Runda 1
1.
Atenție în întrebare sunt înlocuiri.
Veți auzi un fragment din cîntecul "Complimente" de Pavel Stratan.
"Și dacă m-am pornit la fete
Nu știu decât complimente
Asta-i tot ce-am vrut și tot ce vreau."
Printre altele, diplomatul Mohammed al Modadid a fost suspectat de terorizm cînd a încercat sa-și dea
complimente. Înainte să vă întrebăm ce 3 cuvinte am înlocuit cu "complimente" vă spunem:
"Complimente!"
Răspuns: foc la ghete.
Criteriu: răspuns exact.
Surse:
http://www.examiner.com/us-headlines-in-national/breaking-news-fbi-investigates-diplomat-who-setshoes-on-fire-on-denver-united-flight-live-video
http://vers.go.ro/pavelstratan31.html
Autori: Andrei Lutenco, Cojocari Sandu.
2.
Se distribuie imaginea:

În cea de-a patra imagine (cu chitara în mînă) este Mark Oliver Everett, solistul formației Eels [se citeştei:lz] cunoscut şi sub un nume mult mai scurt. Celelalte imagini nu vă spunem cui aparţin, deşi ne-am
putea înţelege cu unii din voi. Dar ce denumire oficială este cifrată prin foiţele cu imagini?
Răspuns: CCCEC
Comentariu: Pe celelalte imagini este aceiasi persoana – Che Guevara; porecla lui Everet este E.
Criteriu: se acceptă și Centru pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
Sursa: : http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Oliver_Everett
Autor: Andrei Lutenco

3.
Atenţie un citat dintr-un roman în care autorul întrebării a adăugat în mod GROSOLAN şi NEOBRĂZAT
indicii suplimentare:
„Cuvîntul acesta e frumos, e un cuvînt foarte frumos. Şi cuprinde foarte multe lucruri:
Zulus – adică zuluşii,
Headhunters – adică vânătorii de capete
Red Army – adică armata roşie
Şi multe multe altele
De aceea îmi place acest cuvânt şi-l întrebuinţez des... Să nu respecţi nimic (nici articolul 237 din Codul
Penal şi nici articolul 354 din Codul Contravenţional), să nu crezi decît în tine, în tinereţea ta, în biologia
ta, dacă vrei... Cine nu debutează aşa, faţă de el însuşi sau faţă de lume — nu va crea nimic". Citat
încheiat. Despre ce cuvânt este vorba?
Răspuns: Huligan.
Comentariu: Citatul este din Romanul ”Huliganii” a lui M. Eliade, lista citită este cea a organizaţiilor de
huligani fotbalistici din Anglia, prin articolele 237 din Codul Penal şi 354 din Codul Contravenţional se
pedepsesc respectiv – huliganismul, si huliganismul nu prea grav.
Criteriu: Se acceptă: huligani, huliganism.
Sursa:
http://en.wikipedia.org/wiki/Football_hooliganism#United_Kingdom
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331268
Autor: Andrei Lutenco.
4.
Confucius o considera cea mai bună înlocuire pentru un prieten docil. Pindar, poetul antic, spunea că
oamenii sunt doar un vis de al ei. Jung vă va spune că e una din cele cinci. Numiți-o peste un minut.
Răspuns: umbra.
Comentariu: Cele cinci sunt sinele, anima, animus, persona, și umbra.
Criteriu: răspuns exact.
Sursa:
http://en.thinkexist.com/quotation/i_do_not_want_a_friend_who_smiles_when_i_smile/147444.html
http://quotationsbook.com/quote/26114/
http://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_(psychology)
Autor: Cojocari Sandu.
5.
Reuniți de un vis, un punker și un bosniac au creat o mașină, dar ce fel de mașină?
Răspuns: a morții
Comentariu: Iggy Pop- punker, Bregovic- bosniac , “Arizona Dream”, “In a Death Car”
Autor: Cojocari Sandu

6.
Atenție o listă:
ţesături vopsite cu purpură;
o practică religioasă ocultă menită a-l venera pe Zeus;
ţinut cu întinse lanuri de grâne;
o rasă de oi din vechea Georgie;
marea care oglindeşte in ea soarele.
Această listă reprezintă o parte din ipotezele ce ar explica metafora unei legende, dar care legendă?
Răspuns: Lâna de aur
Criteriu: după sens.
Sursa: http://www.descopera.ro/cultura/2535484-mitul-si-realitatea-lanii-de-aur
Autor: Vitalie Surugiu, Turnul Alb.
7.
Atenție poezie.
„Nici pietre nu mai am.
Mă zidesc pe mine,
Dar cine-mi poate spune că-i destul,
Când zidul nu se surpă de la sine,
Ci-mpins de-o toană
De buldozer somnambul…”
A-ți auzit un fragment de poezie în care am înlocuit un rînd. Nu vă cerem să ne spuneți care e rîndul
înlocuit, dar cine a scris poezia originală.
Răspuns: Ana Blandiana.
Comentariu: „N-am altă Ană / Mă zidesc pe mine” Ați auzit primele 2 vresuri din poezia „Baladă” de Ana
Blandiana.
Criteriu: răspuns exact.
Sursa: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/balada2_ab.php
Autor: Cojocari Sandu.
8.
După o noapte petrecută într-o staţiune de munte din regiunea Tyrol (Situată între Italia şi Austria),
Sigmund Freud s-a trezit cu amintirea unui vis straniu. Visul însă i-a devenit clar după ce soţia l-a
informat că dimineaţa ceea clopotele bisericii locale băteau foarte puternic şi au trezit-o, iar cu o zi
înainte el citise despre îmbolnăvirea unei persoane. Ceea ce s-a întîmplat în visul lui Freud a fost scopul
lui Mehmet Ali Ağca (se citeşte ADJA). Dar ce a încercat să facă Mehmet?
Răspuns: Să-l asasineze pe Papa de la Roma
Comentariu: Aşa cum unii oameni care sunt deranjaţi în somn de sunetul telefonului visează că ridică
receptorul şi vorbesc la telefon, la fel şi Freud, ca şi soluţie la deranjul produs de clopote a visat moartea
Papei de la Roma (Regiunea Tirol este desigur catolică). Moartea Papei de la Roma a fost şi scopul
acţiunilor asasinului Mehmet Ali Ağca.
Sursa: : Sigmund Freud: Înterpretarea Viselor.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Ali_A%C4%9Fca
Autor: Andrei Lutenco

9.
Se distribuie:

Textul de pe această imagine spune: Apoi Dumnezeu a creat planeta Saturn… și i-a plăcut…
Reproduceți vă rog în engleză sau română textul șters din imagine.
Răspuns: so he put a ring on it; deci a pus un inel pe ea.
Comentariu: BEYONCE - SINGLE LADIES.
Autor: Cojocari Sandu.
10.
Рынду бей! – aşa ordonă marinarii ruşi sa se bată clopotul de pe navă pentru a arăta ora. Acest clopot,
numit “Ры́нда”, este deosebit de important pentru marinarii superstiţioşi, el are inscripţionat pe el
denumirea navei, si nu se schimbă niciodată, chiar daca nava primeşte alt nume. De unde a primit însa
acest nume straniu clopotul în cauză, ne veți spune voi peste un minut, dacă v-a plăcut si vouă cîndva
hit-ul formației suedeze Ace-of-Base, “Omacibos”!
Răspuns: Ring the bell.
Comentariu: La fel cum cuvintele „How much she loves” au devenit în interpretarea adolescenţilor din
Moldova „Omacibos”, englezescul ring the bell a devenit Рынду бей la marinarii rusi. A sunat clopotelul
la recreatie!!!
Criteriu: se acceptă răspunsul exact.
Sursa:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BE
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F

Autor: Drăguțan Victor

Rînda 2
11.
Datorită politicii potenţiale veţi putea cu uşurinţă să-l numiţi pe studentul Şcolii Franceze de Electronică
şi Informatică care a trăit în anul zero.
Răspuns: Pol Pot.
Comentariu: Numele lui adevărat este Saloth Sar se crede că pseudonimul îi provine de la politique
potentie . Khmerii Roșii din Cambodia consideră anul revoluției anul zero.
Criteriu: Se acceptă: Saloth Sar.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Pol_pot
Autor: Andrei Lutenco
12.
Bliț triplu. Ca să nu îl supărăm pe actualul președinte a Emiratelor Arabe Unite, Khalifa bin Zayed Al
Nahyan, vom accepta doar raspunsurile exacte.
a.Acestă clonă se producea în China și Rusia, și fiindcă NIntendo nu a lansat originalul niciodată oficial în
fosta URSS , a devenit cea mai populara consola din regiune.Numiți-o.
b.Printre cei mai faimoși se numără Lord Byron și Oscar Wilde.Numiț-ii.
c.Deși e om poartă poarecla de „Crocodil”. Numiț-il.
Răspuns: Dendy, dandy , Dundee.
Criteriu: Se acceptă și Dendy, dandy , Dundy.
Autor: Cojocari Sandu.
13.
Se distribuie:

Pe foita cu nr. 1 aveţi trei extrase din presă, pe cea de-a doua un fragment dintr-o carte care ar putea
servi drept titlu pentru fiecare dintre articolele de presă citate. Dar cum se numeşte această carte?

Răspuns: Nunta în Cer;
Comentariu: Extrasele din presă relatează respectiv: celebrarea unei nunţi într-un balon, în timpul
căderii cu paraşuta şi, probabil cel mai extrem, stând pe aripa unui avion – Brimgham fiind preotul care a
oficiat căsătoria.
Criteriu: Se acceptă doar răspunsul exact.
Sursa: http://ezinearticles.com/?Wedding-in-the-Sky&id=4694714
http://today.msnbc.msn.com/id/26044556/from/ET/
Mircea Eliade, Nunta în Cer
Autor: Andrei Lutenco
14.
Într-un articol despre ordine și haos, Jurriaan Mous ne indemna în glumă să nu omorîm aceste insecte.
Dar care insecte?
Răspuns: fluturi
Comentariu: “The fluttering of a butterfly's wings can effect climate changes on the other side of the
planet”
Sursa: http://jurmo.us/2007/04/07/order-in-chaos-why-butterflies-matter/
Autor: Turcanu Victor,Plagiat
15.
Acum o să auziți 2 fragmente din poezia "Se face noapte" de Ana Blandiana.
"...
N-am văzut-o niciodată, dar știam,
Ca-ntr-un joc de-a baba-oarba, că-i ascunsă
...
Mă-ntrebam de unde l-a-nvățat și dacă
E aievea cântu-i uniform,
Și ca nu cumva în somn să tacă,
Mi-era frică seara să adorm."
La ce se referea eul liric?
Răspuns: inima.
Comentariu: „ Din oglinda ma privea un trup firav
Cu claviatura coastelor distincta,
Inima-apasa pe clape grav
Si-ncerca sa-apara în oglinda..
Sursa: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/seface.php
Autor: Cojocari Sandu.
16.
In tradiţia rusească, de exemplu, acestea sunt trei: una este titulus, adică poartă inscripţia, a doua, mai
lungă - pentru maini. Conform unor surse a treia indică la doi oameni. Dar ce ocupaţie aveau aceşti
oameni?
Răspuns: hoţi, tâlhari
Comentariu: Este vorba despre crucea ortodoxa formata din trei bare orizontale – titulus – adica placa
cu inscriptia lui Pontius Pilat, bara lunga, si bara diagonală care, conform tradiţiei indică la hoţul cel rău
cu capătul de jos şi la cel bun (Dismas) cu capătul de sus.

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/The_two_thieves
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0
%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
Autor: Andrei Lutenco
17.
Se distribuie:

Conform unei glume engleze din timpul Campionatului Mondial de Fotbal din Africa de Sud, această ţară
trebuie să-şi redenumească una dintre cele mai populare atracţii turistice. Noua denumire o aveţi în
faţă, fiind omisă denumirea actuală a locaţiei în cauză (traducerea este: nu-mi vine să cred că ei au fost
odată…). Dar despre ce atracţie turistică este vorba.
Răspuns: Champs Elysee
Comentariu: Ţara este Franţa. Cuvântul champ este folosit în engleză ca şi prescurtare pentru
Champion.
Sursa: http://www.mirrorfootball.co.uk/opinion/blogs/2010-world-cup-blog/France-World-Cup-jokesAfter-that-early-exit-for-Raymond-Domenech-s-team-the-web-s-best-one-liners-article486355.html
Autor: Andrei Lutenco
18.
Atenţie în această întrebare atenţia face diferenţa. Iată o listă incompletă a elevilor lui: Hans von Bülow,
Carl Tausig, Martin Krause, Alexander Winterberger. Lista ar putea continua. Atât prenumele cât şi
numele lui sunt prezente in aceasta intrebare. Diferenţa este doar ortografica. Numiţi-l?
Răspuns: Ferenc Liszt
Comentariu: Liszt era nu doar un compozitor şi interpret genial ci şi profesor de pian. În cuvîntele
diferenţa şi listă repetate de două ori în întrebare se conţin respectiv prenumele şi numele
compozitorului.
Criteriu: Se acceptă: Liszt, Franz Liszt
Autor: Andrei Lutenco
19.
Scopul principal al organizației SCCA era de a promova arta contemporană în Europa de Est. Unul din
momentele de răscruce pentru centrul local a fost sfrîșitul finanțării din exterior. Cu această ocazie un
pictor moldovean a lansat o fraza sarcastică care lua în derîdere situația creată. Peste un minut
reproduceți vă rog fraza acestuia știind că pictorul a utilizat doar 3 litere.
Răspuns: S-o ros SOROS!
Comentariu: SCCA : Soros Centre of the Contemporary Art.
Criteriu: se acceptă și SOROS s-o ros.
Autor: Cojocari Sandu.
20.
Robert Musil o compară cu o combinaţie dintr-un sacou tricolor şi o pereche de pantaloni în negru şi
galben, sacoul fiind un element desinestătător, iar panalonii – o rămăşiţă a unui costum negru-galben
deja inexistent. Dacă vă daţi seama de care trei culori este sacoul, sau cel puţin ce naţionalitate avea
Musil, ne veţi scrie peste un minut denumirea sub care cunoaştem această combinaţie nereuşită.

Răspuns: Austro-Ungaria
Comentariu: Musil este austriac. Negrul şi galbenul sunt culorile Austriei Imperiale. Conform lui Musil,
Austro-Ungaria se aseamana cu un sacou verde-alb-roşu şi o pereche de pantaloni negru-galben.
Criteriu: Se acceptă: Imperiul austro ungar
Sursa: Omul fără insușiri
Autor: Andrei Lutenco

Runda 3
21.
Romanul lui Gunter Grass „Anestezie locală” nu este unul ilustrat. Cu toate acestea o scenă – discuția
dintre două personaje pe malul unui lac înghețat, autorul o prezintă ca fiind un epizod din benzi
desenate. Dar care efect vizual însoțea replicile celor două personaje.
Răspuns: Aburii din gură
Comentariu: Discutia avea loc iarna (lacul inghețat) si fiecare cuvant era insotit de un nouras de aburi
similar baloanelor de text din carțile cu benzi desenate.
Sursa: Gunter Grass „Anestezie locală”.
Autori: Andrei Lutenco, Ion Dodi.
22.
Descriind în unul din episoadele emisiunii "Top Gear" automobilul Hummer H1, Jeremy Clarkson afirmă
ca totuși acest vehicul are și probleme, spre exemplu e foarte greu să porți o discuție in el. Cele patru
scaune sunt întratît de indepărtate unul de altul încît … Terminați vă rog fraza lui Jeremy știind că
aceeași poate fi afirmat și despre aceste patru țări: Iran, Pakistan, India și Japonia.
Răspuns: se află in fuse orare diferite.
Sursa: http://www.youtube.com/watch?v=s_QNgGGX7DA
Autor: Cojocari Sandu.
23.Se distribuie imaginea:

Aveți în față afișul unui spectacol. Numiți cel puțin unul din cei doi.
Răspuns: Dr. Jekyll Mr.Hyde

Comentariu:
Criteriu: se acceptă Dr. Jekyll Mr.Hyde
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_Case_of_Dr_Jekyll_and_Mr_Hyde
Autor: Cojocari Sandu
24.
Se distribuie imaginea:

Se spune că acestea îi plăceau atît de mult lui Kim Ir Sen încît unul se păstrează şi acum în mauzoleul său.
Designerul rus Artemii Lebedev spune că drept dovadă acestei pasiuni sunt chiar şi monumentele
comuniste şi aduce ca exemplu imaginea pe care o aveţi în faţă. Dar ce sunt acestea?
Răspuns: Automobilele Mercedes-Benz
Comentariu: privită dedesubt această statuie întradevăr seamănă cu logoul companiei Mercedes.
Criteriu: se acceptă Mercedes, Benz, etc.
Sursa: http://www.tema.ru/travel/north-korea-4/
http://comtourist.com/nampho
Autor: Andrei Lutenco
25.
Veți auzi un fragment dintr-o poezie de Ana Blandiana.
„Se aude ceva,
Nu-i așa?
E muzica
Naiului de foc
Care-mi atârnă de streașină.”
În poezie un rînd a fost înlocuit. Nu v-il cerem, peste un minut spuneți-ne vă rog titlul poezii din 3
cuvinte, dacă, deși nu a fost atestată Crăiasa zapezilor ar fi putut să aibă una.
Răspuns: Orga de gheaţă.
Sursa: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/orgagheata.php
Autor: Cojocari Sandu
26.
Atenție în întrebare sunt substituții.
Conform declaraţiilor Ministrului Educaţiei, începând cu 1 septembrie 2010, elevii din clasele I-IV vor
primi zilnic un x şi un pahar de nectar. Se zice că Nectarul de unix are proprietatea de a accelera în mod
miraculos creşterea copiilor şi a-i face sănătoşi, puternici şi deştepţi. De asemenea nectarul de unix ar fi
fost folosit, de exemplu, pentru prepararea substabţei necromortus, cunoscută şi ca “apă moartă”. Peste
un minut spuneţi-ne ce am înlocuit prin nectar ş ice am înlocuit prin x.

Răspuns: lapte, corn.
Comentariu: unix = unicorn.
Sursa: http://alhimiaclass.narod.ru/Recepees.htm
http://unimedia.md/?mod=news&id=22088
Autor: Andrei Lutenco
27.
Conform opiniei unui prieten al autorului întrebării, titlul acestui film s-ar fi potrivit de minune și
show'ului organizat de russia la Eurovizionul din 2008. V-om face un sacrificiu si vă v-om cere doar
numele regizorului.
Răspuns: Andrei Tarkovsky.
Comentariu: Prietenul se referea la filmul „ Katok i skripka”, de asemenea „The Sacrifice” e ultimul film
regizat de Tarkovsky.
Sursa: http://www.imdb.com/title/tt0053987/
http://www.imdb.com/title/tt0091670/
Autori: Cojocari Sandu, Mircea Baștovoi.
28.
Se distribuie:

Aveţi în faţă ediţia grecească a acestei cărţi. Dar ce naţionalitate a avut autorul?
Răspuns: Irlandeză
Criteriu: Romanul Ulysses de J.Joyce (pe copertă se poate citi Odyseus)
Autor: Andrei Lutenco
29.
Atenție în întrebare este o înlocuire.
În unul din episoadele serialului animat "The Simpsons", Marge le povestește copiilor secvențe din
istoria mondiala. Astfel Henry al VIII-lea(Homer Simpson) citește de dimineața revista "Aneni". Dacă
Marge ar fi hotărît să le povestescă copiilor spre exemplu despre Richard al III-lea, denumirea "Aneni"
nu ar fi fost doar o glumă etimologică dar și una istorică. Peste un minut raspundeți cît mai exact ce am
înlocuit cu "Aneni".
Răspuns: The Yorker.
Comentariu: Richard al III-lea făcea parte din Casa de York,The New Yorker este o revistă populară
dinsua

Criteriu: Se acceptă doar răspunsul exact.
Autor: Cojocari Sandu.
30.
Se distribuie:

Aveți în față tabloul lui Francisco Goya “3 mai 1808” altfel cunoscut sub numele de „3 mai”, în care o
mînă de soldați francezi, îl execută pe un insurgent spaniol. Daca vă veți da seama de simbolismul
religios ascuns in aceasta pictura, veți putea răspunde cu un cuvant de origine greaca, ce detaliu
neobișnuit a fost remarcat de către experți la insurgent.
Răspuns: stigmată
Comentariu: După cum vedeți personajul principal este prezentat in poziția lui Hristos cu mîinile întinse
iar experții chiar și au deslușit pe mîna dreaptă a acestuia o stigmată.
Sursa:Fimul documentar “Simon Schama’s Power of art”
Autori:Andrei Lutenco, Ion Dodi.

Runda 4
31.
Se distribuie:

Cîteva luni în urma Mahmoud Ahmadenijad spunea cu referire la aceasta: “Cei care cred în astfel de
chestii nu pot deveni lideri ai naţiunilor lumii care aspiră, ca şi Iran, la perfecţiunea umană, bazată pe
dragostea tuturor valorilor sacre”. Vorbind de valori sacre, aceasta are numele unui sfant. Iar in fata
aveti o potentiala amenintare cu moartea la adresa ei. Numiţi-o.
Răspuns: Caracatiţa “Paul”
Comentariu: Ceea ce aveţi în faţă e o recetă de pregătire a caracatiţei. Ahmadenijad era surprins că
occidentalii cred în prezicerile unei caracatiţe.
Criteriu: Se acceptă: Paul
Sursa: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/7912418/MahmoudAhmadinejad-attacks-Octopus-Paul.html
Autor: Andrei Lutenco
32.
Bliț triplu:
Se distribuie:

a.Care e numele femeiei ce îi tine pe ceilalți doi în brațe.
b. În formația românească ambele sunt așa. În cea Americană așa e numai Debbie. Nu știm despre
nivelul IQ al membrilor acestor formații. Scrieți cel puțin denumirea uneia dintre ele.
c. Din greacă kata inseamna "în jos" dar cum sună în greacă "în sus"?

Răspuns: ana, Blondie/Blondy, ana.
Comentariu: a.ana : maica maicii domnului.
Autor: Ion Dodi, Sandu Cojocari, Andrii Lutenco.
33.
Bliț dublu:
a. Din descrierile unei femei: neînchipuit de senzuală, deşi pură ca o sfântă. o fecioară care ajunge
amantă perfectă în cea dintîi noapte. Numiți femeia.
b. Din comentariul la o lucrare de artă: Acesta a fost raspunsul omului de artă în fața cruzimii și a
masacrului, prezentat în culorile unei credințe creștine vechi, înrădăcinată mai ales în Spania, credință a
salvării. Numiți lucrarea.
Răspuns: Maitreyi , Trei mai (1808)
Comentariu: Primul fragment este un citat din Maitreyi de Mircea Eliade, iar despre picture “3 mai” deja
ați aflat
Autori:Ion Dodi, Andrei Lutenco.
34.
Atenţie in întrebare sunt înlocuiri: Ascultaţi vă rog sfârşitul poeziei Nichita Stănescu „Dialog cu
spondeu”:
“…Supus cuvântului, de verb mă rog
du-mă odată din groaza vieţii,
du-mă, du-mă,
si nu mă mai pedepsi
şi mie (cinci cuvinte omise)
„
Nu vă întrebăm ce cuvinte au fost omise, dar care 4 cuvinte au fost înlocuite cu spondeu?
Răspuns: Odă in metru antic
Comentariu: iar spondeul este unul dintre ritmurile/metrii poeziei antice.
Autor: Andrei Lutenco
35.
Se distribuie:

Bliț dublu de la Alejandro González Iñárritu .
a. Peste 30 de secunde raspundeți vă rog într-un cuvînt de 7 litere cum se numește albumul formației
Black Crowes a cărei coperta o aveți in față.
Se distribuie:

b.Evident că în poezia care ați primit-o cuvintul prieten a fost înlocuit, dar cu ce?
Răspuns: Amorica,câine.
Comentariu: Amores Perros (Iubiri și câini) este un film lansat în anul 2000, produs și regizat
de Alejandro González Iñárritu.
Criteriu: Se acceptă doar răspunsul exact.
Sursa:
http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/cosmarul.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Amorica
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iubiri_%C8%99i_c%C3%A2ini
Autor: Cojocari Sandu.
36.
Există două persoane care au primit cetăţenia de onoare a SUA. Ambele au primit premiul Nobel, dar în
domenii diferite. Într-o oarecare măsură, ambele se regăsesc pe pachete de ţigări. În cazul celei de-a
doua însă e vorba de iniţialele numelui sub care o cunoaştem. Cine sunt cei doi.
Răspuns: Winston Churchill, Maica Tereza
Comentariu: Ţigările: „Winston” şi „MT”
Autor: Andrei Lutenco
37.
"Rocket Man", în traducere liberă "Cosmonautul", este o baladă de Elton John care povesteste despre
sentimentele unui astronaut în zbor spre Marte ce deplînge desparţirea de familia sa. Ideea centrală a
piesei e că profesia de astronaut e o profesie ca oricare alta, cu plusurile şi minusurile sale. Însă în zelul
său de a demonstra această idee, că un astronaut în misiune nu e cu nimic mai deosebit decât oricare
alt angajat plecat în deplasare, textierul o pune pe soţia astronautului să-i faca soţului un lucru
improbabil în seara dinaintea zborului. Daca v-aţi dat seama despre ce e vorba, va rugăm să parafrazaţi
un slogan din trei cuvinte în limba rusă, foarte popular la începutul anilor 90.
Răspuns: Cemodan, kosmodrom, Mars
Comentariu: Cemodan vogzal rossia
Criteriu: după sens
Autor: Ion Vasilică

38.
Se distribuie:

Acesta este un afiş de pe care am şters 10 elemente negre uniforme. Dacă sunteţi atenţi cînd traversaţi
strada, ne veţi putea spune numele cărei persoane este menţionat în titlul acestuia.
Răspuns: Chopin
Comentariu: Este vorba de un eveniment dedicat aniversării lui F. Chopin – pe poster claviatura de pian
este amplasată pe un cîmp. În Chişinău, anul acesta, dedicat lui Chopin, cîteva treceri de pieton au luat
forma clapelor de pian.
Autor: Andrei Lutenco
39.
Se distribuie:

La ce tip de produs se face publicitate în imagine?
Răspuns: audiocărți
Autor: Cojocari Sandu.

40.
Acum veți auzi sfîrșitul poeziei „Cum Îmi bate ceasul” de Geo Bogza.
„…
Daca îl arunc în apă
Dau înapoi cu un regn și devin copac.
Daca îl arunc în foc
Dau înapoi cu doua regnuri si devin piatră.
Daca îl arunc în neant
Și îl ascult cu memoria morților
Dau înapoi cu trei regnuri
Și devin x.
Sfirșitul poezii. Ce am înlocuit cu x?
Răspuns: cuvînt.
Sursa:http://www.cerculpoetilor.net/Cum-imi-bate-ceasul_Geo-Bogza.html
Autor: Cojocari Sandu.

Runda 5
41.
Se distribuie:

Bliț cinematografic.
a. Reproduceți textul șters din imagine știind că reprezintă un titlu de film modificat.
Se distribuie:

b.Cărui film îi face reclamă acest afiș?
Răspuns: Acropolis Now, Coffee and Cigarettes.
Criteriu: Se acceptă doar răspunsul exact.
Autor: Cojocari Sandu.
42.

Ati primit in fata textul modificat al unei poezii de Ana Blandiana.
Peste un minut spuneți-ne vă rog titlul poeziei.

Răspuns: 41
Sursa: http://poezii.t2i.info/ana-blandiana/41/
Autor: Cojocari Sandu
43.
Atenție poezie de Geo Bogza.
"Cu genunchii la gură, cu pumnii strânși,
Dorm pruncii în pântecul mumelor,
Gingașe 3 cuvinte omise .
Cu trupul drept, cu fața în sus,
Dorm morții în adâncul pamântului,
Rigide 3 cuvinte omise.
Ce-or fi aflat? Ce categorici sunt!"
Scrieți-ne va rog peste un minut în ordinea corecta cele 6 cuvinte care lipsesc.

Răspuns: semne de întrebare ; semne de exclamare.
Criteriu: Se acceptă doar răspunsul exact.
Sursa: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/semne.php
Autor: Cojocari Sandu.
44.
Se distribuie imaginea:

Producătorii votcii Absolut au creat o serie de afișe publicitare în care explorează legătura dintre diverse
orașe ale lumii și produsul lor. De exemplu, un afiș prezintă o priveliște aeriană a unei piețe a orașului
Thessaloniki care are forma sticlei de Absolut. Aveți în față un exemplu clasic al acestei serii. Dar
denumirea cărui oraș a fost ștearsă de pe imagine?
Răspuns: Boston
Comentariu: se face referință la Boston Tea Party („Ceaiul din Boston”), un conflict care a izbucnit la
16.12.1773, când un grup de oameni deghizați în indieni au aruncat în apele oceanului încărcătura
de ceai de pe trei vase englezești. În consecință, portul Boston a fost închis de englezi, iar populația
obligată la întreținerea trupelor engleze.
Autor: Ion Dodi, Drăguțan Victor,Arcadie Cotruță.
45.
Se distribuie imaginea:

Aveţi în faţă o ilustraţie geometrică a nivelurilor existenţei şi a cunoaşterii conform teoriei lui Platon.
Astfel segmentul AB desemnează umbrele şi reflecţiile obiectelor fizice, BC – obiectele fizice însele.
Aceste două segmente corespund la două niveluri ale cunoaşterii respectiv – iluzia şi credinţa.
Segmentul DE – desemnează cunoaşterea filosofică. Dar ce desemnează segmentul CD?
Răspuns: Geometria.
Criteriu: Se acceptă doar geometria și matematica.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/The_divided_line
Autor: Andrei Lutenco
46.
Acest cuvînt se traduce din latină ca şi "căţea mică", dar cu timpul a ajuns să desemneze o anumită
perioadă. În acest an şi în general în ultimii ani, această "căţea mică" provoacă probleme mari. Numiţi
cuvîntul.
Răspuns: caniculă
Autor: Ion Vasilică
47.

Se distribuie:
1****.com
Nu e de mirare că această adresă internet deși are domenul .com aparține unei companii ruse. Spuneține vă rog ce 4 litere se ascund sub steluțe. Sperăm că după ce vom citi răspunsul corect să nu auzim nicio interjecție.
Răspuns: blin.
Comentariu: первый блин вышел комом.
Autor: Cojocari Sandu.
48.
Se distribuie imaginea:

Peste un minut scrieți cuvintul șters de pe acest afiș publicitar.
Răspuns: Bic

Comentariu: produc și pixuri și lame de ras
49.
Se distribuie

Situația cărui an ilustrează acestă hartă?
Răspuns: 1984
Autor: Cojocari Sandu
50.
Ultima întrebare a etapei. Autorul spunea: "De fiecare dată când îl aud, acest cântec semnifică ceva
diferit pentru mine. A fost conceput ca un simplu cântec de adio adresat unei fete, dar acum văd că ar
putea fi un adio copilăriei. Cred că e suficient de complex și universal în imaginile sale pentru a fi orice
doriți voi să fie". Curios este faptul că acest cântec apare anume la începutul unui film premiat cu Oscar.
Numiți cântecul
Răspuns: „The End”
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/The_End_(The_Doors_song)
Autor:Ion Dodi, Andrii Lutenco, Cojocari Sandu.

51.
Acțiunea filmului Titanic 2 are loc anume in acest an. La fel si actiunea filmului I am legend (Eu sunt
legenda). Acesta este anul lui allan turing. Despre ce an este vorba?
Răspuns: 2012
Comentariu: În 2012 se împlinesc 100 de ani de la naufragiul vasului titanic dar si de la nasterea lui
Autor: Andrei Lutenco

