invenţie.
Î: Numiţi invenţia.

Răspuns: Aspiratorul
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81
Autor: Ecaterina Mhitarean, BOOM

8. Logo-ul ei este un semn străvechi pentru fier.
Î: Numiţi-o, dacă numele ei se traduce din latină ca „mă rostogolesc”.

Răspuns: Compania Volvo
Autor: Echipa Placebo

9. Acest termen din industria cinematografică  înseamnă „un film de categoria a doua, cu un buget
mic şi audienţă redusă”.  Denumirea unei producţii din anul 2007 sună la fel ca acest termen. Printre cei care au
participat la sonorizarea acesteia sunt: Jerry Seinfeld, Renee Zellweger, Matthew Broderick.
Î: Numi-ţi printr-un cuvânt cine sunt personajele acestui film.

Răspuns:  Albine
Se acceptă: Insecte
Comentariu:  B-Movie –film  low-budget de nivel  artistic scăzut.  Film – Bee-Movie. Bee-albine.
Autor: Iurie Vlas, BOOM
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10.

Răspundeţi cu un singur substantiv propriu cum se numeşte acest tablou.

Răspuns: Diogene
Sursa: http://art.thewalters.org/viewwoa.aspx?id=31957
Autor: Vasile Troţiuc, echipa Asachi

Runda II

11. Conform personajului Commander Norton din romanul lui Arthur C. Clarke „Rendezvous with Rama”:
„Unor femei nu ar trebui să li se permită accesul la bordul navei”, deoarece un anumit fenomen „făcea ceva cu
X, care distrăgea atenţia a naibii de tare.” El adaugă că era destul de rău şi când femeile stăteau fără a se mişca,
dar când începeau să se mişte – era insuportabil.
Î: Dar ce am înlocuit cu X?

Răspuns: Sânii
Comentariu: Este vorba de efectul lipsei gravitaţiei asupra sânilor.
Sursă: http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_in_space
Autor: Dolghier Alina, echipa Asachi

12. În anul 1987, în Marea Britanie s-a întreprins un sondaj de opinii, una din întrebări fiind: „Care este cea mai
renumită corabie?” Pe locul doi s-a poziţionat „Titanicul”, cu zece ani înainte de apariţia pe ecrane a filmului cu
acelaşi nume de James Cameron, locul trei a fost ocupat de „Olandezul zburător”. Dar care corabie s-a plasat pe
primul loc?

Răspuns: Yellow Submarine
Autor: 777

13.
Fotograful Michael Najjar a făcut câteva fotografii ale Anzilor şi le-a relaţionat cu informaţii dintr-un alt
domeniu. Fotografia pe care o aveţi în faţă corespunde companiei Lehman Brothers în perioada 1980-2008.
Î: Ce reprezintă ea?

Răspuns: Preţul acţiunilor companiei
Comentariu: Cădere bruscă în 2008 :)
Sursa: http://kottke.org/10/03/mountain-ranges-as-stock-market-infographics
Autor: Doina Leca, echipa Asachi

http://art.thewalters.org/viewwoa.aspx
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14. Drapetomania este termenul folosit pentru  a desemna o boală mintală închipuită, descrisă de medicul
american Samuel Cartwright în 1851. El susţinea că ea este cauzată de comportamentul prea blând al  stăpânilor
şi folosirea de familiarităţi în relaţia cu sclavii lor.  De exemplu permisiunea de a ridica capul la acelaşi nivel cu
cel al stăpânului era văzută drept o cauză ce duce la această boală. Pentru a trata sclavii de această maladie,
Cartwright recomanda administrarea unei bătăi soră cu moartea. Sclavii ce sufereau de această „boală” încercau
să facă o acţiune, considerată de Cartwright drept  principala manifestare a acestei boli.
Î: Numiţi ce încercau ei să facă.

Răspuns: Să evadeze
Autor: Andrian Macari, echipa Asachi

15. În x există y. Cu cât este mai mult x, cu atât mai mult y. Cu cât mai mult y cu atât mai puţin x. Deci cu cât
mai mult x, cu atât mai puţin x.
Î: Ce este x si y

Răspuns: Caşcaval şi găuri
Autor: Echipa Placebo

16. Material distributiv - „Dacă n-a fost în X, atunci n-a fost în x”

Un slogan al revistei X spune: „Dacă n-a fost în X, atunci n-a fost în x”. În franceză sau engleză x-şii sânt
identici, x fiind un cuvânt de origine franceză. În română, al doilea x este puţin diferit.
Î: Peste un minut vă rugăm să scrieţi ce am înlocuit cu primul X, cel cu majusculă.

Răspuns: Vogue
Comentariu: If it wasn’t in Vogue it wasn’t in vogue
Sursă: http://www.scribd.com/doc/11748/Famous-Brand-Slogans#fullscreen:on
Autor: Arina Levinschi, BOOM

17. Conform unei versiuni, înaintea bătăliei de la Agincourt din 1415, francezii, anticipând victoria lor asupra
Angliei, au decis sa le taie „LIMBA” tuturor soldaţilor luaţi prizonieri. Asta pentru ca fără LIMBĂ soldaţilor le
va fi mai greu să lupte şi astfel să nu mai ia parte la vreo luptă pe viitor. Însă francezii au pierdut acea bătălie iar
soldaţii englezi ii batjocoreau arătându-le LIMBA, pe care aceştia intenţionaseră să li-o taie.
Prin cuvântul LIMBA au fost substituite două cuvinte.
Î: Care?

Răspuns: Degetul mijlociu
Sursa http://forum.md/Themes/2899/225182/1/
Autor: Echipa 777

18.
Numiţi toponimul pe care l-am acoperit în această imagine-glumă.

http://www.scribd.com/doc/11748/Famous-Brand-Slogans#fullscreen:on
http://forum.md/Themes/2899/225182/1/


Răspuns: Titicaca

19. Atenţie, în întrebare sunt înlocuiri.
Una dintre cele mai absurde taxe este taxa pentru PÎINE. Taxele pentru PÎINE au fost responsabile de căderea
Imperiului Chinez. În Franţa, aceasta a ajutat la precipitarea Revoluţiei Franceze, iar Gandhi însuşi a devenit
cunoscut şi a iniţiat faimoasa mişcare de independenţă în vremea unui protest împotriva taxei pentru PÎINE, în
India anilor 1930.
Î: Şi, cu toate ca împăratului nu i-a plăcut să fie iubit ca PÎINEA acolo unde îi e locul, eu vă rog să-mi spuneţi
ce am înlocuit prin cuvântul PÎINE.

Răspuns : Sare
Comentariu : Basmul „Sarea în bucate”
Sursa : http://www.descopera.ro/cultura/4986118-top-10-cele-mai-absurde-taxe-din-toate-timpurile
Autor : Eugenia Grosu, BOOM

20. Mai în glumă, mai în serios, se spune că după acest eveniment, pe Angela Merkel poţi să o săruţi şi să o
fotografiezi. Apropo, prima femeie politician cu care s-a întâmplat acelaşi lucru a fost Margaret Tatcher.
Î: Numiţi-o pe cea, datorită căreia aceste lucruri sunt posibile.

Răspuns: Madame Toussaud
Surse: . http://www.aif.ru/news/detail_prmid_dta140246.html
http://www.ukisok.ru/tourism/202.htm
Autor: 777

Runda III

21. Atenţie, în întrebare sunt înlocuiri!
Profesorul de matematică al autoarei întrebării le-a dorit elevilor săi ca la bacalaureat Maria şi Juana să nu-i
părăsească. Despre Juana se spune uneori că este linguşitoare.
Î: Dar ce am înlocuit prin Maria şi Juana?

Răspuns: Ana şi Liza
Comentariu: liza-podliza
Autor: Dolghier Alina, echipa Asachi

22. Banc.
Topograful islandez care a denumit vulcanul Eyjafjallajökull [Eia fiatla iekutl], nu răspunde la telefon, nu vine
la lucru şi refuză categoric să recunoască faptul că atunci când a denumit vulcanul respectiv a uitat să schimbe
…
Î: Ce să schimbe?

Răspuns: limba tastierei
Sursă: http://ostrie.moskva.com
Autor: Octavian Sireţeanu, echipa Asachi.

23. Blitz dublu despre serialul animat „The Simpsons”.
a) În desenul animat, toate personajele umane în afară de unul au 4 degete la mână. Numiţi unicul personaj care
are 5 degete.

http://www.descopera.ro/cultura/4986118-top-10-cele-mai-absurde-taxe-din-toate-timpurile
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b) Atunci când în unul din episoade Homer Simpson suflă în detectorul de alcool în aerul respirat, aparatul arată
nivelul maxim de alcoolism. În cinstea cui este numit acest nivel?

Răspuns: a) Dumnezeu  b) Boris Ielţin
Sursă: http://www.bugaga.ru/interesting/1146719829-100-faktov-o-seriale-simpsony.html
Autor: Octavian Sireţeanu, echipa Asachi

24. Banc despre Bulă.
Domnule doctor, daca m-aplec, când ma ridic, văd nişte luminiţe în faţa ochilor, a zis Bulă.
Să-ţi prescriu nişte ochelari!
Peste o săptămână, cei doi se reîntâlnesc.
Ei, cum te simţi cu ochelari? Mai vezi luminiţele?
Î: Ce i-a răspuns Bulă?

Răspuns: Acum le vad mult mai clar!
Sursa: www.glume-bancuri.ro
Autor: 777

25. Conform unei legende din antichitate, se credea că sufletul poate părăsi trupul nu prin urechi, ochi, nas sau
alte orificii, ci anume pe gură. Şi anume prin gură în corp pot pătrunde demonii.
Î: Ce face omul contemporan, impulsionat de această superstiţie.

Răspuns: acoperă gura cu mâna atunci când cască
Autor: 777

26.
Ce companie şi-a felicitat angajaţii în acest mod?

Răspuns: Volkswagen

Autor: Alina Dolghier, echipa Asachi

27. Atenţie, înlocuiri!
In anii 30 ai secolului XX, PIONERI erau numiţi detaşamentele de adolescenţi italieni, asociaţi în organizaţii
fasciste. În prezent, PIONERI sunt numiţi artiştii plastici cu viziuni ciudate.
Î: Ce am substituit prin cuvântul PIONERI?

Răspuns: Avangardişti
Autor: Echipa 777

http://www.bugaga.ru/interesting/1146719829-100-faktov-o-seriale-simpsony.html
www.glume-bancuri.ro


28. Un studiu statistic arată că în anul 1977, în oraşul New York au fost muşcaţi 24712 oameni. Dintre aceştia
22076 au fost muşcaţi de câini, 1152 au fost muşcaţi de pisici.
Î: De către cine au fost muşcate 892 de persoane?

Răspuns: De oameni
Autor: Echipa 777

29. Scriitorul Aldous Huxley a utilizat această invenţie a unui francez între vârsta de 17 şi 19 ani. Acesta a
afirmat că datorită acestei invenţii el îşi poate şine mâinile sub pătură, fără ca să îngheţe nici în cele mai rece
nopţi. Conform unui studiu, dintre cei care ar avea nevoie de această invenţie, doar mai puţin de 3% au
posibilitatea să o folosească.
Î: Numiţi invenţia.

Răspuns: Alfabetul Braille.
Comentariu: Din cauza unei afecţiuni, scriitorul Aldous Huxley a fost aproape orb timp de 2 ani, timp în care a
folosit alfabetul Braille pentru a citi.
Surse: http://ro.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille, http://www.funtrivia.com/askft/Question52061.html
Autor: Ecaternia Mhitarean, BOOM

30. Expresia „Live fast, die young” (Trăieşte repede, mori tânăr) a fost enunţată pentru prima dată în filmul
„Knock on Any Door” în 1949. Mai târziu, substituind un cuvânt din frază cu altul mai scurt, s-a obţinut un
motto-u care a apărut pe tricouri, insigne şi postere.
Î: Împotriva cărui fenomen a fost această campanie?

Răspuns: Alimentaţia nesănătoasă
Se acceptă: Fast-food.
Comentariu: Expresia este „Eat fast, die young”
Sursa: http://www.google.md/images?um=1&hl=mo&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-
US%3Aofficial&tbs=isch%3A1&sa=1&q=eat+fast+die+young&btnG=C%C4%83uta%C5%A3i&start=0
Autor: Alina Dolghier, echipa Asachi

Runda IV

31. Cartea „De ce oamenii frumoşi au mai multe fiici” explică mai multe fenomene psihologice din punct de
vedere evoluţionist. Într-un capitol ce explică posesivitatea şi gelozia masculină, autorii au menţionat zicala
„Mum's baby, daddy's (cuvânt omis)”.
Î: Nu se ştie sigur dacă explicaţia autorilor este corecta, dar Vă rugăm să scrieţi cuvântul omis.

Răspuns: Maybe
Sursă: Sursa: "Why beautiful people have more daughters" de Alan S. MIller si Satoshi Kanazawa
Autor: Alina Dolghier, echipa Asachi

32. Despre cine spunea Grigore Vieru următoarele:

Nu frica, nu teamă,
Milă de tine mi-i,
Că n-ai avut niciodată mamă,
Că n-ai avut niciodată copii.

Răspuns: moartea

http://ro.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille
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Comentariu: Poezia „Nu am, moarte, cu tine nimic”.
Autor: Echipa Placebo

33. La o lecţie cu tema „Leadership” s-a vorbit despre lideri carismatici. Drept exemplu a fost menţionat Steve
Jobs. În glumă, s-a propus că Apple trebuie să se gândească la un nou dispozitiv care îl va păstră pe liderul
companiei pentru generaţiile viitoare.
Î: Ce denumire a propus un student pentru acest dispozitiv?

Răspuns: iFridge
Se acceptă: iFrigider, iHolodilnik, iCryogenerator etc.
Sursa: lecţia de Organizational Behavior cu tema Leadership. Acel student este autorul întrebării 
Autor: Vasile Troţiuc, echipa Asachi

34. Fratele autoarei întrebării, student fiind, făcea aceasta după fiecare sesiune cu conspectele sale. Sigmund
Freud a făcut aceasta de două ori cu hârtiile sale personale. Ce personaj literar a încercat să facă acest gest însă
fără succes.

Răspuns: Maestru
Comentariu: Maestrul din Maestrul şi Margareta de M.A. Bulgakov. „Manuscrisele nu ard”.
Autor: Alina Dolghier, echipa Asachi

35. În cartea umoristică „Fii Caruso al volanului” puteţi afla că există 3 tipuri de automobilişti: primii îşi spală
singuri maşina, cei din a 2-a categorie o duc la spălătorie.
Î: Dar ce fac cei din a 3-a categorie?

Răspuns: aşteaptă ploaia.
Sursă: http://www.kovrik.com/sib/sov-humor/thoughts/Thoughts.koi8
Autor: Octavian Sireţeanu, echipa Asachi

36. Referindu-se la transsubstanţiere, unul din membrii unui forum a făcut calculul următor:
În anul 1998 numărul catolicilor botezaţi constituia 17.4% din populaţia lumii, sau 1.02 miliarde de oameni.
Dacă fiecare din aceşti oameni participa la un anumit ritual o dată pe săptămână timp de un an, cantitatea totală
în care EL era produs şi consumat atingea 634,000,000 kg. Mai putem spune că un singur om consumă 12 g din
EL per participare la ritual.
Î: Numiţi ritualul la care se face referinţă.

Răspuns: Împărtăşanie
Se acceptă: euharistie, cuminecătură
Comentariu. EL este Isus. Transsubstanţierea semnifică prefacerea vinului şi pâinii în sângele şi trupul lui Isus.
Sursa: http://everything2.com/title/How%20many%20atoms%20of%20Jesus%20you%20eat%20every%20day
Autor: Doina Leca, echipa Asachi

37. Victor Hugo spunea că X este singura pasăre care îşi poartă colivia.
Î: Ce personaj literar cumpăra X-ele într-o stare care ar fi fost declarată imposibilă de către Platon?

Răspuns: Cicikov
Comentariu: Cicikov din „Suflete moarte” de N.V. Gogol. Conform lui Platon, sufletele sunt eterne, existând
înainte şi după corp.
Autor: Alina Dolghier, echipa Asachi
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38. Conform unei versiuni menţionate in Wikipedia engleză, acest termen a apărut în urma următorului caz.
Iniţial, britanicii au folosit expresia „water carriers for Russia” (în traducere: rezervoare de apă pentru Rusia)
pentru a deghiza o operaţiune. Însă când au observat că expresia poate fi prescurtată ca „WC-uri pentru Rusia”
au substituit un cuvânt.
Î: Despre ce termen este vorba.

Răspunsul: tanc.
Comentariu: Water carrier – cisternă (în engleza - tank). Se spune că după această întâmplare vehicule blindate
au început să fie numite tancuri.
Surse: http://en.wikipedia.org/wiki/Tank,
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tanc
Autor: Vasile Troţiuc, echipa Asachi

39. Cuvântul care îi desemnează a intrat în circulaţie pentru prima oară în Grecia în sec. IV-III î.e.n., iar istoricii
consideră că fără ei nu ar fi fost posibilă nici o descoperire geografică importantă. Solon îi considera
reprezentanţi ai unei profesii de acelaşi rang cu negustorii şi marinarii.
Î: Numiţi-i.

Răspuns: piraţii
Sursa: http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/04_03/ROGER.HTM
Autor: 777

40. În cartea „Pi” se încearcă o oarecare consolare a profesorilor. Se afirmă că nu este atât de straşnic atunci
când studenţii tăi privesc ceasul în timpul lecţiei. Este mult mai straşnic atunci când ei încep să facă acest lucru
cu aceleaşi ceasuri.
Î: Ce anume?

Răspuns: Să le aducă la ureche.
Sursă: http://www.kovrik.com/sib/sov-humor/thoughts/Thoughts.koi8
Autor: Octavian Sireţeanu, echipa Asachi

ÎNTREBARE DE REZERVĂ

A. Între anii 1970 şi 2007, proporţia femeilor de culoare căsătorite cu vârsta între 30 şi 44 a scăzut de la 62% la
33%. Pentru a explica acest fenomen au fost emise mai multe ipoteze: disponibilitatea contraceptivelor,
revoluţioa sexuală a anilor '60, creşterea oportunităţilor pentru femei pe piaţa muncii.
Totuşi, un alt factor influenţează "pieţile de mariaj" ale comunităţilor de culoare, şi duce la retragerea de pe
acestea a unui bărbat din nouă.
Î: Numiţi acest factor

Răspuns: Detenţiunea bărbaţilor negri
Sursa: http://www.economist.com/world/united-states/displaystory.cfm?story_id=15867956
Autor: Doina Leca, echipa Asachi
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