
1. Dacă vorbești în cehă în Polonia ai șanse să fii înțeles, însă în mijlocul Europei este o țară care pe care nimeni din 
vecini nu o înțelege. De fapt, mai sunt 2 țări, însă un pic mai departe în Europa, care au ceva comun în graiul lor. Dacă v-
ați dat seama despre care 3 țări membre a Uniunii Europene este vorbă, o să puteți spune din care familie lingvistică fac 
parte limbile lor.
Răspuns: limbile  fino-ugrice. Se acceptă doar răspunsul exact
Comentariu: din acest grup de limbi care fac parte finlandeza, estoniana si ungara
Autor: Ileana Pîrţachi

2. În romanul “Roşu şi Negru”, Stendhal codifică numele unei persoane reale prin Conte de Taler. Numele adevărat al 
acestei persoane înseamnă „Scut Roşu”, şi provine de la emblema unui atelier de giuvaergie. Peste un minut, numiţi 
această persoană.
Răspuns: Rotshchild.
Cometariu: Taler este o monedă mare de argint, iar Rotsshchlid se traduce din germană ca scut roşu.
Autor: Alina Cazachevici

3. Atentie, o  listă:

Lovitură gravă la genunchi

Abandon forțat

Cerere politică inacceptabilă

Capacități supranaturale

Semnificație de copil

Moarte în rătăcire
Scrieți vă rog peste un minut, nu peste 40 ani, numele persoanei care întrunește toate aceste caracteristici din listă.

Raspuns: Moise
Comentariu: Statuia lui Moise a fost lovită în genunchi de Michelangelo care a strigat „De ce nu vorbești?”, abandonat de 
mama lui la naștere, cererea înaintată faraonului de a elibera Egiptul, face minuni, Numele Moise provine din cuvantul 
egiptean Mos care inseamna copil, moarte în rătăcire în deșert.
Autor: Stella Enachi

4. Primele atestări ale dansurilor precursoare LUI, înrudite cu el, sau care au influențat forma sa, datează din secolul 
XVI. EL a fost criticat prin secolele XVII-XVIII, fiind considerat un dans vulgar. Cu toate acestea, in 1816 a fost acceptat 
si în Marea Britanie. El a fost supranumit “Dansul interzis” pentru că atunci cînd a ajuns in sălile de dans partenerilor le 
era permis să se atingă, lucru nemaiauzit pînă atunci.
Răspundeți cu exactitate despre ce dans v-am povestit?
Raspuns:  valsul vienez. Se acceptă doar răspunsul exact
Autor: Alexandru Căpăţină

5. Nu glumiti cu savantii:
De obicei Felis silvestris  (specia unica formata din Felis silvestris silvestris si Felis silvestris libyca) se hranesc cu 
Fagopyrum esculentum in Ziua Lunii. In Ziua zeului razboiului roman  Felis silvestris  “maninca ” mai putin Fagopyrum 
esculentum.  In Ziua zeului comertului roman inca mai putin, in Ziua zeului roman Jupiter inca mai putin, si respectiv, in 
Ziua zeitei Venus Felis Silvestris nu mai maninca Fagopyrum esculentum deloc.  Din propria initiative sau mai degraba 
din propria vina, in zilele zeului Saturn si Dies Solis Felis silvestris   nu maninca nimic. Insa iarasi in Ziua Lunii el se 
infrupta in Fagopyrum esculentum. 
Intrebare: Unde erau venerate Felis silvestris ?
Raspuns: Egipt
Commentarii: Felis silvestris este denumirea pisicii de casă. Fagopyrum esculentum este denumirea hrişcăi.
Există un banc cunoscut cu un motan şi hrişca. Zile saptaminii sunt enumerate după etimologia lor.
Autor: Anastasia Coda



6. Snowbord'istii deseori ascultă muzică în timpul evoluţiei lor. Dar, spre surprinderea autorului intrebarii, Iuri 
Podladtchikov din selectionata Elvetiei in timpul competitiei din cadrul jocurilor olimpice evolua fara casti. Scrieti peste 
un minut porecla lui Iouri Podladtchikov.
Răspuns: iPod
sursa: http://www.vancouver2010.com/olympic-snowboard/athletes/iouri-podladtchikov_ath1028980MK.html
Autor: Polina Meleca

7. Atenție, un top:
Locul 20: Omul din Bamby;
Locul 18: Rechinul din Fălci;
Locul 14: Străinul din Străinul;
Locul 13: HAL din Odiseea spațială a anului 2001;
Locul 12: Alex de Large din Portocala mecanică;
Locul 5: Sora Ratched din Zborul asupra cuibului de cuci;
Locul 3: Darth Vader din Imperiul contraatacă;
Locul 2: Norman Bates din Psycho.
Scrieți cine se află pe locul 1, știind că eroina din același film se află pe locul 6 în lista opusă.
Răspuns: Hannibal Lecter
Comentariu: este topul eroilor negativi, întocmit de Institutul American de Film, în care personajul jucat de Anthony 
Hopkins ocupă locul 1. Clarice Starling ocupă locul 6 în lista eroilor pozitivi.
Autor: Natan Garştea

8. Pentru a atrage clientii de tot felul, MacDonalds a folosit titlul unei piese de Nirvana, cu siguranta cunoscut de 
aproape toata lumea. Spuneti care este sloganul MacDonaldsului ?

Raspuns: Come as  you are 
Autor: Anastasia Coda

9. Publicaţiile economice de renume au dezbătut în ultimul timp un subiect controversat: pentru prima dată în istorie, 
femeile vor depăşi, în primul trimestru al acestui an, numărul bărbaţilor pe piaţa muncii. Răspundeţi cât mai exact cine în 
viziunea jurnaliştilor economici se află în spatele unei femei puternice?
Răspuns: un bărbat şomer
Comentariu: bărbaţii au fost cel mai tare afectaţi de şomaj ca urmare a crizei economice, femeile fiind astfel nevoite să 
renunţe la activităţi casnice pentru a se întoarce în câmpul muncii
Sursa:http://www.capital.ro/articol/in-spatele-fiecarei-femei-puternice-sta-un-barbat-somer-131204.html
Autor: Iulia Sîrghi

10. Participând la radio show-ul „Glen Beck”, X a menţionat ca locuitorii Texasului în plina măsură pot pretinde la 
crearea unei ţări independente pe teritoriul statului. După părerea lui X, după aceea cum s-a comportat guvernul American 
cu ei, trădându-i, slăbindu-le  economia, Texas are tot dreptul de a deveni autodeterminat.  X socoate ca el este candidatul 
cel mai bun pentru postul de preşedinte, deoarece el poate pedepsi pe fiecare. 

Majoritatea dintre noi suntem familiari cu meritele lui X, unii chiar cred ca el va trai veshnic. Luând în vedere ca e a 
zecea intrebare din martie, spuneţi cine este X ? 
Raspuns: Chuck Norris



Comments: la 10 martie el a implinit 60 ani
Autor: Anastasia Coda

11. Cu mici variații în denumire ea este o corabie Engleză, un sat in regiunea Ida-Viru a Estoniei, un râu, editură de cărți 
și nu numai în România, un asteroid, iar mulți dintre voi o cunosc și drept o planetă. Numiți-o!
Raspuns:  Moldova
Comentarii:

Satul din Estonia- Moldova
SS Moldavia- corabie engleza
2419 Moldavia- asteroid
Rau si editura Moldova si nu numai in Romania
Planeta Moldova

Autor: Ileana Pîrţachi

12. În 1956 ea apare într-un roman, iar în 1961 şi pe ecranele televizoarelor. În 2002, într-un top al revistei Forbes, ea a 
fost clasată pe locul 13 cu o valoare netă de 875 dolari milioane de euro, obţinute prin moştenire. Dacă va gânditi la 
industria blănurilor peste un minut veţi putea scrie negru pe alb despre cine este întrebarea.
Răspuns: Cruella de Vil
Comentarii: Topul ţinea de cele mai bogate personaje fictive
Autor: Ivan Boaghi 

13. Gaufred din Vinoslav, în Poetica Nova (cca 1210), vorbește despre proporția ca adecvare a termenilor, drept care este 
potrivită folosirea unor adjective ca „fulvum” pentru aur, „nitidum” despre lapte, „praerubicundus” despre trandafir. Dar 
ce ar fi după Gaufred, „dulcifluum”?
Răspuns: Miere
Autor: Alexandru Căpăţină

14. Întrebarea nr. 14. Atenţie, în intrebare sunt înlocuiri.
La XY FBI a emis în premieră lista celor mai căutaţi zece răufăcători. Tot la XY Jack Ruby a fost găsit vinovat pentru 
uciderea lui Lee Harvey Oswald, asasinul lui Kennedy. XY îi uneşte pe Billy Cristal şi  Merlin Santana.
Care 2 cuvinte au fost înlocuite prin XY?
Răspuns: paisprezece martie.
Autor: Alina Cazachevici

15. Python, in traducere - pitonul, este un limbaj de programare. Numiţi peste un minut omul care a murit în anul 303 sau 
304 al erei noastre prezentat pe coperta cartii "Programarea in Python3. Indrumarea detaliata" de editura rusa "Simvol-
plius".
Răspuns: sfântul Gheorghe
sursa: http://www.books.ru/shop/books/661501
Autor: Polina Meleca

16. X Y – este denumirea unei formații de origine Estoniană apărută în 2002, datorită popularității sale, dar și a 
ingredientului ”X” în denumire, în cinstea fetelor au fost numite un brand de înghețată și unul de brânzică glazurată. ”Y” 
– este de origine japoneză, dar pentru mulți se asociază cu broaștele țestoase. Gândiți-vă la o aroma placuta, și răspundeți 
cum se numește formația XY?
Raspuns: Vanilla Ninja

17. Bliţ triplu 



În ultimul timp, au devenit renumite citatele despre Chuck Norris .  De exemplu : “Chuck Norris poate sa aplaude cu o 
singura mână” sau „Chuck Norris poate sa dea foc la furnici cu lupa. Noaptea!” 
În aceeaşi ordine de idei, răspundeţi la următoarele  întrebări:
a) Chuck Norris a lovit odata un cal in barbă. Dar cum  se numesc descendenţii acelui cal?
b) Chuck Norris a fost deja pe Marte, de aceea acolo ...continuaţi  prin 3 cuvinte?
c)  Când Chuck Norris îţti arată degetul nu o face ca sa te injure... doar îţti arată ce? 
Răspuns: a) girafe, b) nu exista viaţă, c) câte secunde mai ai de trăit! 
Sursa: http://www.haioase.net/bancuri/bancuri-cu-chuck-norris-7311.htm
Autor: Ivan Boaghi
  
18. Pentru prima dată romanul a fost editat în 1966 în varinta prescurtată, după 26 de ani de la moartea autorului. 
Majoritatea personajelor erau inspirate din cunoştinţele scriitorului, care, aşa sau altfel,  le împărtăşeau soarta. Dar care e 
numele personajului prototipul căruia a fost I. Stalin?
Răspuns: Voland
Comentariu: romanul “Maestrul şi Margarita” 
Autor: Artiom Artiomov

19. Principiul de formare a detașamentului sacru din Thebes-ul antic contravine principiilor contemporane de înrolare 
în armată - aceea ce atunci servea motiv pentru a fi încorporat în acest detașament de elită, astăzi în multe țări e motiv de a 
fi eliberat de armată. Detașamentul a fost de nebiruit multe decenii, până când toți ostașii săi până la unul au căzut în lupta 
contra legiunilor lui Phillip Macedonianul. Nouă astăzi aceasta ne poate părea paradoxal, dar Plutarh explica neînfricarea 
ostașilor săi anume prin specificul lui: fiecare dintre ei rămânea pe câmpul de luptă până la urmă, fiindcă se rușina să 
manifeste lașitate față de… Față de cine?
Răspuns: iubitul său. Se acceptă amant, partener sexual, sau orice alte răspunsuri care indica univoc la natura relației.
Comentariu: În detașamentul sacru erau înrolate numai perechi homosexuale. Detașamentul avea 300 de persoane și s-a 
manifestat eroic în mai multe războaie. Când a aflat că armata lui a nimicit acest detașament, Phillip Macedonianul a 
plâns.
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/Священный_отряд_из_Фив
Autor: Natan Garştea

20. Urmariti materialul distributiv:
Lucrezi si asculti muzica
Te distragi la ceva, ca de exemplu motanashi pe net, mm, ce dragutz, pui pauza
Continui sa lucrezi
Peste doua ore iti dai seama de un lucru
Intrebare: De ce iti dai seama?

Raspuns: Muzica nu mai cinta de 2 ore



Autor: Anastasia Coda

21. Atenţie, în întrebare sunt înlocuiri. Nu putem şti la sigur dacă diavolul are suflete, cu toate că cunoaştem cel puţin 
un suflet de-a diavolului, care ni se asociază cu sunete de trompetă şi un grup de oameni.
Numiţi, ce a fost înlocuit prin Sufletul diavolului.
Răspuns: Gândul mâţei
Autor: Alina Cazachevici

22. Theodoor  este stranepotul lui Theodorus, fratele lui X. Theodoor s-a nascut in Olanda, ca shi X. Theo a fost 
regizor, X a fost pictor. Theo a fost asasinat la 2 noiembrie 2004 din cauza unui filmuleţ de10 minute “Submission” 
realizat în colaborare cu Ayaan Hirsi Ali, cunoscută pentru poziţia critică faţă de religia islamică, iar  X sa impushcat 
mortal in Auvers-sur-Oise 27 iulie 1890, ultimele cuvinte fiind, dupa spusele fratelui sau Theodorus: “La tristesse durera 
toujours”. Nu va intrebam cine este X, spuneti numele de familie ai ambilor. 
Raspuns: Van Gogh 
Autor: Anastasia Coda

23. Pe verso-ul acestui monede argentiniene de doi pesetas, puse în circulație în 1999, este reprezentat un labirint. Pe 
față e profilul persoane, moneda comemorând 100 de ani de la nașterea sa. Numiți persoana.
Răspuns: Jorje Luis Borges
Comentariu: labirinul e un simbol frecvent în opera lui Borges.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
Autor: Natan Garştea

24. La început universul se conținea într-un ou, în care interacționau forțele vitale yin și yang. În acest ou mai era și 
Pan Gu, creeat de aceste forțe ce a dormit 18.000 ani. Cînd s-a trezit s-a întins și a stricat oul. Elementele grele din ou au 
format pămîntul, iar cele ușoare – cerul. Într cer și pămînt era Pan Gu. Timp de 18.000 ani cerul și pămîntul se departau 
cite puțin unul de altul și Pan Gu creștea ca să umple acest spațiu. Într-un final cerul și pămîntul și-au ocupat pozițiile 
finale, și Pan Gu răpus de oboseală a murit. Torsul și membrele lui s-au făcut munți, ochii – luna și soarele, carnea –
pămîntul, părul – copacii și plantele, lacrimile – rîuri și mări, suflarea – vînturile iar vocea – tunet și fulger. Dar oamenii 
din ce au apărut?
Răspuns: Păduchi. Purici nu se acceptă.
Autor: Alexandru Căpăţină

25. În filmul „Odiseea spațială a anului 2001” Artur Clarke și Stanley Kubrick au introdus un calculator, HAL 9000, 
care răspundea de funcționarea unei nave cosmice. Până la urmă, HAL s-a răsculat contra echipajului navei și a reușit să 
ucidă majoritatea oamenilor de pe navă, asigurându-și astfel locul 13 în topul personajelor negative întocmită de Institutul 
American de Film.

Deși atât Clarke, cât și Kubrick susțineau că numele lui provine de la „Heuristic ALgoritmic”, există o altă 
versiune, foarte convingătoare, care explică de la ce a derivat denumirea calculatorului. Descrieți tehnica cu ajutorul 
căreia din denumirea originală a fost obținut numele HAL.
Răspuns: Se alegea litera precedentă din alfabet. Se acceptă după sens.
Comentariu: Legenda spune că HAL a fost format din IBM, fiecare literă fiind înlocuită cu precedenta ei din alfabet. 
Această tehnică criptografică se mai numește „codul lui Caesar”.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/HAL_9000
Autor: Natan Garştea

26. Pentru a intra in casa-muzeu a lui e necesar de ridicat exact 17 trepte. La intrare sta un politist ce preintimpina ca 
stapinul momentan nu este acasa si invita oaspetii sa intre. Aceasta casa, dupa standatrele de azi, e destul de mica: consta 
din 2 dormitoare mici si o camera de zi. Tapetele  sunt de culoare visinie inchisa cu linii aurii. Din mobila se evidentiaza 
doua fotolii situate alaturi de un camin si o fereastra imensa. Intrebare: Spuneţi cu exactitate încotro iese această fereastră.
Raspuns: Baker-street.



Comments: Aceasta-i casa-muzeu al lui Sherlock Holmes.
Autor: Ivan Pendus

27. Aveţi în faţă un panou publicitar. "Sunt o (expresie omisa), ca şi tine", spune fata. Peste un minut, va rugăm sa 
restabiliţi expresia formata din trei cuvinte omisă. 

Răspuns: victimă a modei/fashion victim
Comentariu: Jacheta, sacul - toate sunt din blană naturală. Inscripţia de sub panou: "A purta blană înseamnă a purta 
moarte/morţi."
Sursa:http://www.imagiin.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/visu3.jpg
Autor: Olga Lopuşanschi, ACORD  

28. Sfântul Thomas D'Aquino îi nega acest privilegiul Atotputernicului. Sfântul Damian, însă, i-i recunoaște Lui 
privilegiul. În schimb Ray Bradburry l-a lăsat să facă aceasta pe Eskels, ce-i drept, cu urmări dezastruoase. Scrieți ce 
poate sau nu poate face Atotputernicul, dar a putut face Eskels?
Răspuns: să modifice trecutul.
Eskels este eroul povestirii lui Bradburry „A sound of thunder”, care în timpul unei călătorii în trecut a ucis un fluture, 
ceea ce a schimbat mersul istoriei.
Autor: Natan Garştea

29. Filmul din 2001, în care se povesteşte despre nişte tineri prinşi într-un oraş satanist, se numeşte "EA a LUI". 
Conform unui alt film, mai recent, EL o alege EI. Nu vă întrebăm despre ce alegere este vorba. Scrieţi denumirea oricărui 
dintre aceste 2 filme.
Răspuns: "Prada diavolului", "Diavolul poarta Prada"
Comentariu: E vorba de codul vestimentar.
Autor: Olga Lopuşanschi  

30. În 1875 acest profesor propune crearea unei comisii pentru studierea fenomenului de spiritism, îndemnat de 
interesul sporit începînd cu 1853 în Rusia catre acest fenomen. Însă noi îl cunoaştem după ceea ce la William Shakespeare 
era într-o noapte de vară. Numiţi-l.
Răspuns: Dmitrii Mendeleev
Autor: Artiom Artiomov

31. Odată L. Torwalds a fost mușcat în grădina zoologică de un pinguin. Ne putem da cu toți seama că acest lucru l-a 
marcat puternic. Dar ce a creat mai trâziu Torwalds?
Răspuns: sistemul de operare Linux
Comentariu: Mascotă a sistemului de operare Linux a devenit pinguinul Tux.
Autor: Natan Garştea



32. Intr-o caricatura lui Israel Espinosa sunt expuse personajele filmului "Avatar" - aborigenii Pandorei, oameni-pisici 
albastri, si ostasii paminteni. La inceput aborigenii sunt neclintiti si nu vor sa-si abandoneze pamintul. Dar apoi pamintenii 
folosesc o "arma secreta", si pandorienii nici nu se mai gindesc la rezistenta. Aceeasi "arma secreta" a folosit si un erou 
mitic, si ea tot l-a adus la victorie. Dar asupra cui?
Raspuns: Minotaur
Comentariu: Arma secretă a pământenilor era un ghem de aţe, în faţa căruia nu au putut rezista oamenii-pisici. Tezeu a 
folosit un ghem de aţe, dat de Ariadna. 
Sursa: http://teh-nomad.livejournal.com/155916.html?#cutid1
Autor: Polina Meleca

33. Înaintea celui de-al II război mondial H. Gimmler face o copie perfectă a lui X pentru castelul său. X a fost păstrat 
lîngă Nürnberg, regăsit pe 30 aprilie 1945 şi în 1946 reîntors la Viena. Rămîne însă o enigmă dacă la Viena e originalul 
sau copia lui Gimmler. Ce este X?
Răspuns: Suliţa Sorţii
Autor: Artiom Artiomov

34. Atenţie, întrebarea conţine o înlocuire.
La sfârşitul secolului XX, omenirea a fost atacata de o noua boală – escribiţionismul, care a generat milioane de “intrări” 
în ALTERNOSFERĂ. În prezent, interesul faţă de ALTERNOSFERĂ este alimentat şi de faptul, ca acolo pot fi găsite 
multe personalităţi celebre. Americanul Michael Barnett din New Orleans a utilizat ALTERNOSFERA pentru a relata 
despre evenimentele legate de consecinţele uraganului Katrina. Cu siguranţă, ALTERNOSFERA intră în “sfera 
intereselor” multora dintre voi. 
Peste un minut scrieţi neologismul care a fost înlocuit cu ALTERNOSFERA. 
Răspuns: Blogosfera
Autor: Eugen Zolotco

35. După lansarea la începutul anului 2010 de către compania Apple a noului gadget iPad, pe internet a apărut o glumă, 
cu referire la acest desen. Gluma spunea că compania Apple a întârziat cu lansarea suportului său pentru citit exact cu ...
Scrieți cu câți ani a întârziat Apple cu lansarea produsului?

Răspuns: 9 ani
Comentariu: Se face referință la filmul „Odiseea spațială a anului 2001”. În film 
eroii folosesc pentru citirea știrilor niște dispozitive similare iPad-ului, iar pe 
posterul filmului pe care l-ați primit chiar era reprezentat unul.
Sursa: http://www.tuaw.com/2010/01/28/arthur-c-clarkes-2001-newspad-finally-
arrives-nine-years-late/; http://www.deepapple.com/news/36336.html
Autor: Natan Garştea

36. Mahatma Gandhi spunea“Măreţia şi progresul moral al unei naţiuni se poate judeca după felul cum (cuvânt omis) ei 
sunt tratate”. Scrieţi peste un minut  la ce anume se referea aceasta dacă tema este încă foarte actuală în municipiul 
Chişinău.
Răspuns: animalele
Sursa: http://www.citatepedia.ro/comentarii.php?id=9925



Autor: Iulia Sîrghi

37. Autorul acestei sculpturi, Olivier Dromard, este un mare fan al unui eveniment ce atrage anual milioane de turişti. 
Denumirea acestei sculpturi din lut se deosebeşte fonetic printr-o singura litera de cea a evenimentului. Cum şi-a "botezat" 
sculptura Olivier Dromard?

Răspuns: Oktober fesses (pronunţare [oktoberfes])
Comentariu: Evenimentul - Oktoberfest. De ce "fesses" - e clar. Nu cereţi ortografia exactă, 
principalul cum se pronunţă.
Sursa: http://www.infotechart.com/tableaux/fesses_rouges.html
Autor: Olga Lopuşanschi 

38. Paul Louis Courier de Méré, un prozator francez, cunoscut mai ales pentru pamfletele sale îndreptate 
împotriva clerului şi a regimului politic, a fost învinut de X de către procuror. În “Al doilea răspuns la scrisorile anonime” 
el răspunde la acestă invinuire cu următoarele cuvinte: “Cunoaşte el oare ce inseamnă aceasta, şi înţelege oare el limba 
greacă? […] X este fapta unui Y. Să mă insulte greceşte, pe mine, elinist dedicat?”.
În lume, există cîteva monumente dedicate Y-lor, pentru 6, 10, 14 ani şi alte perioade. Numiţi X.
Răspuns: Cinism.
Comentariu: Y-ii sunt cainii, există monumete dedicate devotamentului acestora. 
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/Памятник_Преданности
Autor: Alina Cazachevici

39. Institutul American de Film a întocmit lista cu top 100 eroi pozitivi și negativi din filmele din ultimii 100 de ani. 
În această listă, un singur personaj se regăsește în ambele categorii, atât la eroii pozitivi, cât și la eroii negativi. Numiți-l.
Răspuns: Terminator
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/AFI%27s_100_Years..._100_Heroes_and_Villains
Autor: Natan Garştea

40. Atenţie, în întrebare a fost făcută o substituţie.
Conform arheologului Loren Cordain „originile noastre – începutul efectiv al speciei umane – pot fi identificate cu 
schimbări fundamentale în “stilul de viaţă”  al primilor noştri strămoşi care au făcut posibilă evoluţia creierelor noastre de 
mari dimensiuni”. Scrie-ţi peste un minut, ce cuvânt grecesc a fost înlocuit cu “stil de viaţă”, dacă şi atleţii din Grecia 
Antică şi o parte din noi uneori folosesc acest „stil de viaţă”.  
Răspuns: Dieta
Comentarii:  Din greacă, “stilul de viaţă” se traduce ca Dieta
Autor: Ivan Boaghi  

41. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri:
În octombrie 1884 la cererea președintelui Statelor Unite ale Americii a avut loc Conferință internațională a 

suveicii, la care au fost reprezentate 25 de state. Rezoluția finală, care conținea 7 puncte, a fost votată cu 22 de voturi 
pentru și un vot (San-Domingo, actuala Republică Dominicană) contra, iar Franța și Brazilia s-au abținut. De altfel, Franța 
nu a acceptat decizia Conferinței până în 1911. În prezent, însă, decizia respectivă este general acceptată în toată lumea.

Nu vă rog să-mi spuneți ce-am substituit prin cuvântul „suveică”, spuneți ce localitate este menționată în al doilea 
punct al rezoluției.
Răspuns: Greenwich (se acceptă numai această localitate, cu variante de transcriere fonetică)
Comentariu: La solicitarea președintelui SUA Chester Arthur, a avut loc Conferința internațională a meridianului, care a 
stabilit meridianul zero. Franța insista ca el să treacă prin Paris (linia rozei).



Autor: Natan Garştea

42. La conferinţa de presă prilejuită de lansarea ultimei sale producţii - Antichrist, controversatul regizorul danez Lars 
von Trier explică imperativul de a face acest film. "Nu a fost alegerea mea. Mă tem că, a fost (3 cuvinte omise). Eu sunt 
cel mai bun regizor din lume. Însă nu sunt sigur că X este cel mai bun X din lume". Scrieţi cele trei cuvinte omise, ştiind 
ca ele au mai fost folosite ca o justificare de o alta persoana renumita.
Răspuns: mâna lui Dumnezeu
Comentarii: "I don't have a choice. It's the hand of God, I'm afraid. And I am the best film director in the world. I'm not 
sure God is the best god in the world". Maradona şi golul cu mîna şi mîna lui Dumnezeu
Autor: Olga Roşca

43. Ați primit un exemplu de publicitate socială. Textul publicității este următorul: „Acesta este fundul tău. Acesta este 
fundul tău în (cuvânt omis). Careva întrebări?”. Întrebarea este: ce cuvânt a fost omis?

Răspuns: închisoare
Comentariu: publicitatea este orientată pentru combaterea criminalităţii
Autor: Natan Garştea

44. „The Economist” vorbeşte despre unele inovaţii recente (celular, scooter, microcreditarea, etc.) de care 
beneficiază în general mai mult femeile decât bărbaţii, în special în ţările lumii a treia. Una dintre acestea este 
microcreditarea ce permite antreprenorilor foarte săraci, în principal femei, să-şi creeze propria afacere, ieşind astfel din 
sărăcie extremă. În Bangladeş însă este pe larg cunoscută o tagmă numită generic „telephone ladies”. Numiţ cît mai exact 
ce servicii prestează membrele acestei tagme.
Răspuns: închiriază telefonul mobil altor consăteni
Sursa:http://www.economist.com/business-finance/displaystory.cfm?story_id=15656289&sa_campaign=facebook
Autor: Iulia Sîrghi

45. Cel sur ar fi fost rugat sa paraseasca localurile pentru nefumatori daca sar afla acolo. Cel verde ar fi fost rugat sa 
nu scuipe in strada caci e destul de periculos pentru viata celor din jur. Putini stiu ca numele adevarat al celui galben este: 
Hanzo Hasashi si ca el demult doreste sa se razbune pe cel albastru. Dar care este numele celui albastru?
Raspuns: Sub-Zero
Comentariu: Este vorba despre personajele din Mortal Combat: Smoke, Reptile, Scorpion, Sub-Zero
Autor: Ceban Maxim

46. În anii  1960  compania Procter & Gamble a ales numele pentru acest produs, mai puţin caracteristic ei, dintr-o 
carte de numere de telefoane din Cincinnati, fiind inspiraţi de denumirea unei străzii, doar pentru ca are un sunet plăcut. 
Compania a economisit milioane de dolari, atunci când a importat in Marea Britanie acest produs, fiind lipsit de TVA, 
deoarece in produsul dat se conțineau doar 42% de ingredientul de baza, ceea ce contravenea normelor in vigoare.



Numiți produsul.
Raspuns : Pringles

47. În Marea Enciclopedie Sovietică, ediția din anul 1955, era un articol, dedicat unui festival de muzică academică, 
care se petrecea anual în Praga. Însă din ediția următoare a Enciclopediei, care a început să fie publicată în 1969, articolul 
respectiv a fost exclus. Cum se numea articolul?
Răspuns: primăvara din Praga
Comentariu: după evenimentele din primăvara anului 1968 din Praga, numite „Primăvara din Praga”, articolul cu aceeași 
denumire din Encicloperia a fost retras.

48. X are 66 de ani si este din Finlanda, in tinerete avea viziuni radicale de stinga, participa la miscarea pacifista si era 
un fan inrait al lui Che Guevara.Actualmente este o aparatoare infocata al drepturilor minoritatilor sexuale. Y are 71 de 
ani si este din Liberia. In tinerete a beneficiat de un grant de la guvern pentru studii in Harvard la finante. Z  are 59 de ani 
si activeaza in Irlanda. Este originara din Irlanda de Nord si a lucrat ca profesor de criminologie. Ce au in comun X, Y si 
Z, in afara de faptul ca toate 3 sunt femei?
Raspuns: sunt presedinţi de ţară.
Comments: X- Taria Kaarina Halonen, Y- Ellen Johnson-Serliph, Z- Mary Mc'Allis.
Autor: Ileana Pârţachi

49. Autorul întrebării vă îndeamnă să nu comiteţi fraude.
Umoristul M. Zadornov afirmă, că recent, a fost găsită o soluţie împotriva X-ului. Această soluţie reprezintă o mânuşă la 
care lipseşte degetul mare. Cred ca aveţi suficientă informaţie, peste un minut numiţi X-ul.
Răspuns: Corupţia. 
Criteriu: Se acceptă şi mita
Autor: Eugen Zolotco

50. În majoritatea limbilor europene, denumirea lui vine din latină, în care a ajuns, la rândul său, din ebraica veche, de 
la cuvântul ce semnifica „trecerea”. Însă în limbile germanice denumirea lui provine de la numele zeiței primăverii. 
Numiți-l în română.
Răspuns: paștele
Comentariu: în ebraică „pesah”, în latină „pashalis”. Zeița primăverii se numea „Eostro”.
Autor: Natan Garştea



În lumea plată, descrisă în cărțile lui Terry Pratchett, pământul se afla pe spatele a patru elefanți, purtați de o 
broască țestoasă. Soarele, destul de mic, descrie cercuri în jurul acestui pământ, iar lumina lui se propaga aproximativ cu 
viteza sunetului. Iar viteza de mișcare a soarelui depășea dublu viteza de propagare a luminii, astfel încât poziția lui reală 
coincidea cu poziția văzută doar de două ori pe zi. Aceasta i-a permis unui savant din Grecia lumii celea să numească 
soarele X cu viteză mai mare ca viteza luminii, altfel spus, Y. Scrieți fie ce am substituit prin X sau prin Y.
Răspuns: X - particulă, Y - tahion.
Comentariu: Tahioni sunt particulele elementare ipotetice care au o viteză mai mare ca viteza luminii.
Sursa: Terry Pratchett, „Small gods”; http://ro.wikipedia.org/wiki/Tahion

Cînd Dumnezeu a creat timpul, după cum spun irlandezii, El l-a creat...” continuaţi citatul lui G. Bell
Răspuns: în deajuns (destul)

Atenție fragment din cintec:
Tu îmi tot spui că ai ceva pentru mine,
Ceva ce se numește dragoste dar recunoaște,
Tu te-ai băgat acolo nu ar fi trebuit,
Și acum altcineva primește tot ce-i mai bun de-al tău.
Știind că acest cântec a debutat în 1966 în interpretarea cântăreței Nancy Sinatra, numiți vă rog principala actiune de dans 
însoțită de un anumit accesoriu din acest cintec.
Raspuns: a merge, Ciubote
Comentariu: These boots are made for walking

Unul dintre fanii acestui film a scris: "[...] în film apare motivul recurent al muntelui, pe care trebuie sa-l urce fiecare 
pentru a se purifica. Pe cineva acest lucru îl sperie, şi  alege sa rămână la poalele lui, altcineva este prins în capcană şi îl 
urcă de nevoie, încercând să se salveze, şi doar acei puţini care încep escaladarea de buna voie fac alegerea corecta[...] 
Iniţial, am crezut ca e o imagine a "Purgatoriul" lui Dante. Acum însă înţeleg ca e vorba de un alt munte, strâns legat de 
creaţie: însuşi titlul filmului face aluzie la acesta". Despre ce film este vorba? 
R: Imaginariului doctorului Parnassus
Comentariu: Parnassus - munte din centrul Greciei, dedicat lui Apollon şi muzelor. În film sunt prezente fragmente ce 
ilustrează fiecare parte a teoriei cu muntele.
Autor: Olga Lopuşanschi, ACORD  


