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1.Conform	   site-‐ului 	  mototol.ro,	   furnicile	  nu	  dorm	  niciodată.	  Chiar	  dacă	  aleargă	  zi	  și	  noapte,	   în	  zorii	  zilei,	  
potrivit	  aceluiași	  site,	  furnicile	  fac	  un	  lucru,	  aparent	  inu=l.	  Întrebare:	  ce	  fac	  furnicile	  în	  zorii	  zilei?
Răspuns:	  se	  în=nd	  pentru	  a	  se	  dezmorți
Autor:	  LIlian	  Bejan
Sursa:	  mototol.ro

2.În	  anul	  1952,	  în	  Marea	  Enciclopedie	  Sovie=că,	  între	  ar=colele	  despre	  orașul	  argen=nian	  Beriso	  și	  ar=colul	  
despre	  Berke,	  unul	  dintre	  hanii	  Hoardei 	  de	  Aur,	  mai	  era	  plasat	  un	  ar=col	  cu	  poză.	  Însă	  în	  anul	  1954	  redacția	  
enciclopediei	   a 	  trimis 	  tuturor	   abonaților	   la	  Enciclopedie	   o	   scrisoare,	   în	   care	   îi	   ruga	   insistent	   să	   taie	   cu	  
foarfeca	  sau	  lama	  ar=colul	  respec=v	  cu	  tot	  cu	  poză,	  și	  să	  lipască	  în	  loc	  alte	  poze	  și	  ar=cole	  care	  începeau	  cu	  
aceeași	  literă,	  anexate	  la	  scrisorile	  respec=ve.
Despre	  cine	  era	  ar=colul	  ce	  urma	  a	  fi	  exclus	  din	  enciclopedie?
Răspuns:	  Laurențiu	  Beria,	  se	  acceptă	  Beria
Comentariu:	  Beria	  a 	  fost	  judecat	  și	  executat	  pe	  23	  decembrie	  1953.	  După	  aceasta,	  toate	  mențiunile	  despre	  
el	  din	  enciclopedie	  urmau	  a	  fi	  scoase.
Sursa:	  hUp://ru.wikipedia.org/wiki/Берия,_Лаврентий_Павлович
Autor:	  Natan	  Garștea

3.După	  cum	  se	  ș=e,	  luptătorii	  de	  sumo	  nu	  au	  mari	  cerințe	  diete=ce,	  ba	  chiar	  din	  contra	  mănâncă	  foarte	  
mult.	  Totuși	  în	  ziua	  luptei,	  orice	  sumoist	  mănâncă	  carne	  de	  găină	  și	  nu	  se	  a=nge	  deloc	  de	  carnea	  de	  vită	  	  sau	  
de	  porc.	  Ei	  explică	  aceasta	  printr-‐o	  par=cularitate	  a	  găinilor	  care	  le	  deosebește	  de	  celelalte	  2	  animale,	   și	  
indirect	  are	  legătură	  cu	  ocupația	  lor.	  Numiți	  această	  par=cularitate
Răspuns	  :	  Găina	  merge	  pe	  2	  picioare
Comentariu	  :	  	  Vaca	  și	  porcul	  pe	  4	  ceea	  ce	  îi	  face	  asemănători	  cu	  luptătorii	  învinși
Sursa	  :	  hUp://www.rian.ru/victorina/286781387.html
Autor:	  Sergiu	  Gherghelegiu

4.Material	  distribu=v

În	  cadrul	  unuia	  din	  proiectele	  unui	  designer	  american,	  s-‐a	  încercat	  să	  li	  se	  dea 	  fonturilor	  caracteris=ci	  de	  
oameni.	   E	   ciudat	   faptul	   că 	  personificarea	   a	   fost	   realizată	   cu	   succes	   u=lizând	   doar	   un	   singur	   simbol	   al	  
fontului.	  	  Ce	  simbol?
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Răspuns:	  Acoladă.

Autor:	  Ion	  Zarea

5.În	  republica	  Venețiană	  u=lizarea	  lor	   în	  viața 	  de	  zi-‐cu-‐zi	  era	  interzisă,	  cu	  excepția 	  unei	  perioade	  de	  3	  luni	  
începând	  cu	  26	  decembrie.	  Există	  mai	  multe	  =puri	  printre	  care	  –	  Bauta,	  Columbina,	  MoreUa	  și	  poate	  cea	  
mai	  spectaculoasă	  -‐	  Medico	  Della	  Peste.	  Ce	  sunt	  ele	  ?
Răspuns:	  Măș=le.	  
Comentariu:	  Medico	  Della	  Peste	  –	  masca	  cu	  nas	  mare,	  folosită	  în	  =mpul	  epidemiilor	  de	  ciumă.
Sursa:	  hUp://en.wikipedia.org/wiki/Vene=an_mask
Autor:	  Eugen	  Bahnari

6.În	  secolul	  XIX,	  comicul	  floren=n	  Bianconelli	  întotdeauna	  apărea	  în	  fața	  publicului	  cu	  vreun	  obiect	  în	  mână,	  
ba	  cu	  o	  pălărie,	  ba	  cu	  un	  baston,	  ba	  cu	  o	  carte.	  Cu	  ajutorul	  acestora 	  el	  juca	  spectacole	  solo	  întregi.	  Și	  iată	  o	  
data,	  Biaconelli	  a	  ieșit	  pe	  scenă	  cu	  o	  s=clă.	  Publicul	  tăcea.	  Comicul	  a	  încercat	  să	  glumească 	  –	  nici	  un	  rezultat.	  
Atunci,	  văzând	   că 	  sala	  nu-‐l	  acceptă	  categoric,	   ar=stul	  a 	  aruncat	  s=cla	  pe	  podea,	   cu	  cuvintele:	   “Lua-‐te-‐ar	  
dracul,	  s=clă!”.	  Probabil,	  acesta	  a	  fost	  cel	  mai	  mare	  insucces	  al	  lui.
Atenție	  întrebarea:	  cum	  se	  numește	  acel	  =p	  de	  s=clă	  în	  limba	  italiană.
Răspuns:	  fiasco.
Comentariu:	  De	  la	  acest	  caz	  și	  provine	  semnificația	  cuvântului	  fiasco,	  cunoscută	  de	  noi.
Autor:	  Alina	  Cazachevici

7.Atenție,	   în	   întrebare	  avem	   înlocuire.	   În	   cartea	  “Prostul	   Deștept”	   ,	   de	  Serghei	  Evstra=ev	   	  autorul	  scrie	  
următoarea	  epigrama
“Definiție”	  
“Deputatul	  ia	  covrigul	  ,	  alegătorul	  ia	  borta	  chioara
Aceasta	  este	  X	  Y.”	  
Ce	  a	  fost	  înlocuit	  prin	  X	  și	  Y,	  dacă	  ș=m	  că	  Moldova	  este	  X	  semi	  Y?
Răspuns:	  Republica	  Parlamentara
Autor:	  Doina	  Ulianovschi

8.Atenție,	  în	  întrebare	  sunt	  înlocuiri.
Concursul	  Eurovision	  din	  aprilie	  1974	  nu	  a	  fost	  transmis	  de	  postul	  Italian	  de	  televiziune	  Rai	  din	  cauza	  unui	  
cântec	  interpretat	  de	  Gigliola	  Cinque}.	  În	  ciuda	  faptului	  ca	  Eurovisionul	   s-‐a	  desfășurat	  cu	  mai	  bine	  de	  o	  
luna	  înaintea	  „orchestrei”	  și	  în	  ciuda	  faptului	  ca	  Cinque}	  a	  câș=gat	  al	  doilea	  loc	  în	  concurs,	  cenzorii	  italieni	  
au	  refuzat	  ca	  acea	  melodie	  sa	  fie	  difuzata	  sau	  ascultata.	  Mo=vul	  a	  fost	  ca	  piesa,	  care	  era	  in=tulata 	  ‘Si”(DA)	  
ar	   putea	   transmite	   un	  mesaj	   subliminal 	  și	   o	   formă	  de	   influențare	  a	  „Sunetelor	   orchestrei”.	   Dar	   ce	  am	  
înlocuit	  prin	  „sunetele	  orchestrei”	  dacă	  și	  noi	  în	  anul	  curent	  am	  auzit	  „sunetele	  orchestrei”.	  
Răspuns:	  rezultatele	  referendumului
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Comentariu:	  în	  anul	  1974	  în	  Italia	  a	  avut	  loc	  referendumului	  privind	  dreptul	  la	  divorț.
Sursa:	  hUp://ro.wikipedia.org/wiki/Referendumul_privind_dreptul_la_divor%C8%9B_din_Italia,_1974
Autor:	  Olga	  Cojocaru

9.Daniel	  Carasso	  s-‐a	  născut	  în	  1905	  în	  Salonica.	  În	  1929	  el	  a	  moștenit	  compania	  fondată	  de	  tatăl	  sau	  cu	  10	  
ani	  înainte.	  În	  1947	  el	  primul	  a 	  adăugat	  magiun	   în	  produsul	  principal	  al	  companiei	  sale,	  care	  pe	  atunci	  nu	  
era	  dulce,	   după	  ce	  produsul	  a	  devenit	  mult	  mai	  popular	   decât	   înainte.	  Daniel	  Carasso	  a	  murit	   în	  2009	  la	  
vârsta	  de	  103	  de	  ani	  în	  Paris.	  Scrieți,	  cum	  îl	  numea	  tatăl	  său	  în	  copilărie?
Răspuns:	  Danone
Comentariu:	  Daniel	  Carasso	  era	  șeful	  companiei	  numite	  în	  cinstea	  sa
Sursa:	  hUp://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Carasso
Autor:	  Polina	  Meleca

10.Peter	   Llewelyn	  Davies	  a	   fost	   un	  ofițer	   în	  primul	  război	  mondial,	   deși	   lumea	   îl	   cunoaște	  ca	  principala	  
inspirație	  pentru	  păstor.	  Faptul	  că	  aceasta 	  a 	  fost	  confirmat	  de	  însuși	  creatorul	  păstorului	  îl 	  deprima	  mult	  pe	  
Davies,	  care	  a	  obținut	  faimă	  din	  care	  nu	  câș=ga	  nimic	  și	  pe	  lângă	  aceasta,	  era	  mereu	  tratat	  ca	  un	  copil.	  Până	  
la 	  urmă	  Davies	  nu	  a	   reușit	  să-‐și	  mențină	  stabilitatea	  și 	  s-‐a	  sinucis 	  la	  vârsta	  de	  63	  de	  ani	  și 	  chiar	   atunci,	  
ziarele	  scriau	  despre	  moartea	  adevăratului	  păstor.	  Ce	  a	  fost	  înlocuit	  prin	  păstor?
Răspuns:	  Pan	  sau	  Peter	  Pan.
Comentariu:	  era	  sursa	  de	  inspirație	  pentru	  protagonistul	  din	  Peter	  Pan:	  băiatul	  care	  nu	  va	  crește.	  Pan	  era	  
zeul	  turmelor.
Autor:	  Ion	  Zarea
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11.(Pentru	  prezentator:	  textul	  inclus	  în	  corpul	  întrebării	  în	  paranteze	  a	  se	  ci=)
Pe	  data	  de	  19	  octombrie	  2010	  (ăăă...	  ca	  să	  vă	  dați	  seama,	   asta	  a	  fost	  imediat	  după	  etapa	  organizată	  de	  
echipa	   „10	   lei’),	   pe	   site-‐ul	   deepapple.com	  a	  apărut	   următorul	   citat,	  care	   se	   referea	  la	  concurența	  între	  
sistemele	  de	  operare	  de	  la	  Apple	  și	  Microso�:
„Nu	  la	  popor	  trebuie	  tu	  să	  te	  adresezi,	  ci	  la	  însoțitori.	  Pe	  mulți	  și	  pe	  mulți	  să-‐i	  ademeneș=	  de	  la 	  turmă	  -‐	  iată	  
pentru	  ce	  ai	  venit	  tu...”
Numiți	  persoana	  care	  spunea	  așa.
Răspuns:	  Zarathustra
Comentariu:	  citatul	  e	  din	  cartea	  „Așa	  a	  grăit	  Zarathustra”
Sursa:	  hUp://deepapple.com/news/38444.html
Autor:	  Natan	  Garștea

12.Acest	  modul	  va	  fi	  prezent	  obligatoriu	   în	  toate	  mașinile	  produse	  începând	  cu	  2012	  în	  SUA,	  considerând	  
experiența	  de	  u=lizare	  a	  unui	  dispozi=v	  analogic	  într-‐un	  alt	  domeniu	  de	  construcții 	  de	  mașini.	  În	  legătură	  cu	  
acest	  dispozi=v,	  în	  mar=e	  2010,	  Toyota	  a	  anunțat	  că,	  din	  păcate,	  are	  doar	  un	  singur	  calculator	  în	  SUA,	  fapt	  
care	  a	  și	  cauzat	  o	  perioadă	  mare	  de	  detectare	  a	  problemei	  de	  la	  sfârșitul	  anului	  2009.
Întrebare:	  cum	  se	  numește	  dispozi=vul	  analogic	  din	  care	  a	  fost	  inspirat	  el?
Răspuns:	  cu=e	  neagră
Comentariu:	  Event	  Data	  Recorder-‐ul	  are	  aceeași	  funcție	  ca	  și	  cu=a	  neagră,	  numai	  că	  pentru	  mașini.	  Toyota	  
u=liza	  un	  dispozi=v	  experimental	  pe	  mașinile	  sale	  și	  primea	  date	  doar	  pe	  un	  terminal,	  fapt	  care	  a 	  înce=nit	  
detectarea	  problemei	  cu	  sistemul	  de	  frânare	  în	  2009.
Autor:	  Ion	  Zarea

13.	  S=even	  Juan	  a	  înaintat	  o	  ipoteză 	  conform	  căreia	  această	  par=cularitate	  apare	  din	  cauza	  insuficienței	  de	  
oxigen	  pe	  care	  o	  suferă	  fătul	   în	  burta	  mamei.	  Datele	  sta=s=ce	  confirmă	  aceasta 	  ipoteză,	  conform	   lor,	   la	  
gemenii	  monozigoți	  există	  76%	  probabilitatea	  ca	  unul	  din	  ei	  să	  aibă	  această	  par=cularitate.	  Numiți-‐o	  
Răspuns	  :	  Stângăcia	  (	  par=cularitatea	  de	  a	  fi	  stângaci	  )
Autor:	  Sergiu	  Gherghelegiu
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14.Atenție,	  blitz	  triplu	  la	  tema	  „denumiri	  de	  țări”.
1.	  Această	  țară,	  dacă	  ar	  fi	  fost	  înființată	  de	  moldoveni,	  probabil	  că	  s-‐ar	  fi	  numit	  Slobozia.
2.	  Despre	  ce	  țară	  uneori	  se	  consideră	  greșit	  că	  acest	  pământ	  dispune	  de	  mult	  fier?
3.	  Ce	  țară	  îi	  unește	  pe	  cei	  creș=ni	  cu	  cei	  fumatori?
Răspuns:	  Liberia,	  Ireland,	  Trinidad	  și	  Tabago
Autor:	  Alina	  Cazachevici

15.Ministerul	   finanțelor	   al	   Taiwan-‐ului	   a	   adoptat	   o	   poli=că	   stranie	  de	  colectare	  a 	   impozitelor.	   În	   urma	  
acesteia	  toți	  oamenii 	  odată	  la	  două	  luni	  vizitează	  site-‐ul	  ministerului	  de	  finanțe.	  Oamenii	  de	  afaceri	  nu	  au	  
decât	  să	  declare	  corect	  toate	  veniturile	  pentru	  că	  toată,	  absolut	  toată	  lumea	  cere	  cecurile	  cu	  număr	  unic.	  
Ce	  eveniment	  organizează	  ministerul	  finanțelor	  o	  dată	  la 	  două	  luni,	  dacă	  se	  ș=e	  că	  el	  este	  cunoscut	  încă 	  din	  
=mpul	  dinas=ei	  Han	  din	  China?
Răspuns:	  Loterie.
Comentariu:	  Oamenii	  cer	  cecuri	  care	  au	  un	  ID	  unic.	  Pe	  site	  e	  anunțat	  ID-‐ul	  câș=gător	  de	  sumă	  mare.
Autor:	  Ion	  Zarea

16.Blitz	  triplu.
Se	  spune	  că	  orice	  proiect	  are	  6	  etape.	  Prima	  –	  exaltare.	  A	  doua	  –	  dezamăgire.	  A	  treia	  –	  confuzie.
a)	  În	  căutarea	  CUI	  constă	  cea	  de-‐a	  4-‐a	  etapă?
b)	  În	  pedepsirea	  CUI	  constă	  cea	  de-‐a	  5-‐a	  etapă?
c)	  În	  remunerarea	  CUI	  constă	  cea	  de-‐a	  6	  etapă?
Răspuns:	  Căutarea	  vinovatului.	  Pedepsirea	  nevinovatului.	  Remunerarea	  neimplicatului.
Sursă:	  www.diseară.ro
Autor:	  Doncenco	  Adrian,	  WTH.

17.Belgianul 	  care	  l-‐a	  creat	  îl	  numi	  inițial	  „oficleid	  cu	  muș=uc”,	  însă	  Hector	  Berlioz,	  prietenul	  invetatorului,	  a	  
publicat	  în	  1842	  într-‐o	  revistă	  pariziană	  un	  ar=col	  despre	  această	  invenție,	  numind-‐o	  în	  cinstea	  creatorului	  
său.	  Care	  era	  numele	  belgianului.
Răspuns:	  Adolf	  Sax	  sau	  Sax
Autor:	  Natan	  Garștea

18.Material	  distribu=v.

http://www.disear
http://www.disear


Aveți	  în	  față	  un	  șir	  de	  imagini	  în=tulate	  „cum	  să	  găseș=	  denumire	  pentru	  o	  clinică	  de	  avorturi”.
Specialistul	   în	   domeniu	   a 	  deschis	  un	   document	  Word	   (în=tulat	   Clinic_Name_Ideas.DOC)	   și	   a	   început	   să	  
caute	  denumiri	  ingenioase	  pentru	  noua	  sa	  clinică.	  Așa	  variante	  ca	  AbortMart,	  Abortables,	  Abort	  R’	  Us	  sau	  
Baby-‐B-‐Gone	  nu	  i-‐au	  căzut	  pe	  plac.	  Urmărind	  imaginile,	  spuneți	  cum	  și-‐a	  denumit	  doctorul	  în	  cele	  din	  urmă	  
clinica	  sa.
Răspuns:	  Birth	  CTRL-‐Z.
Comentariu:	   Este	   combinația	  de	  taste	  pentru	  operațiunea	  Undo.	  De	  fiecare	   dată	  doctorul 	  apăsa	  CTRL-‐Z	  
pentru	  a	  șterge	  denumirile,	  degetele	  sale	  stau	  exact	  pe	  	  cele	  2	  taste.
Autor:	  Doncenco	  Adrian,	  WTH.

19.Acestea	  au	  început	  a 	  fi	  u=lizate	  pentru	  prima	  dată	  încă	  în	  anul	  1840.	  În	  secolul	  XX	  au	  cunoscut	  o	  creștere	  
importantă	   a	  consumului,	   însă	   răspândirea	  Internetului,	  ba 	  chiar	   și	   a	   telefoniei,	   le-‐a	   redus	  considerabil	  
importanța.	  În	  Israel,	  unele	  dintre	  ele,	  evident,	  sunt	  cer=ficate	  Kosher.	  Numiți-‐le.
Răspuns:	  =mbrele	  poștale	  
Autor:	  LIlian	  Bejan

20.Primul	  îl	  întâlnim	  în	  mitologia	  Greciei	  an=ce,	  a	  doua	  cu	  același	  nume	  apare	  în	  România 	  interbelica,	  iar	  
noi	  am	  avut	  recent	  ocazia	  să-‐l	  revedem	  pe	  al	  treilea.	  Numiți-‐l.
Răspuns:	  patul	  lui	  Procust
Comentariu:	  Primul	  se	  referea	  la	  mit,	  al	  doilea	  -‐	   la	  cartea	  lui	  Camil	  Petrescu.	  Al	  treilea 	  e	  filmul,	  care	  recent	  
aiarăși	  a	  început	  să	  fie	  rulat	  pe	  marele	  ecrane.
Autor:	  Olga	  Cojocaru
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21.(Pentru	  prezentator:	  a	  nu	  menționa	  că	  denumirea	  PODi	  e	  scrisă	  cu	  litere	  de	  diferită	  mărime.)
Există 	  căteva	  teorii 	  despre	  provinența	  ei,	  însă	  cea	  oficială	  face	  referință 	  la	  internet.	  La	  începutul	  anului	  2010	  
compania 	  cărei	  "îi 	  aparține"	   a	  dat	   în	   judecată	   compania 	  PODi	   pentru	  u=lizarea	  acestea,	   dar	   a	   pierdut,	  
judecata	  spunând	  că	  aceasta	  aparține	  în	  aceeași	  măsură	  tuturor	  companiilor.
Numiți-‐o	  cât	  mai	  exact	  pe	  ea.
Răspuns:	  litera	  i	  (anume	  I	  mic)
Comentariu:	  Conform	  versiunii	  oficiale,	   “I"	   în	   denumirile	  produselor	  Apple	  vine	  de	  la	  cuvântul	  internet”.	  
Compania	  PODi	  face	  accesorii	  pentru	  iPOD.
hUp://korrespondent.net/business/mmedia_and_adv/1056771-‐apple-‐proigrala-‐v-‐sude-‐pravo-‐na-‐bukvu-‐i-‐v-‐
nazvaniyah-‐produkcii
Autor:	  Alina	  Cazachevici

22.Ce	  nume	  propriu	  am	  omis	  în	  următoarea	  întrebare:
Agnesa	  Gonța	  Boiagiu,	  cunoscută	  și	  ca	  Binecuvântata	  din	  Calcuta,	  scria:	   „Unde-‐i	  credința 	  mea?	  Chiar	  și	   în	  
adâncuri...	  nu	  e	  nimic	  decât	  pus=etate	  și	  întuneric...	  Dacă	  Dumnezeu	  există	  -‐	   îl	  rog	  să	  mă	  ierte...	  Dacă	  nu	  
există	  Dumnezeu,	  nu	  poate	  exista	  nici	  suflet.	  Dacă	  nu	  există	  suflet,	  atunci,	  Iisus,	  tu	  tot	  nu	  eș=	  adevărat.”
Răspuns:	  Teresa
Comentariu:	  Maica	  Teresa	  a 	  fost	  canonizată 	  ca	  Binecuvântata	  Tereza	  din	  Calcuta.	  Numele	  ei	  laic	  este	  Agnes	  
Gonxha	  Bojaxhiu.
Sursa:	  hUp://ru.wikipedia.org/wiki/Мать_Тереза,	  hUp://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Teresa
Autor:	  Natan	  Garștea

23.Stațiunea	  cosmica	   robo=zata	  pentru	   studierea 	  soarelui	   lansata	  în	  1990	   a	  primit	   acest	  nume	  datorita	  
traiectoriei	  ei	   foarte	  lungi	  și 	  întortocheate.	   În	   jocul	  de	  calculator	  "zork"	  monștrii,	   auzind	   acest	  nume,	  fug	  
orbiți	  de	  oroare.	  Dar	  care	  monștri	  anume?
Răspuns:	  ciclopi
Comentariu:	  numele	  este	  Ulysses
Sursa:	   hUp://en.wikipedia.org/wiki/Ulysses_%28spacecra�%29,	   jocul	   "Zork	   I:	   The	   Great	   Underground	  
Empire"
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Autor:	  Polina	  Meleca

24.	  Material	  distribu=v.
Aveți	  în	  față	  o	  parodie	  la	  un	  afiș	  publicitar	  al	  unui	  film.	  Scrieți	  denumirea	  modificată	  a	  filmului,	  u=lizând	  6	  
litere	  și	  un	  semn.

Răspuns:	  I,	  phone
Autor:	  Alina	  Cazachevici

25.În	  =nerețe	  o	  fac	  majoritatea.	  Mai	  târziu	  nu	  prea	  o	  facem,	  chiar	  dacă	  ac=vitatea	  respec=vă	  nu	  e	  legată	  
direct	   cu	   vârsta.	   Unii 	  o	   consideră	   furt,	  alții 	  –	   colac	   de	  salvare.	   Un	   anumit	  =p	  de	   oameni	   luptă	  cu	  ea,	   îi	  
pedepsesc	  pe	  cei	  ce	  o	  fac,	  uitând	  că	  au	  făcut-‐o	  și	  ei	  cândva.	  Sunt	  prevăzute	  și	  pedepse	  pentru	  prac=carea	  
ei.	   În	  Moldova	  nu	   prea	  se	  aplică 	  pentru	   că 	  ”suntem	   cu	  toții	  oameni”,	   însă	  în	  alte	  țări	  e	  mai	  dur.	  Numiți	  
ac=vitatea.
Răspuns:	  copiat
Autor:	  LIlian	  Bejan

26.Conform	  unor	  versiuni,	  în	  =mpurile	  străvechi,	  locuitorii 	  insulelor	  Britanice,	  înainte	  de	  a 	  bea	  vreo	  băutură	  
alcoolică,	  înmuiau	  în	  ea	  o	  bucată	  de	  pâine	  prăjită,	  pentru	  ca 	  băutură	  să 	  îmbibe	  și	  aroma	  acesteia.	  Ulterior,	  
această	  tradiție	  a	  dispărut,	  dar	  a	  apărut	  alta.	  Care	  anume?
Răspuns:	  a	  spune	  toasturi.
Comentariu:	  În	  engleză,	  bucată	  de	  pâine	  prăjită	  se	  numește	  toast.
Sursa:	  hUp://bo=nok.co.il/node/43092
Autor:	  Alina	  Cazachevici

27.Din	  ciclul	  bancuri	  de	  peste	  Prut.
Sună	  telefonul	  într-‐un	  apartament.	  Răspunde	  un	  țigan.	  „Alo,	  familia	  Popescu”?	  La	  care	  țiganul	  replică:
„Nu	  ș=u,	  mâncați-‐aș!”	  
Din	  ce	  cauză	  a	  răspuns	  as�el	  țiganul	  nostru?
Răspuns:	  Era	  hoț	  care	  prăda	  casa.	  Se	  acceptă	  după	  sens.
Autor:	  Doncenco	  Adrian,	  WTH.

28.	   (Pentru	   prezentator.	   Nu	   evidențiați	   cu	   vocea	   ghilimelele	   de	   la	   ul=mul	   cuvânt	   din	   întrebare.	   Dacă	  
echipele	  vor	  întreba	  ce	  se	  întreabă	  în	  întrebare,	  propuneți-‐le	  să	  mai	  ci=ți	  o	  dată	  întrebarea.	  La 	  răspuns,	  mai	  
bine	  să	  ci=ți	  mai	  întâi	  comentariul,	  apoi	  răspunsul.)
Acum	  câteva	  sezoane	  în	  urmă,	  pe	  site-‐ul	  cuc.md	  iarăși	  s-‐a	  încins	  discuția	  eternă	  privind	  calitatea	  întrebărilor	  
jucate.	   Una	  dintre	  soluțiile	  propuse	  a	  fost	   scrierea	  unor	  meta-‐întrebări,	  care	  ar	  servi	  ca	  machete	  pentru	  



elaborarea	  întrebărilor	  propriu-‐zise.	  Însă,	  ținând	  cont	  de	  limba	  greacă,	  nu	  prea	  vedem	  cum	  scrierea 	  meta-‐
întrebării	  ar	  putea	  ajuta	  la	  compunerea	  unei	  întrebări	  bune.
Echipa	  organizatoare	  va	  roagă	  să	  scrieți	  pe	  foitele	  de	  răspuns	  "răspunsul".
Răspuns:	  Răspunsul
Comentariu:	  	  „Meta”	  în	  greacă	  înseamnă	  „după”,	  meta-‐întrebare	  înseamna	  „după	  întrebare”,	  iar	  cum	  ș=m	  
foarte	  bine,	  după	  întrebare,	  conform	  Codului	  Jocurilor	  intelectuale,	  este	  plasat	  răspunsul.	  Organizatorii	  au	  
fost	  foarte	  amabili	  și	  v-‐au	  rugat	  să	  scrieți	  pe	  foițe	  răspunsul	  „răspunsul”.
Autor:	  Natan	  Garștea

29.Material	  distribu=v

Un	  nou	  =p	  de	  pompă	  pentru	  biciclete	  a	  fost	  inventat	  de	  un	  careva	  Aleksi	  din	  Helsinki.	  Această	  pompă	  vă	  va	  
fi	  foarte	  u=lă	  în	  cazul	  în	  care	  călătoriți	  la	  distanță	  și 	  vă	  opriți	  în	  orice	  oraș	  sau	  sat.	  U=lizând	  această 	  hartă,	  
puteți	  es=ma	  posibilitatea	  de	  găsire	  a	  unei	  surse	  de	  pompare	  în	  diferitele	  țări	  ale	  lumii	  –	  cea	  mai	  întunecată	  
culoare	  de	  pe	  hartă	  arată	  cel	  mai	  mare	  număr	  de	  Y-‐ce	  pe	  cap	  de	  locuitor.
Întrebare:	  Ce	  am	  înlocuit	  prin	  Y?
Răspuns:	  mașini.
Comentariu:	  Pompa	  permite	  să	  tragi	  aerul	  din	  orice	  roată	  spre	  bicicleta	  ta.
Autor:	  Ion	  Zarea

30.În	  această	  întrebare	  a 	  fost	  înlocuit	  un	  cuvânt	  care	  nu	  este	  de	  origine	  locală,	  provenind	  de	  la	  două	  cuvinte	  
greceș=,	  care	  semnifică	  „însăși”	  și	  „țară”,	  „pământ”.	  Ce	  cuvânt	  am	  înlocuit?
Răspuns:	  autohtonă
Sursa:	  hUp://ro.wik=onary.org/wiki/autohton
Autor:	  Natan	  Garștea
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31.Echipele	  primesc	  material	  distribu=v.

http://ro.wiktionary.org/wiki/autohton
http://ro.wiktionary.org/wiki/autohton


Ați	   primit	   posterul	  filmului	  GaUaca,	  un	   film	  despre	  un	   viitor	   în	   care	   codul	  gene=c	  uman	   a	   fost	   complet	  
descifrat.	   Aceasta 	  permitea	  prac=c	   instantaneu	   să 	  afli	   orice	  despre	  altă	  persoană	  -‐	   durata	  probabilă	  de	  
viață,	   predispozițiile	   pentru	   boli,	   caracteris=cile	   înnăscute	   a	   personalității,	   cele	   mai	   recomandate	  
specialități,	  etc.	  Din	  această	  cauză	  oamenilor	  le	  devine	  tot	  mai	  greu	  să-‐și	  depășească	  condiția	  -‐	  din	  copilărie	  
genele	  povestesc	  despre	  ei	  totul,	  ce	  pot	  și 	  ce	  nu	  pot.	  Anume	  cu	  referire	  la	  aceasta,	  pe	  poster	  este	  scris:	  His	  
X.	  Her	  X.	  Scrieți,	  ce	  am	  înlocuit	  cu	  X,	  în	  română	  sau	  în	  engleză.
Răspuns:	  Celula	  sau	  Cell
Comentariu:	  Nu	  degeaba	  am	  distribuit	  imaginile	  pe	  care	  sunt	  și	  celulele	  fiecăruia.	  
Autor:	  Natan	  Garștea

32.Primele	  două	  erau	  Stheno	  și	  Euryale.	  Ea	  este	  a	  treia,	  unica 	  muritoare	  dintre	  ele,	  pictată	  de	  Caravaggio	  și	  
prezentată	   într-‐un	   ar=col	   de	   Sigmund	   Freud	   ca	   „talismanul	   suprem	   ce	   furnizează	   imaginea	   castrării 	   –	  
asociate	  în	  mintea	  copiilor	  cu	  descoperirea	  sexualității	  materne	  și	  negarea	  acesteia”	  .	  Cine	  era	  a	  treia?
Răspuns:	  Medusa	  (a	  treia	  gorgonă	  ucisă	  de	  perseu)
Sursa:	  hUp://en.wikipedia.org/wiki/Gorgon,	  hUp://en.wikipedia.org/wiki/Medusa
Autor:	  Eugen	  Bahnari

33.Forma	  ei	  caracteris=că	  se	  datorează	  metodei	  de	  confecționare.	  Deseori	  ea	  se	  asociază	  la	  noi	  cu	  un	  grup	  
de	  nobilime.	  Și	  într-‐adevăr	  ea	  este	  un	  simbol,	  este	  sufletul	  	  acelui	  grup	  și	  a 	  fiecărui	  membru	  în	  parte.	  Ș=m	  o	  
istorie	  apăruta 	  în	  2003	  în	  care	  o	  domnișoara,	  care	  nu	  a	  reușit	  sa	  se	  căsătorească,	  avea	  nevoie	  de	  ea	  pentru	  
a	  „vâna	  niște	  animale”.	  Nu	  vă	  întreb	  despre	  ce	  e	  vorba,	  nici	  nu	  va	  întreb	  numele	  acelei	  domnișoare;	  peste	  
un	  minut	  vă	  rog	  sa	  numiți	  ținta	  principală	  a	  acelei	  domnișoare.
Răspuns:	  Bill
Comentariu:	  Ea	  –	   e	  sabie	  catana;	  nobilime	  –	   samuraii;	   domnișoara	  care	  nu	  a	   reușit	  sa 	  devină	  doamna	  -‐	  
„black	  mamba”	  ,	  a	  vâna	  animale	  –	  în	  discuția	  cu	  Oto	  Rihanzo	  ea	  a	  zis	  ca	  trebuie	  sa	  ucidă	  niște	  șobolani.
Autor:	  Vladimir	  Cobitev

34.Prezența	   EI	   a 	   născut	   multe	   interpretări:	   psihologice,	   emblema=ce	   și	   chiar	   poli=ce.	   EA	   simbolizează	  
noblețea 	  spiritului.	   Poate	  fi	  văzută	  și 	  conexiunea	   între	  numele	  Ceciliei 	  Gallerani	   și	   numele	   EI	   în	   greacă:	  
"gale".	  EA	  încă	  era 	  aleasă 	  ca	  emblemă	  a	  contelui	  Ludovico	  il	  Moro,	  prezența	  invizibila	  a	  cărui	  o	  putem	  simți	  
pe	  tablou,	  fiindcă	  EA	  contrasta	  cu	  numele	  contelui,	  care	  se	  traduce	  ca	  "negru".	  Numiți-‐o.
Răspuns:	  Hermină.	  Nu	  se	  acceptă	  „Doamna	  cu	  hermina”.
Comentariu:	  Este	  analizat	  tabloul	  "Doamna	  cu	  hermina"	  de	  da	  Vinci
Sursa:	  Simona	  Cremante	  "Leonardo	  da	  Vinci",	  Guin=	  Editore,	  2005
Autor:	  Polina	  Meleca

35.Eu	  vreau	  să 	  vă	  povestesc	  despre	  un	  port,	  cunoscut	  pentru	  istoria	  bogată	  în	  evenimente,	  dar	  nu	  n-‐am	  să	  
în=nd	  =mpul.	  Iar	  cum	  spunea	  un	  om,	  născut	  sau	  în	  1900	  sau	  în	  1897,	  dar	  cunoscut	  lumii	  din	  1927,	  =mpul	  de	  
care	  noi	  dispunem	  este	  banii	  de	  care	  noi	  nu	  dispunem.	  Numiți	  acest	  om,	  dar	  =neți	  cont:	  mai	  întâi	  răspunsul	  
vostru,	  și	  pe	  urmă	  varianta	  noastră,	  și	  vă	  rugăm	  să	  nu	  negociați	  ordinea	  lor.
Răspuns:	  Ostap	  Bender
Comentariu:	  “Eu	  vreau”,	   “Port”	  sunt	  versiunile	  semnificației 	  denumirii	  Bender,	   iar	   “a	  în=nde”	  a	  denumirii	  
de	  Tighina.	  Data 	  exactă	  a	  nașterii 	  lui 	  Bender	  nu	  este	  specificată	  în	  roman.	   	  Ul=ma	  frază	  e	  aluzia	  la	  “утром	  
деньги,	  вечером	  стулья”.
Sursa:	  hUp://ru.wikipedia.org/wiki/Бендеры
Autor:	  Alina	  Cazachevici

36.	  (Prezentatorul	  să	  evidențieze	  cu	  vocea	  că	  scriitorul	  este	  rus)
Ascultați	  un	  fragment	  din	  romanul	  „Ul=ma	  gardă”	  de	  scriitorul	  rus	  Serghei	  Lukianenko:
„-‐	   Așa	  e	   lucrul	   lui	   tă=cu,	  a 	  explicat	   calmă	  Svetlana,	   luând	  fiica	  în	  brațe.	  Tu	  doar	   ș=i,	  el	   luptă	   cu	  forțele	  
întunericului.
-‐	  Ca	  X?,	  întrebă	  cu	  îndoială	  Nadea.
-‐	  Da,	  ca	  X,	  Y	  și	  Z.”
Încheiat	  citatul.
Atenție,	  blitz	  triplu:
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a)	  Deși	  numele	  lui	  X	  în	  română	  ar	  însemna	  Olaru,	  instrumentul	  său	  principal	  de	  „lucru”	  era	  din	  lemn	  de	  ilex;
b)	   Y	   este	   în	  mitologie	  personajul-‐erou	  pozi=v,	   care	  în	  majoritatea 	  poveș=lor	  se	  luptă	  cu	  balauri,	   zmei	   și	  
vrăjitoare,	  pentru	  a-‐și	  elibera	  aleasa	  inimii.	  Fără	  a	  vă	  spune	  de	  unde	  el	  poate	  fi	  sau	  ce	  păr	  el	  poate	  avea,	  
numiți-‐l.
c)	  Numele	  original	  al	  lui	  Z	  inițial	  era	  „Ucigătorul	  de	  stele”,	  dar	  pe	  parcursul	  lucrului	  regizorul 	  l-‐a 	  schimbat	  în	  
numele	  pe	  care-‐l	  cunoaștem	  toți.
Răspuns:	  1.	  Harry	  PoUer;	  2.	  Făt-‐Frumos;	  3.	  Luke	  Skywalker
Sursa:	  Последний	  дозор
Autori:	  Alina	  Cazachevici,	  Natan	  Garștea

37.Un	  personaj	  al	  romanului	  "Zeii 	  americani"	   de	  N.	  Gaiman	  povestește,	  ca	  în	  rezervațiile	  tribului	  Dacota	  
bărbații	  =neri	  urca	  pe	   stâncă	  pentru	   ca	  apoi,	   creând	  un	   lanț	   viu,	   să	  coboare	  pe	  pantă,	  și	  toate	  acestea	  
pentru	  ca	  primul	  de	  jos	  să 	  poată	  urina.	  Atenție,	  întrebarea:	  numiți	  obiectul,	  curățarea	  căruia	  a	  început	  la	  4	  
iulie	  2005	  și	  a	  fost	  încheiată	  în	  august	  2005
Răspuns:	  muntele	  Rashmore	  (monumentul	  din	  muntele	  Rashmore)
Comentariu:	  era	  mica	  răzbunare	  a	  indienilor	  americani.
Sursa:	  hUp://karcher.az/text_745.html,	  Н.	  Гейман	  "Американские	  боги"	  hUp://lib.rus.ec/b/75431
Autor:	  Polina	  Meleca

38.În	  anul	  1876	  doi	  falsificatori	  de	  bani	  din	  SUA	   intenționau	  să-‐l	  răpească	  pe	  Abraham	  Lincoln	  pentru	  a-‐l	  
elibera 	  pe	  prietenul	   lor	   din	  închisoare	  în	  schimbul	  Președintelui.	  Planul	   a	  fost	  dejucat	  de	   către	   serviciile	  
secrete	  grație	  unor	  scurgeri	  de	  informații.	  Pentru	  a	  preveni	  o	  eventuală	  răpire	  prin	  metoda	  respec=vă	  a 	  fost	  
nevoie	  de	  câțiva	  metri	  cubi	  de	  beton.	  Ce	  intenționau	  să	  facă	  cele	  două	  persoane	  pentru	  a-‐l	  putea	  răpi	  pe	  
Președinte?
Răspuns:	  să-‐l	  dezgroape
Autor:	  LIlian	  Bejan

39.U=lizarea	   în	   construcția	   LOR	   a	   diozilor	   luminiscenți	   (light	   emi}ng	   diodes,	   LED)	   a	   fost	   o	   găselniță 	  în	  
sensul	  eficienței	  energe=ce,	  compara=v	  cu	  acele	  în	  care	  se	  foloseau	  surse	  halogene	  sau	  cu	  incandescență	  
de	  lumină.	  Însă	  la	  primele	  zăpezi	  s-‐a	  dovedit	   că	  eficiența	  lor	  energe=că	  nu	  era	  atât	  de	  benefică,	   cum	  s-‐a	  
considerat	  la	  început,	  creând	  pericole	  pentru	  viața	  oamenilor	  și	  obligând	  mai	  multe	  municipalități	  să	  treacă	  
iar	  la	  modele	  mai	  vechi.	  Ce	  sunt	  ele?
Răspuns:	  semafoare
Comentariu:	  semafoarele	  cu	  becuri	  cu	  incandescență	  sau	  halogene	  se	  înfierbântă	  și 	  topesc	  zăpada	  ce	  se	  
depune	  pe	  ele.	  Datorită 	  randamentului	  foarte	  înalt	  al	  becurilor	  LED,	  ele	  nu	  se	  încălzesc	  și	  sunt	  acoperite	  de	  
zăpadă.
Sursa:	  hUp://www.engadget.com/2009/12/17/led-‐traffic-‐lights-‐dont-‐melt-‐snow-‐do-‐cause-‐accidents/
Autor:	  Natan	  Garștea

40.Atenție,	  întrebarea	  îi	  avantajează	  pe	  unii	  dintre	  jucători.	  În	  întrebare	  sunt	  înlocuiri.	  
Expresia	   Par=cula	   galbenă,	   deși	   este	   folosită	   de	   noi	   frecvent,	   doar	   rareori	   este	   u=lizată 	   cu	   referire	   la	  
par=cula	  galbenă	  propriu-‐zisă,	  devenind	  deja	  o	  expresie	  frazeologică	  consacrată.	  În	  special	  această	  expresie	  
este	  preferată	  de	  ziariș=	  și	  poli=cieni.	  În	  realitate,	  conceptul	  de	  Par=culă	  galbenă	  a	  fost	  dezvoltat	  în	  prima	  
jumătate	  a 	  secolului	  XX,	  și 	  aplicările	  lui	  prac=ce	  au	  adus	  beneficii 	  economice	  semnifica=ve,	  în	  special	  acolo	  
unde	  mișcarea	  este	  polarizată.
Ce	  am	  înlocuit	  prin	  Par=cula	  galbenă?
Răspuns:	  Unda	  verde
Comentariu:	  Unda	  verde	  se	  numește	  fenomenul	  de	  schimbare	   coordonată	  a 	  culorii	  semafoarelor	   la 	  mai	  
multe	  intersecții	  consecu=v	  pentru	  a	  asigura	  mișcarea	  vehiculelor	  fără	  oprire	  în	  cazul	  deplasării 	  lor	  cu	  viteza	  
recomandată.	  Prin	  expresia	  mișcare	  polarizată	  s-‐a	  subs=tuit	  mișcare	  unidirecțională.
Sursa:	   hUp://en.wikipedia.org/wiki/Green_wave;	   hUp://www.drivingplus.ru/driving/dorojnoe-‐dvijenie/
6.html;	  www.dexonline.ro
Autor:	  Natan	  Garștea
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41.Conform	   tradiției	  nipone,	   eu	   sunt	  simbolul	  ființei	  umane.	  Se	  considera	  ca	  dacă 	  culoarea	  mea	  nu	  este	  
normala,	  omul	  are	  dificultăți	   legate	  de	  sănătate	  sau	  des=n.	  Eu	  sunt	  văzut,	  din	  cele	  mai	  vechi	  =mpuri,	   ca	  
mesagerul	  spiritului,	  iar	  divinitatea	  des=nului 	  și-‐ar	  avea	  sălașul	  în	  mine.	  În	  japoneză	  eu	  mă	  numesc	  la	  fel	  ca	  
florile.	  Ce	  sunt	  eu?
Răspuns:	  Nasul
Autor:	  Doina	  Ulianovschi

42.Atenție!	  În	  întrebare	  sunt	  înlocuiri.	  La	  începutul	  filmului	  "Blues	  Brothers"	  este	  prezentata	  o	  pușcărie	  din	  
SUA.	  Lângă	  drumul	  care	  trece	  pe	  lângă 	  pușcărie	  sunt	  câteva	  placi	  cu	  aver=zări	  pentru	  mașinile	  care	  trec	  pe	  
alături.	  Pe	  una	  este	  scris 	  "Nu	  parcați	  niciodată",	  la 	  alta	  -‐	  "Nu	  vorbiți 	  cu	  necunoscuți".	  Eroii	  filmului	  american	  
de	  groaza	  din	  1986	  și	  remeicului	  lui	  din	  2007	  au	  avut	  multe	  probleme	  după	  ce	  au	  vorbit	  cu	  un	  necunoscut.	  
Peste	  un	  minut	  scrieți,	  ce	  am	  înlocuit	  prin	  "a	  vorbi	  cu	  necunoscutul".
Răspuns:	  a	  lua	  un	  însoțitor,	  pick	  up	  hichhaker
Comentariu:	  Însoțitorul	  luat	  de	  pe	  drum	  poate	  fi	  un	  prizonier	  refugiat
Sursa:	   filme	   :	   "Hitcher"(hUp://www.imdb.com/=tle/U0091209/),	   "Hitcher"	   (hUp://www.imdb.com/=tle/
U0455960/),	  "The	  Blues	  Brothers"	  (hUp://www.imdb.com/=tle/U0080455/)
Autor:	  Polina	  Meleca

43.O	   altă 	  parodie	  a	  unui	  film	  din	  anul	  2002.	  Scrieți	  =tlul	  modificat,	  adaugând	  doar	  o	  literă	  la	  denumirea	  
originală	  în	  limba	  engleză.

Răspuns:	  Diet	  another	  day
Autor:	  Alina	  Cazachevici

44.În	  2007	   teroriș=i	  planificau	   sa	  atace	  un	  obiect,	  dar	  planul	   lor	  era	   inconsistent,	  obiectul	   -‐	   foarte	  bine	  
securizat	   și	   teroriș=i	   au	   fost	   arestați	   fără	   a	   reuși	   să 	   provoace	   nici 	   o	   daună.	   Ținta	   atacului	   era	   aleasa	  
conș=ent	  -‐	  acolo	  totdeauna	  sunt	  mul=	  oameni,	  de	  exemplu	  în	  2009	  acest	  obiect	  a 	  deservit	  mai	  mult	  de	  45	  
milioane	  de	  clienți.	  Liderul	  teroriș=lor	  spunea:	  "De	  fiecare	  data	  când	  ataci	  un	  X,	  acesta	  este	  lucrul	  cel	  mai	  
dăunător	  pentru	  Statele	  Unite.	  A	  se	  ataca	  X,	  wow...	  Ei	  iubesc	  X	  -‐	  el	  este	  ca	  omul.	  Dacă	  îl	  ataci,	  toată	  țara	  va	  
fi	  în	  doliu.	  Este	  ca	  și	  cum	  ai	  putea	  sa	  omori	  omul	  a	  doua	  oară."	  Numiți	  exact	  ținta	  teroriș=lor.
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Răspuns:	  aeroportul	  Kennedy	  (JFK	  interna=onal	  airport)
Sursa:	  hUp://www.schneier.com/essay-‐174.html,	  hUp://en.wikipedia.org/wiki/JFK_Airport
Autor:	  Polina	  Meleca

45.Noi	  suntem	  foarte	  populare,	  	  și	  toți 	  ne-‐ați	  u=lizat	  pe	  una	  din	  noi	  cel	  puțin	  la	  o	  lecție	  de	  matema=ca.	  Fiind	  
un	  simbol	  al	  divinității,	  noi	  stam	  și	  la	  bazele	  unei	  culturi	  bogate	  străvechi.	  Cine	  suntem	  noi?
Răspuns:	  Alfa	  și	  Omega.
Comentariu:	  	  Dumnezeu	  a	  spus	  “Eu	  sunt	  alfa	  și	  omega”.
Autor:	  Doina	  Ulianovschi

46.Acest	   teritoriu	   plin	   de	   istorie	   era 	   numit	   de	   către	   locuitorii 	   săi 	   „Bet-‐Nahrain”,	   iar	   locatarii	   săi	  
contemporani	  au	   schimbat	  această	  denumire	  în	   „bilād	  al-‐rāfidayn”.	   Suprafața	  lui,	   în	   cadrul	   limitelor	   sale	  
naturale,	  este	  de	  35,6	  mii	  km2,	  fiind	  o	  zonă 	  subtropicală,	  fierbinte	  și	  aridă.	  Denumirea	  sub	  care	  cunoaștem	  
noi	  acest	  teritoriu	  vine	  din	  limba	  greacă,	  și	  îl	  descrie	  perfect.	  Deși,	  internăutul	  moldovean	  Larry	  Livingston,	  
folosește	   această 	  denumire	   și	  pentru	   descrierea	  Republicii	  Moldova,	   ceea	  ce	  este	  de	  asemenea	  perfect	  
aplicabil	  ținând	  cont	  de	  procesele	  secesioniste	  ce	  au	  avut	  loc	  la	  noi.
Numiți	  acel	  teritoriu	  în	  greacă.
Răspuns:	  Mesopotamia
Comentariu:	   Mesopotamia	   în	   traducere	   din	   greacă	   semnifică	   „Între	   râuri”,	   „Pământul	   dintre	   râuri”.	  
Republica	   Moldova	   tot	   poate	   fi	   numită	   de	   asemenea	  Mesopotamia,	   dacă	   nu	   ținem	   cont	   de	   regiunea	  
transnistreană.
Sursa:	   hUp://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia;	   hUp://en.wikipedia.org/wiki/T igr is -‐
Euphrates_river_system;	  hUp://larry-‐livingstone.blogspot.com/2010/11/dont-‐vote.html.
Autor:	  Natan	  Garștea

47.Închipuiți-‐vă	  ca	  aveți	  în	   faţa	  voastră	  o	   cu=e.	   Toți	  ș=u	  ce	  ființă 	  ar	   fi	   sau	   nu	  ar	  fi	  acolo	  dacă	  noi	   am	  fi	  
deschis 	  cu=a 	  în	  anul	  1935	  și	  persoana 	  care	  ne-‐o	  oferă	  ar	  fi	  vorbit	  germana.	  Dar	  ce	  ființă	  ar	  fi	  în	  cu=e	  dacă	  
noi	  am	  deschide-‐o	  în	  anul	  1943,	  iar	  persoana	  care	  ne-‐ar	  oferi-‐o	  ar	  vorbi	  franceza?
Răspuns:	  Miel.	  Se	  acceptă	  oaie,	  berbec	  și	  diminu=ve.	  :)
Comentariu:	  „Micul	  prinţ”	  -‐	  prima	  dată	  a	  fost	  publicat	  în	  1943;	  personajul	  principal	  din	  carte	  a	  desenat	  un	  
mieluț	  care	  era	  în	   cu=e.	  Prima	  publicație	  a	  ar=colului	  „Pisica	  Shredinger”	   	  a 	  fost	   în	  Naturwissenscha�en	  
("Ș=ințele	  naturii")	  în	  1935.
Autor:	  Vladimir	  Cobitev

48.	  Material	  distribu=v.
O	  listă	  de	  semnale	  u=lizată	  în	  SUA:
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o	  o	  o	  o
–	  o	  o
–	  o	  o	  o
–	  –	  –	  –
–	  –	  –	  –	  –
–	  –	  o	  –
–	  o
o	  o	  o	  o	  o	  o

Linia	  desemnează	  semnalul	  lung,	  iar	  cerculețul	  –	   semnalul	  scurt.	  Probabil,	  ați	  auzit	  cel	  puțin	  unul	  din	  aceste	  
mesaje,	  mai	  degrabă	  primul	  sau	  al	  doilea.	  Dar	  este	  puțin	  probabil	   să	  fi	  auzit	  ul=mul	  mesaj	   –	   o	   secvența	  
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rapidă	   de	   semnale	   scurte,	   care	   denotă	   prezența	   unui	   pericol	   sau	   chiar	   a	   dumneavoastră	   în	   calea	  
emițătorului.	  Ce	  emite	  aceste	  semnale?
Răspuns:	  Trenul.
Comentariu:	  Codul	  de	  comunicare	  între	  trenuri.	  Primul	  semnal	  anunță	  oprirea	  trenului,	  al 	  doilea	  –	  pornirea	  
sa	  din	  stație.	  Ul=mul	  mesaj	  e	  emis	  atunci	  când	  este	  un	  pericol	  sau	  o	  persoană	  se	  află	  pe	  șine.
Autor:	  Ion	  Zarea

49.Forma	  lor	  clasică	  foarte	  mult	  =mp	  a	  fost	  u=lizată	  doar	  de	  către	  regi	  sau	  alte	  persoane	  de	  vază,	  fiind	  un	  
simbol	  al	  statutului	   lor	  deosebit.	   As�el,	  acel	  găsit	  la	  săpăturile	  arheologice	   în	   palatul	   din	   Cnossos	  a	  fost	  
numit	  primul	  din	  Europa.	  Doar	  în	  secolul	  XVI	  el	  a	  deveni	  un	  obiect	  obișnuit	  de	  uz	  casnic,	  iar	  în	  secolul	  XVIII	  -‐	  
obiect	  de	  artă.	  În	  școli,	  birouri	  și 	  la	  locurile	  de	  lucru	  el	  a	  început	  să	  fie	  folosit	  doar	   în	  secolul	  XIX.	  Oricum,	  
acum	   de	   ele	   ne	   folosim	   toți	   acei	   prezenți	   aici,	   ele	   nefiind	   numai	   atributul	   regilor	   sau	   a	   președinților	  
onorifici.	  Ce	  sunt	  ele?
Răspuns:	  Fotoliile,	  scaunele	  cu	  spetează.
Comentariu:	  Ne	  referim	  la	  scaunele	  cu	  spătar.	  Președintele	  onorific	  al	  Clubului	  este	  Marcel	  Spătaru.	  :)
Sursa:	  Norman	  Devis,	  Istoria	  Europei
Autor:	  Natan	  Garștea

50.Citat	  din	  poves=rea	  lui	  Neil	  Gayman	  "La	  sfârșit":
"Și	  atunci	  a	  deschis 	  Dumnezeu	  porțile,	  și	  le-‐a	  dat	  oamenilor	  grădina 	  raiului,	  și	  s-‐a 	  ridicat	  Șarpele,	  și	  nu	  mai	  
mergea	  pe	  burta	  lui,	  ci	  a	  plecat	  mândru	  pe	  patru	  picioare	  puternice,	  și 	  unde	  a	  plecat,	  asta	  numai	  Dumnezeu	  
o	  ș=e.	  Iar	  apoi	  a	  venit	  liniște	  mare	  în	  gradina	  raiului,	  și	  numai	  uneori	  se	  auzea	  în	  ea	  câte	  un	  sunet	  nedeslușit	  
-‐	  asta	  omul..."
Răspundeți	  cit	  mai	  exact,	  ce	  făcea	  omul.
Răspuns:	  Lua	  numele	  animalelor
Sursa:	  Н.	  Гейман	  "В	  конце"	  (из	  цикла	  "Хрупкие	  вещи")	  hUp://lib.rus.ec/b/120824
Autor:	  Polina	  Meleca
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