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Runda I

1. Istoricul Alain Ruze, în cartea sa „Latinii din Carpaţi”, demonstrează  asimilarea şi simbioza dintre români şi
popoarele migratoare care au străbătut spaţiul românesc în primul mileniu al erei noastre. Astfel, el aduce
exemplul unui râu care în trecut avea 2 denumiri: una românească - „Repedele” şi alta atribuită acestuia de un
popor migrator care este folosită şi astăzi pentru a desemna râul.
Î: Care este această ultimă denumire?

Răspuns: Bistriţa.
Sursa: „Latinii din Carpaţi” de Alain Ruze
Autor: Andrian Macari, echipa Asachi

2. Într-un articol intitulat "Două cele mai rele denumiri de variabile", autorul spune că cea mai proastă denumire
este "data", întrucât este evident că orice variabilă conţine informaţie, iar a numi astfel o variabilă echivalează
cu a scrie "materie" pe o cutie cu obiecte.
Î: Care, conform aceluiaşi autor, este a doua cea mai rea denumire de variabilă?

Răspuns: data2
Sursa: http://www.oreillynet.com/onlamp/blog/2004/03/the_worlds_two_worst_variable.html
Autor: Doina Leca, echipa Asachi.

3. Anglia se deosebeşte printr-o climă răcoroasă şi din această cauză legionarii romani sufereau de frig în
echipamentele cu care erau dotaţi. În special sufereau picioarele – amorţeau şi aceasta le îngreuna mişcarea.
Atunci romanii au început să o folosească pe EA: o puneau în încălţăminte şi astfel se puteau mişca mai
departe. Utilizarea EI era facilitată şi de faptul că era mereu la îndemână.
Î: Numiţi-o.

Răspuns: urzica
Sursă: Большая энциклопедия растений и лечебных средств. – М., 2006.
Autor: 777

4. Material distributiv: R U J D

Rog colegii mei să mă ajute să distribuim materialele. Aceasta este adevărata semnificaţie a imaginii faimoase
din anul 1965. Peste un minut Vă rugam să scrieţi semnificaţia originală.

Răspuns: HELP
Comentariu: Este vorba de coperta albului HELP de The Beatles unde muzicanţii semnalizează RUJD deoarece
HELP nu arăta prea estetic.

Sursă: http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_semaphore, http://www.thebeatlesgift.net/wp-
content/uploads/2009/10/Help.jpg
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Autor: Vasile Troţiuc, echipa Asachi

5. [Pentru prezentator – Denumirea filmului trebuie să fie citită cu o pauză accentuată între cele 2 părţi ale
denumirii]

Atenţie, în întrebare sunt înlocuiri!
Un film documentar lansat recent se numeşte: “Marele Accelerator de Hadroni. King Kong.”
Filmul povesteşte despre eforturile comune ale mai multor ţări pentru un singur scop. Ce cuvinte am înlocuit cu
“King Kong”?

Răspuns: Frăţia inelului.
Nu se acceptă: Stăpânul Inelelor, deoarece se face aluzie la a doua parte a denumirii filmului. În plus, LHC este
un singur inel şi nu are doar un stăpân
Comentariu: În original „Большой адронный коллайдер. Братство кольца”. King Kong – este un alt film
regizat de Peter Jackson.
Surse: http://fizicaparticulelor.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=446&Itemid=47
http://kvazar.net/download/movies/documentary/70122-bolshoj-adronnyj-kollajder-bratstvo-kolca-2010.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Jackson
Autor: Vasile Troţiuc, echipa Asachi

6. Inginerii din departamentul tehnic al companiei Apple sunt deseori trimişi pentru practică de două săptămâni
în China, la fabrica FoxConn, care produce iPod, iPhone şi iPad. În rândurile celor care au fost la această
stagiere în "locurile îndepărtate unde se forjează instrumentul de cucerire a pieţei" această destinaţie poartă o
denumire specială.
Î: Unde, conform acestei denumiri, sunt trimişi inginerii de la Apple?

Răspuns: Mordor
Sursa: http://www.doubletongued.org/index.php/citations/sent_to_mordor_1/
Autor: Zarea Ion

7. Atenţie, o întrebare pipărată cu înlocuiri!
În 1563 a apărut Noua X, care există şi până în prezent. În schimb X a apărut abia după 1821, atunci când Noua
Y a devenit X.
Î: Nu vă întrebăm ce este X, dar ce am înlocuit prin Y?

Răspuns: Spania
Comentariu În 1563 a apărut New Mexico (Noua Mexică). Până în 1821, Mexica s-a numit Noua Spanie.
Surse: http://en.wikipedia.org/wiki/New_Mexico
http://en.wikipedia.org/wiki/Geographical_renaming
Autor: Octavian Sireţeanu, echipa Asachi.

8. Această sărbătoare a fost inventată de Ron Gordon la 9 septembrie 1981. De atunci, ea a fost celebrată încă
de doar 3 ori, în 2001, 2004 şi ultima dată la 3 martie a anului trecut. Pe pagina de facebook creată de fiica lui
Gordon se discută despre modalităţile de a celebra această zi, una dintre propuneri fiind de a mânca ridiche.
Î: Nu vă întrebăm cărui fapt este dedicată această sărbătoare, ci la ce dată va fi ea celebrată următoarea dată?

Răspuns: 4 aprilie 2016.
Comentariu: Sărbătoarea este dedicată rădăcinii pătrate şi se celebrează atunci când atât ziua cât şi luna sunt
rădăcina pătrată a ultimelor 2 cifre din an. Acest eveniment se produce de 9 ori pe parcursul unui secol.
Sursă: http://en.wikipedia.org/wiki/Square_Root_Day
Autor: Octavian Sireţeanu, echipa Asachi
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9. Această instrucţiune a fost dată autorului întrebării de către un prieten american, pentru a-l ajuta să reţină o
anumită succesiune.
Î: Vă rog să-mi spuneţi despre ce discutau cei doi.

=
Două avioane
neidentificate

Avion
neidentificat

Egal Păsărică Vultur Albatros Condor Struţ

Răspuns: Golf
Comentariu: Acestea sunt denumirile ce corespund anumitor scoruri (+2 – double bogey, +1 - bogey, 0 - par, -1
- birdie, -2 - eagle, -3 - albatros şi -4 – condor, -5 - ostrich) în golf. De asemenea, se menţionează că nu a fost
stabilit încă niciodată scorul de -5 (struţ), din cauza numărului redus de trasee de 6 şi 7 par şi a dificultăţii de a
realiza un as (gaură dintr-o lovitură).
Surse: http://en.wikipedia.org/wiki/Par_(score)
http://en.wikipedia.org/wiki/Golf
Autor: Octavian Sireţeanu, echipa Asachi.

10. În mod normal, pentru începătorii, şansa de a greşi din prima încercare este de circa 12%. Pentru
intermediari şansa este de circa 16%. Pentru experţi şansa este de circa 21%. Însă în anumite cazuri aceştia sunt
ajutaţi şi ar putea să greşească doar din a 2-a încercare, indiferent de „gradul de pregătire”.
Î: Răspundeţi cât mai exact, despre ce ocupaţie este vorba?

Răspuns: Jocul Minesweeper
Comentariu: Începător, intermediar, expert - sunt nivelele de complexitate in acest joc. Probabilităţile – raportul
dintre numărul minelor şi dimensiunea de bord al nivelului corespunzător: 10 pentru 9x9, 40 pentru 16x16, 99
pentru 16x30. În unele versiuni ale jocului, există posibilitatea de a nimeri o mină doar dintr-a doua încercare.
Autor: Iurie Vlas, BOOM

Runda II

11. El este rege al oraşului Alba Longa, fiu al lui Procas şi fratele a lui Amulius.  Mulţi am auzit de el la şcoală
şi nu doar la lecţiile de istorie. Cel mai probabil am şi încercat să împăcăm nişte puncte de vedere diferite
făcând apel la el.
Î: Cine sau ce este el?

Răspuns: Numitor
Sursa: DEX . http://en.wikipedia.org/wiki/Numitor
Autor: Andrian Macari, echipa Asachi

12. „Dicţionarul de idei primite de-a gata” este o colecţie de notiţe ale scriitorului francez Gustave Flaubert,
compilate într-o lucrare integră în anii 1911-1913, care prezintă o serie de definiţii contradictorii, plate, similare
unor automatisme intelectuale. Urmează un blitz dublu bazat pe definiţiile preluate din această lucrare.
Ambele întrebări sunt puse de Gustave Flaubert şi Winston Churchill.
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a) Întotdeauna prematură, cauzată de excesele tinereţii sau de gânduri profunde. Numiţi-o.
b) Unor asemenea oameni nu le trebuie să înveţe sa înoate. Îi exasperează pe călăi. Numiţi-i.

Răspuns : a) Chelia b) Oamenii graşi.
Sursa: „Dicţionarul  de idei primite de-a gata” - Gustave Flaubert
Autor: Andrian Macari, echipa Asachi

13. Articolul de pe Uncyclopedia dedicat universităţii Harvard menţionează „regula celor patru minute”
(„Harvard four minute rule”). Regula afirmă că într-o discuţie, timp de în medie patru minute după ce a făcut
cunoştinţă cu cineva, un absolvent Harvard va face aceasta.
Î: Dar ce anume?

Răspuns: Va menţiona că a absolvit Harvard
Sursa: http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Harvard_University
Autor: Dolghier Alina, echipa Asachi

14. Unii glumeţi compară femeia cu acest personaj istoric, pentru că vrea să trăiască în capitală, te impune să te
bărbiereşti şi visează să călătorească în Europa.
Î: Despre ce personalitate este vorba?

Răspuns: Petru I al Rusiei
Sursa: http://www.libo.ru/libo3605.html
Autor: Dolghier Alina, echipa Asachi

15. Rugăm echipele să ofere răspunsurile pe hârtiuţele distribuite!

Aveţi în faţă un logou neterminat. Desenaţi elementele care lipsesc.

Răspuns: fiecare siglă trebuie luată într-un cerc
Comentariu: 4 firme s-au unit în Auto Union în 1932, însă în curând au realizat că noul logou a fost prea
complicat şi au eliminat logourile mici din interiorul cercurilor, lăsând doar cercurile.
Sursă: http://www.amitbhawani.com/blog/Images/misc/logo-audi.jpg

Autor: Vasile Troţiuc, echipa Asachi

16. Dimitrie Cantemir scrie în „Descrierea Moldovei” că X poate fi văzut şi la Tetrivara în Ungaria cît şi în
preajma râului Don. X este menţionat şi în cea mai veche bâlină rusă „Cîntec despre oastea lui Igor” unde se
spune că X trece peste câmpii şi munţi. Nicolae Dabija în cartea sa „În căutarea identităţii” spune că sunt de
fapt 2 X-uri de sus şi de jos.
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Î: Ce am înlocuit prin X?

Răspuns: Valul lui Traian
Sursa: „În căutarea identităţii” de Nicolae Dabija
Autor: Andrian Macari, echipa Asachi.

17. Şi încă un blitz dublu din „Dicţionarul de idei primite de-a gata” de Gustave Flaubert.

a) Prima întrebare este pusă de Gustave Flaubert şi Francisco Franco.
Întotdeauna „curajos”. În general, se ocupă  cu  altceva decât slujba sa, fiind un ambasador, consilier municipal
sau şef de stat. Numiţi-l.

b) A doua întrebare este pusă de Gustave Flaubert şi Iuda.
Dovadă a laşităţii. Numiţi-o.

Răspuns: a) General b) Suicid.
Sursa: „Dicţionarul  de idei primite de-a gata” - Gustave Flaubert
Autor: Andrian Macari, echipa Asachi

18. După ce a auzit acest cuvânt de mai multe ori, autorul întrebării a fost foarte surprins când a văzut cum se
scrie acesta. Surpriza a fost că deşi se aud destul de clar două litere ”T”, ele nu se regăsesc în scrierea acestui
cuvânt şi în locul lor sunt două litere „L”.
Î: Încercaţi să scrieţi acest cuvânt pe foiţele de răspuns.

Răspuns: Eyjafjallajökull.
Se acceptă: Orice încercare de a scrie acest cuvânt cu mai multe sau mai puţine greşeli şi respectiv FĂRĂ litere
„T”.
NU se acceptă: „Vulcanul din Islanda” sau răspunsuri care conţin măcar o literă „T”.
Comentariu: În limba islandeză îmbinarea „dublu L” se pronunţă ca TL.
Sursă: http://en.wikipedia.org/wiki/Eyjafjallaj%C3%B6kull,
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090623183206AAcqrzl
Autor: Vasile Troţiuc, echipa Asachi

19.

Pe suporterul cărei naţionale sau al cărui sportiv îl vedeţi în imagine?

Răspuns: Cehia SAU Petr Cech
Comentariu: Petr Cech poartă de mai mult timp o cască de protecţie.

http://en.wikipedia.org/wiki/Eyjafjallaj%C3%B6kull
http://answers.yahoo.com/question/index


Sursă: http://www.whoateallthepies.tv/EMP-
6050920.jpg&imgrefurl=http://www.whoateallthepies.tv/lookalikes/5729/euro_2008_shit_.html&usg=__eC5T-
VCx7jXSIbA_Ewn7TsQapbg=&h=511&w=339&sz=44&hl=en&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=sPKwqfjKpT
RcpM:&tbnh=131&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dpetr%2Bcech%2Bfans%26um%3D1%26hl%3Den%26
client%3Dfirefox%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26tbs%3Disch:1
Autor: Vasile Troţiuc, echipa Asachi

20. A FACE ACEASTA în patru sau în şapte înseamnă „a cerceta ceva cu prea multă sârguinţă”. Deşi pare greu
de crezut, conform studiilor unor cercetători, este posibil să se FACĂ ACEASTA în treisprezece.
Î: Despre ce acţiune este vorba?

Răspuns: a despica părul (firul)
Surse: http://www.dex-online-ro.ro/cautari/despica.htm
Emisiune la Radio 7
Autor: Dolghier Alina, echipa Asachi

Runda III

21. În anul 1974, Salvador Dali a fost şocat de un text intitulat „Le sceptre” apărut în „Le Monde”. Dali s-a
hotărât să scrie o telegramă succintă: „Apreciez profund actul dumneavoastră istoric de instituire a sceptrului
prezidenţial. Al dumneavoastră respectuos, SALVADOR DALI". Telegrama a stârnit panică, pentru că atât
publicarea, cât şi nepublicarea ei în presă putea cauza mari neplăceri. Publicată până la urmă, ea a cauzat mult
râs amar.
Î: Dar cui îi era adresată aceasta?

Răspuns: Nicolae Ceauşescu
Sursă: http://www.pntcd.ro-usa.com/modules.php?name=News&file=print&sid=2087
Autor: Dolghier Alina, echipa Asachi

22. Al treilea şi ultimul blitz dublu din „Dicţionarul de idei primite de-a gata” de Gustave Flaubert.

a) Prima întrebare este pusă de David Lynch şi Gustave Flaubert.
Pe haine denotă distincţie şi avuţie.

b) A doua întrebare este pusă de Cristofor Columb şi Gustave Flaubert.
Nu uita să vorbeşti de cele 4 colţuri ale sale din moment ce e rotund.

Răspuns: a) Catifea b) Pamant
Autor: Andrian Macari, echipa Asachi.
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23.
În mod normal, ambalajul produselor alimentare trebuie să conţină informaţia privind data fabricării produsului
sau data până când produsul poate fi consumat. Alta însă este situaţia în privinţa caşcavalului Camembert pe
care îl aveţi în imagine.
Î: Ce semnifică data de pe ambalajul său?

Răspuns: Data de la care el poate fi consumat.
Surse http://db.chgk.info/files/kapust-a.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Camembert
Autor: Echipa 777

24. Dicţionarul Diavolului  de Ambrose Bierce, este o carte satirică publicată în 1911, similară „Dicţionarului
de idei primite de-a gata” de Gustave Flaubert, doar că este ceva mai elaborat şi propune mai multe cuvinte
definite. Urmează un blitz triplu bazat pe definiţiile găsite în cartea dată.

a) Un costum, uneori, purtat de scoţieni  în America şi de americani în Scoţia.

b) A doua întrebare este dată de Ambrose Bierce şi Albert Einstein.
O persoană naivă  care crede că o ţară este mai bună decât alta.

c) Dorinţă şi aşteptare într-un singur cuvânt .

Răspuns: a) Kilt b) Imigrant c) Speranţă.
Sursa: Dicţionarul Diavolului  de Ambrose Bierce
Autor: Andrian Macari, echipa Asachi.

25. Când o oarecare companie Alfa se înfruntă cu o posibilă preluare ostilă de către o altă companie Beta, Alfa
poate aplica o tactica numită „defensiva DIGGER”. Această tactică constă în încercarea companie Alfa de a
prelua compania Beta.
Î: Cu ce am înlocuit cuvântul DIGGER?

Răspuns: Pac-Man
Comentariu: Aluzie la joc de calculator binecunoscut. Când caracterul principal Pac-Man „mănâncă” o peletă
energetică, el poate atacă fantomele.
Surse: http://en.wikipedia.org/wiki/Pacman,
http://en.wikipedia.org/wiki/Pac-Man_defense
Autor: Vasile Troţiuc, echipa Asachi

26.
Lui Salvador Dali i-a apărut ideea de a adăuga ceasurile în celebrul tablou „Persistenţa memoriei”, într-o zi de
vară, după prânz, fiind răpus de dureri de cap şi lipsit de ajutorul soţiei sale plecate la cumpărături.
Î: Scrieţi cu 2 cuvinte care încep cu aceeaşi literă, ce a mâncat Dali la acel prânz?
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Răspuns: Caşcaval Camembert
Surse: http://en.wikipedia.org/wiki/Camembert
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Persistence_of_Memory
Autor: Octavian Sireţeanu, echipa Asachi

27. În jargonul folosit în reţeaua americană de cafenele Starbucks, o cafea cu trei porţii de espresso este
denumită cu un acronim format din trei majuscule.
Î: Numiţi-l.

Răspuns: JFK.
Comentariu: O porţie de espresso la fel ca şi o porţie de brandy, vodca, tequila etc. se numeşte SHOT. John F.
Kennedy a fost asasinat cu trei focuri (engl. shots) conform părerii majorităţii martorilor.
Surse: http://wiki.answers.com/Q/What_is_a_JFK_in_Starbucks_jargon
http://www.hiddenmenu.com/?p=177
http://www.archives.gov/research/jfk/warren-commission-report/chapter-3.html#number
Autor: Vasile Troţiuc, echipa Asachi

28. Atenţie, în întrebare este o înlocuire.
Ziua Cârtiţei este o sărbătoare neoficială celebrată de reprezentanţii unei ştiinţe exacte din America de Nord dar
şi din alte regiuni, anual, la data de 23 octombrie, între orele 6 şi 2 minute dimineaţa şi 6 şi 2 minute seara.
Î: Ce am înlocuit prin Cârtiţă?

Răspuns: Mol
Comentarii: În limba engleză cârtiţa se traduce ca „mole”, exact ca şi unitatea de măsură.
Data sărbătorii este stabilită în baza constantei lui Avogadro (aproximativ 6,02*10^23) care stabileşte numărul
de molecule dintr-un mol.
Surse: http://en.wikipedia.org/wiki/Mole_Day
http://en.wikipedia.org/wiki/Mole_(unit)
Autor: Octavian Sireţeanu, echipa Asachi

29.
Atenţie, blitz dublu.
Aveţi în faţa dumneavoastră un ceas dedicat amatorilor algebrei. Orele sunt indicate pe acesta într-un mod mai
original: utilizând pentru fiecare oră trei cifre de 9.
a) Ce inscripţie am ascuns sub dreptunghiul A?
b) Ce inscripţie am ascuns sub dreptunghiul B?

Răspuns: a) 99/9  b) (9/9)^9
Comentariu: Se acceptă orice inscripţie ce conţine 3 cifre de 9 şi rezultatul căreia corespunde orei indicate.
Sursa: http://feels.ru/fun/8552-luchshijj-podarok-dlja-prepoda-po.html

Autor: Octavian Sireţeanu, echipa Asachi.
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30. 13 state SUA nu au pe teritoriul lor rezervaţii indiene, iată 12 dintre ele: Arkansas, Delaware, Illinois,
Kentucky, Maryland, Missouri, New Hampshire, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Vermont şi West Virginia.
Î: Numiţi statul continental care de asemenea nu are rezervaţii indiene pe teritoriul său.

Răspuns  Indiana
Comentariu: În mod paradoxal.
Autor: Iurie Vlas, BOOM

Runda IV

31.
Fotografia pe care aţi primit-o este una color, însă din păcate, am reuşit să o tipărim doar la un printer alb-
negru. Aceasta poartă denumirea de „Pale X dot” (în traducere – „Punctul X palid”). Aceasta a fost făcută de un
„călător” în anul 1990 şi reprezintă un record, iar unele persoane o consideră cea mai importantă fotografie
făcută vreodată.
Î: Ce cuvânt a fost înlocuit cu X?

Răspuns: Blue / Albastru
Comentariu: Această fotografie a fost făcută de nava Voyager I în 1990 şi reprezintă cea mai îndepărtată
fotografie a Terrei (circa 5,9 miliarde km).
Sursă: http://en.wikipedia.org/wiki/Pale_Blue_Dot
Autor: Octavian Sireţeanu, echipa Asachi

32. Fernando Savater scrie în cartea sa, „Etica pentru fiul meu Amador”, că în Roma antică acest cuvânt
desemna persoana care are nevoie de un baston  pentru a  merge.
Î: Despre ce cuvânt este vorba dacă în unele surse el este folosit pentru a desemna persoanele cu un coeficient
de inteligenţă între 25 şi 60 unităţi.

Răspuns: Imbecil
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Imbecile, Fernando Savater – „Etica pentru fiul meu Amador”.
Autor: Andrian Macari, echipa Asachi

33. Într-o legendă uzbecă, ea desemna un par în jurul căreia pasc legaţi 7 cai, lângă care erau şi  7 hoţi care
vroiau să îi fure. În realitate, sunt 5 pari, şi nu unul, iar pe hoţi îi găsim mai uşor decât pe cai.
Î: Numiţi-o pe EA.

Răspuns: Steaua Polară.
Sursa: „Cerul şi pământul” de Alexandru Volkov.
Autor: Ana Bordian, echipa Asachi

http://en.wikipedia.org/wiki/Pale_Blue_Dot
http://en.wikipedia.org/wiki/Imbecile


34. În anul 1961, Agenţia Telegrafică a Uniunii Sovietice a pregătit dinainte trei comunicate care să acopere trei
posibilităţi de decurgere a unui eveniment: unul „de succes”, altul „tragic”.
Î: Ce conţinea cel de-al treilea?

Răspuns: Apel de ajutor către alte state
Comentariu: Guvernele altor state ar fi fost rugate să ajute la căutarea lui Gagarin în cazul în care acesta ar fi
aterizat în afara URSS.
Sursa:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE
%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B
2%D0%B8%D1%87
Autor: Alina Dolghier, echipa Asachi

35.
Aveţi în faţa Dvs. tabloul lui Kazemir Malevich „An Englishman in Moscow” pictat în 1914.
Î: Pentru ce carte, editura Pinguin, în 2001, l-a folosit drept copertă?

Răspuns: Maestrul şi Margareta
Comentariu: Este interesant cât de bine se potriveşte având în vedere că romanul a fost scris în 1940!
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Master_and_Margarita
Autor: Vasile Troţiuc, echipa Asachi

36. Blitz din două ghicitori

a) Inspirată de călătoria făcută de 1 mai, autoarea întrebării vă propune următoarea ghicitoare:
Un balaur
Solzi de aur,
Sta în munte priponit,
Apa bând necontenit.

b) Sunt o şa,
Pe care nu o călăreşte nimeni;
Sunt fereastră
Dar nu la casă.

Răspuns: a) hidrocentrala  b) ochelarii
Sursa: http://www.logopedics.info/ghicitori-grele.php
Autor: 777

37. El a fost primul scriitor african care a primit premiul Nobel pentru literatură. Datorită ideilor sale ieşite din
comun, Albert Camus spunea despre el că se situează „la mijloc, între soare şi mister“.
Î: Peste un minut, scrieţi numele acestui scriitor.

Răspuns: Albert Camus
Comentariu: Absurd. Albert Camus – scriitor de origine franceză născut în Algeria.
Sursă: http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=14069
Autor: Arina Levinschi, BOOM

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Master_and_Margarita
http://www.logopedics.info/ghicitori-grele.php
http://www.romaniaculturala.ro/articol.php


38. Aristotel scria că Natura a făcut astfel că şi constituţia fizică şi psihică a Y-lor se deosebeşte de constituţia
fizică a X-lor care au corp puternic. Y-cii însă se ţin drepţi şi nu sunt capabili de munci de acest fel. După
natura lor unii oameni sunt Y-ci, iar alţii sunt X-şi.
Î. Ce am înlocuit prin X şi Y?

Răspuns : Y – oameni liberi , X - sclavi .
Sursa : Istoria Greciei Antice  Chişinău 1992 , V. Potlog, V.I. Cuzişcin.
Autor: Andrian Macari, echipa Asachi.

39. Puţini cunosc că acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată nu în aprilie, ci în ianuarie 1915, în preajma
oraşului polonez Bolimow (Bolimuv). Însă, din cauza gerului, acesta nu a produs efectul aşteptat. Din această
cauză, nu Bolimow-ul a intrat în istorie, ci altă localitate, din vestul Europei.
Î: Dar care anume?

Răspuns: Ypres
Comentariu: Este vorba de primul atac cu gaze otrăvitoare în timpul primului Război Mondial
Sursa: 1. Р.Э. Дюпюи, Т.Н. Дюпюи. Всемирная история войн. – Т. 3. – СПб., М.: Полигон-АСТ, 2001. –
С. 798.
2. http://vmk.vif2.ru/library/WWI_Keegan/Chp_6.htm
Autor: 777

40.
În imagine puteţi vedea podului Lotus, construit în anul 1999 şi care uneşte Macao de China continentală.
Î: Cu ce scop s-a ales o configuraţie atât de originală a podului?

Răspuns: Pentru a schimba direcţia de circulaţie pe autostradă
Comentariu: În Macao se circulă pe partea stângă a drumului, în timp ce în China se circulă pe partea dreaptă.
Sursă: http://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_Bridge
Autor: Octavian Sireţeanu, echipa Asachi.

Runda V

41. Fiind vizitat acasă, acest fost cetăţean al Republicii Moldova a demonstrat mândru oaspeţilor săi cupele şi
medaliile pe care le-a adunat pe parcursul carierei, inclusiv o cupă de campion a URSS, o cupă mondială,
trofeele de la San Remo şi Tours şi multe altele. Însă cel mai mândru s-a arătat de un bolovan banal pe care l-a
primit în 1994.
Î: Despre cine este vorba?

Răspuns: Andrei Tchmil
Comentariu: Este vorba despre unicul ciclist moldovean de renume mondial (în prezent cetăţean al Belgiei), de
asemenea fost director al Agenţiei Sportului a Republicii Moldova. Bolovanul este extras şi oferit câştigătorului
de pe traseul Paris-Roubaix, celebru pentru dificultatea extremă a acestuia.

http://vmk.vif2.ru/library/WWI_Keegan/Chp_6.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_Bridge


Surse: Experienţă personală.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BD%D0%B
4%D1%80%D0%B5%D0%B9
Autor: Octavian Sireţeanu, echipa Asachi.

42. În romanul „Dragostea durează trei ani” de Frederic Beigbeder, personajul principal afirmă că ACEST
PROCES nu are nevoie de demonstraţii complicate, pentru că procesul invers accelerat poate fi observat atunci
când bărbatul începe să trăiască singur, de exemplu, dacă îl părăseşte iubita.
Î: Dar despre ce proces este vorba?

Răspuns. Evoluţia
Comentariu: Trăind singur, eroul nu se mai bărbierea, mânca necivilizat, începea să semene cu o maimuţă.
Sursă: „Dragostea durează trei ani” de Frederic Beigbeder
Autor: Dolghier Alina, echipa Asachi

43. El spunea despre prima că este compania creativă cea mai avansată din punct de vedere tehnic, iar a doua
este compania tehnică cea mai avansată din punct de vedere creativ.
Î: Ştiind că el a fondat-o pe a doua şi a condus-o o perioadă pe prima, numiţi-l.

Răspuns: Steve Jobs.
Comentariu: Prima companie - Pixar, a doua - Apple
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Pixar
Autor: Dolghier Alina, echipa Asachi

44.
Sub această imagine, autorul a plasat o inscripţie în limba engleză. Inscripţia a fost obţinută prin adăugarea
repetată a 2 litere la o expresie engleză celebră, considerată de Arthur Schopenhauer „o contemplare a
sinuciderii”.
Î: Scrieţi cele 2 litere adăugate.

Răspuns: AT
Comentariu: Expresia originală este „To be or not to be?”. Prin adăugarea repetată a literelor „AT” s-a obţinut
expresia „To beat or not to beat?”. Placatul face parte dintr-o campanie socială din Serbia.

Surse: http://en.wikipedia.org/wiki/To_be,_or_not_to_be
http://38one.com/cleverblog/to-beat-or-not-to-beat
Autor: Octavian Sireţeanu, echipa Asachi.

45. Material distributiv:

 (patru cuvinte omise),
Turbans they're packin'.
Wonderin' if they might,
Plan a hijacking.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://en.wikipedia.org/wiki/Pixar
http://en.wikipedia.org/wiki/To_be
http://38one.com/cleverblog/to-beat-or-not-to-beat


They could pull a stunt,
Before this flight is through.

Iată o versiune modificată a unui cântec binecunoscut.
Dacă v-aţi dat seama ce cântec a fost refăcut în acest mod, veţi putea scrie pe foiţe primul vers al versiunii
modificate.

Răspuns: Strangers on my flight.
Criteriu de acceptare: Să fie „strangers” şi „flight” şi 4 cuvinte („strangers on the flight” de exemplu). Este o
parodie a cântecului „Strangers in the night” de Frank Sinatra
Sursa: http://www.animatronics.org/strangers/strangers.htm
Autor: Dolghier Alina, echipa Asachi

46. [Pentru prezentator – se accentuează fraza „preluau controlul asupra vehiculului”]

Etimologia acestui termen englez nu este sigură. O ipoteză spune că acesta a apărut în Londra secolului al
XVIII-lea, de la adresarea prostituatelor către marinarii care erau jefuiţi ulterior de către complicii fetelor. Altă
ipoteză spune că termenul a apărut de la aceeaşi adresare a englezilor necinstiţi către şoferii necunoscuţi,
urmată de rugămintea de a-i duce cu maşina. Odată urcaţi în maşină, aceştia preluau controlul asupra
vehiculului. În prezent, termenul şi-a îngustat sensul, fiind utilizat cu referire la un anumit mijloc de transport.
Î: Numiţi termenul englez.

Răspuns: Hijack(ing).
Comentariu: Întrebare precedentă este un indiciu suplimentar.
Sursa: http://www.allwords.com/word-hijack.html
Autor: Dolghier Alina, echipa Asachi

47. Atenţie, în întrebare este făcută o înlocuire!
Una din explicaţiile date originii acestei expresii este următoarea:
BROASCA UŞII se referea la o poartă îngustă pedestră, utilizată după căderea nopţii, când celelalte porţi ale
oraşului erau deja închise. Pentru ca animalul să poată trece prin această poartă, trebuia să-i fie scoasă
încărcătura, el să fie făcut să îngenuncheze, ca mai apoi să fie împins prin poartă, cu foarte mari dificultăţi.

Alţii consideră că s-a făcut o eroare de traducere, şi prin BROASCA UŞII trebuie să treacă kamilos şi nu
kamelos.
Î: Numiţi ce s-a substituit prin BROASCA UŞII.

Răspuns: Urechea acului
Comentariu:  „Este mai uşor să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui
Dumnezeu”
Surse:
http://www.romaniantimes.org/resources/195.+Meditatii+crestine$2C+Curiozitati+scripturale$2C+Nelu+Terpe
a.pdf
http://everything2.com/title/It+is+easier+for+a+camel+to+go+through+the+eye+of+a+needle
Autor: Doina Leca, echipa Asachi

48. Cercetând 52 de exemplare, apărute pe parcursul unui mileniu, ale acestui tablou, o echipă de nutriţionişti a
ajuns la concluzia că dimensiunile farfuriilor reprezentate au crescut cu 66%, ale pâinii - cu 23%, iar ale felului
doi - cu 69%. Aceste rezultate sunt relaţionate cu creşterea disponibilităţii mâncării pe parcursul mileniului.
Î: Vă rog să scrieţi, peste un minut, denumirea tabloului reprezentat.

Răspuns: Cina cea de taină

http://www.animatronics.org/strangers/strangers.htm
http://www.allwords.com/word-hijack.html
http://www.romaniantimes.org/resources/195.+Meditatii+crestine$2C+Curiozitati+scripturale$2C+Nelu+Terpe
http://everything2.com/title/It+is+easier+for+a+camel+to+go+through+the+eye+of+a+needle


Comentariu: Acest tablou a fost ales pentru că e cea mai frecvent pictată cină
Sursa: http://www.livescience.com/culture/large-last-supper-100323.html
Autor: Doina Leca, echipa Asachi

49. Cea mai lungă supravieţuire într-o peşteră a fost realizată de speologul George Du Prisney. Acesta cerceta o
peşteră americană în anul 1983, când s-a prăbuşit într-un râu subteran şi a fost dus departe în adâncul peşterii.
Echipele de salvare au încetat căutările după doar 4 zile. Speologul însă a supravieţuit încă 9 zile în adâncuri şi
a reuşit să dea de ştire oamenilor de la suprafaţă despre aceasta, folosind puloverul său portocaliu.
Î: Cum a făcut-o?

Răspuns: A legat aţe de picioarele liliacilor
Comentariu: Oamenii au văzut liliacii cu aţe portocalii şi au trimis din nou salvatori, care l-au găsit pe Prisney.
Sursă: Cartea Recordurilor Guinness
Autor: Octavian Sireţeanu, echipa Asachi.

50. La una din lecţii, autorul întrebării a fost martorul unei situaţii hazlii. Lectorul dicta următoarea definiţie:
Formă de organizare a producţiei în care într-o ramură există numai câteva întreprinderi, care ar înlătura atât
preţul, cât şi profitul de monopol. La auzul acestei definiţii unul din colegii autorului a înlocuit o literă în
noţiunea definită, obţinând o nouă noţiune, deloc străină realităţilor ţării noastre din ultimul deceniu.
Î: Ce nouă noţiune a propus colegul autorului?

Răspuns: Olegopol.
Comentariu: Se discuta noţiunea de „oligopol”.
Autor: Andrian Macari, echipa Asachi.

http://www.livescience.com/culture/large-last-supper-100323.html

