
1.Pe	  o	  cutie	  de	  chibrite	  din	  Letonia,	  autorul	  întrebării	  a	  citit	  următoarea	  propoziție:
	  ”(Cuvint	  omis)	  50	  chibrite”.
Reproduceți	  cuvîntul	  omis.
Răspuns:	  Aproximativ
Comentariu:	  Pe	  cutie	  era	  îndicat	  numărul	  aproximativ	  de	  chibrite,	  dar	  nu	  cel	  exact.	  
Autor:	  Pendus	  Ivan

2.Ce	   trebuia	  de	  turnat	  la	   Hiecare	  30-‐40	  de	  kilometri	   în	  rezervoarele	  automobilelor	  produse	   în	  anii	  
80	  ai	  secolului	  XIX?
Răspuns:	  Apă
Comentariu:	  Erau	  automobile	  cu	  motor	  cu	  aburi
Autor:	  echipa	  777

3.Material	  distributiv

Publicitiatea	  unui	  site	  dedicat	  problemelor	  într-‐un	  cuplu	  sau	  mariaj	  ne	  sugerează	  o	  metodă	   simplă	  de	  
construire	  a	  unei	  relații	  durabile	  prin	  doi	  pași:	  
1)	   tăiați	  după	  linia	  indicată,	  
	   dar	  ce	  sugerează	  punctul	  2?
Răspuns:	  Rotiți	  la	  180	  grade	  (Rotate	  180	  degrees)
Comentariu:	   Publicitatea	   sugerează	   că	   o	   relație	   stabilă	   și	   durabilă	   trebuie	   lucrată	   împreună.	   M	   se	  
transformă	  în	  W	  și	  primim	  WE	  care	  se	  traduce	  ca	  NOI.
Sursa:	  thisisnthappiness.com
Autor:	  Coda	  Anastasia

4.În	  anii	  50	  ai	  secolului	  trecut,	  în	  SUA	  era	  destul	  de	  cunoscut	  un	  joc	  televizat,	  în	  care	  4	  jucători	  legați	  
la	   ochi	   trebuiau	   să	   ghicească	   ce	   personalitate	   notorie	   a	   venit	   în	   studiou,	   punându-‐i	   acestuia	   doar	  
întrebări	  la	  care	  se	  putea	  răspunde	  prin	  da	  sau	  nu.	  Odată,	  joaca	  s-‐a	  întins	  cam	  mult,	  pentru	  că	  nimeni	  
nu	   putea	   ghici	   invitatul.	   Într-‐un	   Hinal,	   o	   participantă	   i-‐a	   pus	   întrebarea:	   “Sunteți	   cunoscut	   datorită	  
mustăților	  Dvs?”	  și	  acesta	  a	  răspuns	  DA.	  Astfel,	  jucătorii	  și-‐au	  dat	  imediat	  seama	  despre	  cine	  era	  vorba.
Numiți	  persoana	  invitată	  în	  studiou.
Răspuns:	  Salvador	  Dali
Sursa:	  preluată	  http://telezriteli.tv/questions

5.Thomas	  Ischierdo	  Nunjes,	  care	  locuiește	  în	  Cuba,	  nu	  a	  făcut	  asta	  de	  40	  de	  ani.	  La	  vârsta	  de	  12	  ani	  
el	   s-‐a	   îmbolnăvit	  de	  meningită	  din	  cauza	  căreia	  s-‐a	  produs	  disfuncția	  mecanismului	  acestuia.	  Lui	  i	  se	  
atribuie	  o	  lecuire	  specială,	   prin	  hipnoză,	   care	  îi	  permite	  să	   trăiască	   normal.	  El	  e	  însurat,	  și	  are	  chiar	  2	  
copii.
Ce	  nu	  a	  făcut	  Thomas	  de	  40	  de	  ani?
Răspuns:	  nu	  a	  dormit
Sursă:	  Склярова	  В.	  -‐	  Правдивые	  сны	  (Золотой	  оракул)	  –	  2008	  
Autor:	  Coda	  Anastasia

6.În	   1904,	   proHitând	   de	   dreptul	   de	   organizator	   al	   Jocurilor	  Olimpice	   la	   Sait	   Louis,	   americanii	   au	  
inclus	   în	   programul	   jocurilor	  o	  nouă	   probă	   sportivă	   -‐	   lupta	   catch	   (sau	   lupta	   liberă).	   În	   toate	   cele	   7	  
categorii	  de	  greutate,	  americanii	  	  au	  devenind	  învingători,	  câștigând	  în	  total	  21	  medalii.
Dar	  cum	  se	  explică	  un	  asemenea	  triumf	  al	  sportivilor	  americani?
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Răspuns:	  La	  proba	  dată	  au	  participat	  numai	  americani.
Sursa:	  Большая	  книга	  интеллектуальных	  игр	  и	  занимательных	  вопросов	  для	  умников	  и	  умниц
Echipa:	  777

7.Atenție,	  un	  fragment	  din	  romanul	  Deadeye	  Dick	  de	  Kurt	  Vonnegut.
Dialog	  în	  limba	  creolă	  între	  un	  locuitor	  al	  insulei	  Haiti	  și	  personajul	  principal	  al	  romanului:
-‐ El	  e	  mort?	  a	  întrebat	  el	  în	  creolă.
-‐ Mort,	  am	  conHirmat	  eu...
-‐ Dar	  cu	  ce	  el	  se	  ocupă?,	  a	  întrebat	  el.
-‐ Pictează,	  am	  răspuns	  eu.
-‐ El	  mie-‐mi	  place,	  a	  spus	  el.
Ce	  a	  vrut	  să	  demonstreze	  prin	  acest	  dialog	  autorul	  romanului.
Răspuns:	  Lipsa	  timpurilor	  la	  verbele	  limbii	  creole.	  Se	  acceptă	  după	  sens.
Sursa:	  Deadeye	  Dick,	  Kurt	  Vonnegut
Autor:	  Alina	  Cazachevici

8.Leonardo	  Da	  Vinci	  a	   proiectat	  un	  tanc	  foarte	  original.	  Astfel,	   tancul	  era	   construit	  dintr-‐o	  carcasă	  
de	  lemn	  căptușită	  cu	  piele	  trainică.	  Ostașul,	  care	  se	  aHla	  în	  interiorul	  tancului	  putea	  străpunge	  inamicul	  
cu	  mușcheta	  sau	  sabia	  prin	  niște	   ferestre	   care	  erau	   tăiate	   în	  carcasă.	  Dar	  cine	  înafară	  de	  ostaș	  se	  mai	  
aHla	  în	  tanc?
Răspuns:	  Calul
Sursa:	  Большая	  книга	  интеллектуальных	  игр	  и	  занимательных	  вопросов	  для	  умников	  и	  умниц
Echipa:	  777

9.Una	   din	  distracțiile	   cele	   mai	   apreciate	   de	   copiii	   țarilor	   era	   plimbatul	   cu	   trăsura.	  Pentru	  aceștia	  
erau	   special	   confecționate	   trăsuri	  mai	  mici,	   copii	   în	  miniatură	   ale	   trăsurilor	  țarului.	  Dar	  prin	  ce	   erau	  
înlocuite	   2	   elemente	   esențiale	   pentru	   a	   pune	   în	   mișcare	   trăsura,	   astfel	   ca	   să	   le	   păstreze	   senzația	  
copiilor	  de	  oameni	  maturi?
Răspuns:	  Caii	  erau	  înlocuiți	  prin	  poney,	  iar	  vizitii	  erau	  pitici.
Autor:	  Sandu	  Coica

10.La	  una	  din	  grădinile	  zoologice	  din	  Japonia,	  maimuțele	  se	  aHlă	  	  în	  libertate	  (nu	  în	  cușcă).	  Necătând	  
la	   acest	   fapt,	   vizitatorii	  grădinii	   nu	  au	  nici	  un	  motiv	  de	   a	   se	   îngrijora	   în	  privința	   năzbâtiilor	   	   care	  ar	  
putea	  Hi	  făcute	  de	  maimuțe.	  Cum	  poate	  Hi	  explicat	  acest	  fapt?
Răspuns:	  Vizitatorii	  stau	  într-‐o	  cușcă.
Sursa:	  Большая	  книга	  интеллектуальных	  игр	  и	  занимательных	  вопросов	  для	  умников	  и	  умниц
Echipa:	  777

11.În	  internet	  a	   apărut	  noutatea	  despre	   instalarea	   cu	  succes	  al	  sistemului	   de	   operare	  Linux	   la	  un	  
dispozitiv.	   Într-‐un	   comentariu	   la	   aceasta	   noutate	   cineva	   a	   spus,	   ca	   aceasta	   instalarea	   a	   fost	   logica	   -‐	  
acolo	  este	  locul	  cel	  mai	  bun	  pentru	  un	  PIETON.	  Ghicind	  ce	  am	  înlocuit	  cu	  PIETON	  numiți	  dispozitivul.
Răspuns:	  frigider
Comentariu:	  PIETON	  -‐	  pinguin
Sursa:	  www.linux.org.ru/news/opensource/5601087
Autor	  Polina	  Meleca

12.La	   începutul	   sec.	   XIX	   în	   Anglia	   s-‐au	   fundamentat	   deja	   regulile	   despre	   cum	   trebuie	   să	   Hie	   un	  
„gentelman	  ideal”.	  Ce,	  conform	  acestor	  reguli,	  gentelman-‐ul	  trebuia	  să	  schimbe	  de	  6	  ori	  pe	  zi?
Răspuns:	  Mănușile
Sursa:	  Большая	  книга	  интеллектуальных	  игр	  и	  занимательных	  вопросов	  для	  умников	  и	  умниц
Echipa:	  777

13.În	   1958,	   Mao	   Zedong,	   pentru	   susținerea	   și	   dezvoltarea	   unei	   ramuri	   a	   economiei,	   a	   lansat	  
războiul	   împotriva	   acestora,	   contribuind	   la	   dispariția	   a	   2	   miliarde	   într-‐un	   timp	   record.	   Dispariția	  
acestora	  a	  avut	  efectul	  invers,	  Hiind	  principala	  cauza	  a	   foametei	  din	  anul	  următor	  care	  a	  curmat	  viața	  a	  
30	   mil.	   de	   chinezi.	   Interesant	   este	   că	   în	   1937,	   el	   lansa	   două	   eseuri	   prin	   se	   declara	   împotriva	  
comportamentului	  unui	  om	   legat	  la	   ochi	  care	   încearcă	   să	   le	   prindă	  pe	   acestea,	  cu	   referire	   la	   poporul	  
chinez	  care	  era	  foarte	  înapoiat.	  
Vă	  rog	  numiți-‐le	  pe	  acestea!
Răspuns:	  vrăbii.
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Sursa:	  http://muzey-‐factov.ru/
Autor:	  Gîrneț	  Mihai
Comentariu:	  Chinezii	  au	  observat	  că	  vrăbiile	  pot	  zbura	  doar	  15	  minute,	  au	  primit	  instrucțiuni	  cum	  să	  le	  
împiedice	   să	   aterizeze,astfel	   acestea	   au	   murit.	   În	   anul	   următor	   recolta	   a	   fost	  mai	   bună,	   însă	   a	   fost	  
mâncată	  de	  omizi	  și	  lăcuste.	  Chinezii	  au	  fost	  nevoiți	  să	  importe	  vrăbii	  din	  Canada	  și	  URSS.

14.Material	  distributiv

Sub	  desen,	  era	  inscripția:	  „Nimeni	  nu	  a	  crezut	  că	  el	  va	  muri	  de	  apendicită…”	  Cine	  este	  el?
Răspuns:	  Superman
Comentariu:	  Pielea	  lui	  nu	  putea	  Hi	  străpunsă.
Sursa:	  http://www.smbc-‐comics.com/index.php?db=comics&id=1606#comic
Autor:	  Polina	  Meleca

15.Una	  din	  companiile	   aeriene	  japoneze	  desenează	  pe	  partea	  din	  față	  a	  avioanelor	  doi	  ochi	  imenși.	  
De	  ce	  	  japonezii	  fac	  acest	  lucru?
Răspuns:	  Pentru	  a	  speria	  păsările
Sursa:	  Большая	  книга	  интеллектуальных	  игр	  и	  занимательных	  вопросов	  для	  умников	  и	  умниц
Echipa:	  777

16.Pentru	  care	  particularitate	  a	  feței,	  în	  India	  polițiștii	  primesc	  o	  mărire	  de	  salariu?
Răspuns:	  mustață
Sursa:	  Learn	  something	  new	  every	  day
Autor:	  Coda	  Anastasia

17.După	   cum	   știm	   „Banii	  nu	   au	  miros”.	   S-‐a	   întâmplat	   însă	   că	   funcționarii	  de	   la	   bancă	   refuzau	   să	  
primească	   banii	   de	   la	   o	   grădină	   zoologică	   din	   Noua	   Zeelandă,	   dacă	   aceștia	   nu	   erau	   în	   prealabil	  
deodorați.	  Dar	  unde	  păstrau	  angajații	  grădinii	  zoologice	  banii?	  
Răspuns:	  În	  cușca	  cu	  lei.
Sursa:	  Большая	  книга	  интеллектуальных	  игр	  и	  занимательных	  вопросов	  для	  умников	  и	  умниц
Echipa:	  777

18.Pe	   siteul	   satiric	   www.timesnewroman.ro	   ,	   la	   categoria	   „Ziua	   de	   azi	   de-‐a	   lungul	   timpului”,	   în	  
dreptul	  datei	  de	  18	  martie	   este	  comemorată	  găsirea	  unei	  mumii	  de	  4.400	  ani.	   Cu	  toate	  acestea,	  dintr-‐
un	  motiv	  de	  altfel	  foarte	  logic	  pentru	  mulți	  dintre	  noi,	  vârsta	  adevărată	  a	  mumiei	  este	  pusă	   la	   îndoială	  
de	  autorii	  articolului.	  Numiți	  vă	  rog	  acest	  motiv.
Răspuns:	  Mumia	  este	  a	  unei	  femei
Sursa:	  http://www.timesnewroman.ro/istorice	  
Autor:	  Vadim	  Culea
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19.În	  mod	  tradițional,	  liniile	  de	  metrou	  din	  orașele	  mari,	  sunt	  numite	  conform	  stațiilor	  terminus	  ale	  
acestora.	  Linia	  de	  metrou	  nr.	  6	  din	  Moskova,	  se	  numește	  Kaluzhsko	  –	  Rizhskaya,	  însă	  stațiile	  terminus	  
ale	  acesteia	  sunt	  Medvedkovo	  și	  Bitsevsky	  park.	  Cum	  se	  explică	  acest	  fapt?
Răspuns:	  la	  construcția	  liniei	  respective,	  stațiile	  Kaluzhsko	  –	  Rizhskaya	  erau	  terminus.	  Apoi,	  o	  dată	  cu	  
creștere	  orașului,	  liniile	  au	  fost	  prelungite	  cu	  noi	  stații.
Autor:	  Sandu	  Coica

20.Material	  distributiv

Numiți	  cu	  exactitate	  maximă	  evenimentul	  ascuns	  în	  desen.
Răspuns:	  Beijing	  2008	  

21.În	  limba	  rusă	  acest	  rol	  îl	  are	  sunetul	  „ă”,	  în	  engleză	  –	  sunetul	  „i”.	  Dar	  în	  română?
Răspuns:	  „e”
Comentariu:	  E	  vorba	  de	  sunetele	  cu	  care	  se	  completează	  consoanele	  alfabetului.
Autor:	  echipa	  777

22.Ascultați	   o	   aHirmație	   atribuită	   lui	  Conan	   Cimmerianul:	   „Dumnezeu	  a	   creat	  oameni	   puternici	   și	  
oameni	  slabi,	  încă	  a	  venit	  colonelul	  Procust	  și	  a	  banalizat	  totul”.	  Ce	  nume	  am	  înlocuit	  cu	  Procust?
Răspuns:	  Kolt
Comentariu:	   AHirmația	   a	   fost	   transformată	   dintr-‐o	   veche	   zicală	   din	   vestul	   sălbatic,	   care	   spunea	   că	  
Dumnezeu	  îi	  face	  pe	  oameni,	  iar	  colonelul	  Kolt	  îi	  face	  egali.
Sursa:	  A.	  Lazarciuk,	  M.	  Uspenskii,	  „Privește	  în	  ochii	  monștrilor”
Autor	  Natan	  Garștea

23.Odată,	   împăratul	   roman	   Octavian	   Augustus	   s-‐a	   întîlnit	   pe	   străzile	   Romei	   cu	   un	   bărbat	   (din	  
provincie)	  care	   îi	  semăna	   leit.	  După	  cîteva	  momente	  de	  examinare	  reciprocă	  atentă,	  Augustus	  i-‐a	  spus	  
cu	  ironie	  bărbatului:
-‐	  Probabil	  maică-‐ta	  obișnuiește	  să	  vină	  des	  pe	  la	  Roma.
-‐	  Nu,	  dar…..
Continuați	  răspunsul	  bărbatului,	  dacă	  acesta	  a	  reușit	  să	  găsească	  cuvintele	  portivite	  pentru	  a-‐l	  “pune	  la	  
punct”	  pe	  împărat.
Răspuns:	  …dar	  tatăl	  meu	  DA
Sursa:	  Emisiunea	  “Их	  нравы
Autor:	  Acciu	  Valentina

24.Probabil	  cunoașteți	  faptul	  că	  țigările	  Marlboro,	  când	  au	  apărut	  în	  1924,	  au	  fost	  destinate	  exclusiv	  
pentru	  femei.	  Sloganul	  	  folosit	  de	  către	  compania	  Philip	  Morris	  în	  campaniile	  publicitare	  suna:	  „Mild	  As	  
May”	  (Moale	  ca	  Mai).	  Pentru	  că	  nimic	  nu	  atinge	  femeia	  așa	  de	  tare	  ca	  copii,	  în	  campaniile	  publicitare	  se	  
mai	  foloseau	  și	  copilașii	  mici,	  care	  îndemnau	  mămicile	  să-‐și	  cumpere	  țigări.	  
și	  acum	  atenție,	  întrebarea:	  Dar	  pentru	  ce	  la	  țigările	  Marlboro	  în	  jurul	  Hiltrului	  a	  fost	  inventată	  o	  dungă	  
roșie?
Răspuns:	  Să	  nu	  Hie	  vizibile	  urmele	  de	  ruj	  pe	  țigări.
Autor:	  Nestorac	  Olga



25.În	  Madrid	  se	  aHlă	  unul	  dintre	  cele	  mai	  moderne	  și	  mai	  originale	  aeroporturi	  din	  lume.	  Aceasta	  se	  
datorează	   stilului	   inedit	  al	   întregii	   construcții,	   precum	   și	   a	   unor	  elemente	   componente:	  sistemul	   de	  
iluminare	   a	   sălilor,	  plăcuțelor	  de	  bambus	  Hixate	   pe	   tavan	  (	  cu	  scopul	   reducerii	  stresului	  pasagerilor),	  
deHibrilatoarelor	  instalate	  în	  aeroport	  în	  caz	  de	  stop	  cardiac	  al	  persoanelor	  aHlate	  în	  sălile	  de	  așteptare.
Pentru	  facilitarea	  orientării	  pasagerilor	  arhitecții	  au	  găsit	  o	  soluție	  ingenioasă,	  vopsind	  partea	  de	  sus	  a	  
instalațiilor	  ce	  susțin	  tavanul	   în	  4	  culori:	  primele	   sunt	  vopsite	   în	  roșu,	  următoarele	  în	   galben,	   apoi	   în	  
verde	  și	  ultimele	  în	  albastru.
Dar	  la	  ce	  anume	  îi	  ajută	  pe	  pasageri	  culorile	  instalațiilor	  respective?
Răspuns:	  La	  identiHicarea	  direcției	  de	  zbor	  a	  avioanelor
Comentariu:	  Avioanele	   ce	  zboară	   spre	   sud	  se	   aHlă	   în	  partea	  colorată	  cu	   roșu.	  Astfel	  pasagerii	  care	   au	  
curse	  spre	  sud	  se	   îndreaptă	  în	  partea	  respectivă	  a	  aeroportului	  pentru	  procedurile	  necesare,	  iar	  cei	  ce	  
pleacă	  spre	  nord-‐	  partea	  vopsită	  cu	  albastru.
Sursa:	  http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5719/Hi8189
Autor:	  Acciu	  Valentina

26.Material	  distributiv

	  Această	   imagine	   ar	  putea	   Hi	  o	  publicitate	   foarte	  motivantă	   la	  o	  rețea	  de	  magazine	  de	  specialitate	  din	  
Moldova.	  Spuneți	  peste	  un	  minut,	  ce	  fel	  de	  magazine	  sau	  care	  este	  speciHicul	  acestora?
Răspuns:	  Optică
Coemntariu:	   Mesajul	   de	   pe	   imagine	   spune	   că	   acești	   domni	   nu	   sunt	   deloc	   rușinați	   de	   lentilele	   lor	  
corectoare	  (sau	  ochelari).	  În	  principiu	  arată	  ca	  niște	  băieți	  de	  treabă.

27.În	  Evul	  Mediu	  se	  considera	  că	  Acesta	  îmbrăcat	  în	  câteva	  exemplare	  oferea	  o	  protecție	  excelentă	  
împotrivă	   săgeților.	   Recent,	   un	   studiu	   practic	   a	   demonstrat,	   că	   16	   unități	  de	   Acesta	   sînt	   în	   stare	   să	  
rețină	  și	  un	  glonț	  care	  a	  fost	  tras	  din	  revolver.	  Numiți-‐l	  pe	  acesta	  cu	  3	  cuvinte
Răspuns:	  Halat	  de	  mătase
Sursa:	  preluată	  http://telezriteli.tv/questions?page=8

28.Recent,	  profesorul	  Alan	  Metcalf	  a	  scris	  o	  carte	  despre	   controversata	  origine	  a	  acestui	  cuvânt.	  El	  
susține	   că	   utilizarea	   lui	   largă	   se	   datorează	   faptului	   că	   oponenții	   politici	   ai	   lui	   Andrew	   Jackson	   au	  
răspândit	  zvonul	  că	  el	  este	  agramat.	  Ei	  susțineau	  că	  el	  îl	  scrie	  pe	  documentele	  oHiciale	  drept	  rezoluție,	  
care	   însemna	   că	   în	  document	  nu	  sunt	  greșeli.	  Scrieți	  în	  engleză	  acele	   două	   cuvinte	   abreviate	  de	  el	   în	  
rezoluție,	  așa	  cum	  se	  sugera	  că	  le-‐ar	  scrie	  Jackson.
Răspuns:	  oll	  korrect.
Comentariu:	  Una	  din	  origine	  răspândirii	  cuvântului	  OK	  este	  aceasta	  descrisă	  în	  întrebare.	  
Sursa:	  http://weblogs.baltimoresun.com/news/mcintyre/blog/2010/11/ok_by_me.html
Autor	  Natan	  Garștea

29.Pe	   lângă	   multele	   sale	   descoperiri,	  Mendeleev	  a	   făcut	  o	  descoperire,	  cu	   numărul	  40.	  Despre	   ce	  
descoperire	  este	  vorba?
Răspuns:	  Vodka	  trebuie	  sa	  aibă	  40	  grade.
Autor:	  echipa	  777

30.Material	  distributiv
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Pe	   imaginea	   este	   Iggy	   Pop,	   cântăreț	   american.	   Spuneți,	   creatorii	   cărui	   personaj	   au	   studiat	   forma	  
trupului	  lui	  Iggy	  Pop?
Răspuns:	  Gorlum
Sursa:	  magazin	  NME	  2011/02/19
Autor:	  Polina	  Meleca

31.Una	   din	   coroanele	   purtate	   de	   țarii	   ruși	   de	   la	   începutul	   secolului	   17	   era	   înfrumusețată	   cu	   o	  
mulțime	   de	   perle	   naturale.	   Cea	   mai	  mare	   dintre	   ele,	   care	   se	   aHlă	   chiar	   în	  mijlocul	   coroanei,	   poartă	  
denumirea	   de	   “скатный	  жемчуг”	   (în	   traducere	   asta	   ar	  Hi	   “perlă	   rostogolitoare”).	   Spuneți	  vă	   rog,	   de	  
care	  proprietate	  a	  perlei	  a	  fost	  determinată	  această	  denumire	  deosebită?
Răspuns:	  perla	  era	  perfect	  rotundă	  
Comentariu:	  perlele	  naturale	  foarte	  rar	  sunt	  perfect	  rotunde,	  spre	  deosebire	  de	  cele	  artiHiciale.	  De	  cele	  
mai	  dese	  ori	  ele	  au	  o	  forma	  alungită	  și	  neregulată.	  	  Această	  particularitate	  le	  face	  extreme	  de	  prețioase.
Autor:	  Sandu	  Coica

32.Papa	  Inocențiu	  ura	  foarte	  mult	  pisicile,	  considerându-‐le	  că	  au	  origini	  din	  iad.	  	  Ordinul	  papei	  de	  a	  
omorî	  peste	  tot	  	  pisicile	  	  a	  costat	  Europa	  30	  mil.	  vieți	  omenești.	  Cum	  se	  explică	  acest	  fapt?
Răspuns:	  S-‐au	  înmulțit	  șobolanii	  care	  au	  adus	  și	  ciuma
Sursa:	  Большая	  книга	  интеллектуальных	  игр	  и	  занимательных	  вопросов	  для	  умников	  и	  умниц
Echipa:	  777

33.Conform	   teoriei	   staliniste,	   un	   grup	   poate	   Hi	   o	  națiune	   doar	  dacă	   el	   ocupă	   un	   anumit	   teritoriu.	  
Acesta	  este	  motivul	  oHicial	  pentru	   care	  a	   apărut	  regiunea	  autonomă	  respectivă.	   La	  moment,	  doar	  1%	  
din	  populația	  regiunii	  este	  de	  naționalitatea	  care	  i-‐a	  dat	  numele.	  Ca	  suprafață,	  regiunea	  respectivă	  este	  
chiar	  mai	  mare	  decât	  țara	  în	  care	  națiunea	  respectivă	  locuiește	  compact.	  Despre	  ce	  națiune	  e	  vorba?
Răspuns:	  evrei
Comentarii:	  Regiunea	  Autonomă	  Evreiască
Autor	  Lilian	  Bejan

34.Material	  distributiv.

!
Ați	  primit	  următoarea	  imagine	  cu	  textul:	  „L-‐am	  rugat	  pe	  Dumnezeu	  să-‐mi	  dea	  o	  bicicletă,	  dar	  știam	  că	  
Dumnezeu	  acționează	  altfel.	  De	  aceea	  eu…”	  Reproduceți	  vă	  rog	  cuvintele	  acoperite.
Răspuns:	  ”am	  furat	  bicicleta	  și	  am	  cerut	  iertare”
Sursa:	  http://www.lotsoHjokes.com/bike_theft-‐picture-‐1146.asp
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Autor:	  Cristian	  Căpățină

35.Mai	  multe	  orașe	  au	  interzis	  a	  se	  face	  aceasta	  pe	  teritoriul	  lor,	  de	  exemplu,	  Lanjaron	  din	  Spania	  și	  
Sarpoureux,	  Cugnaux,	  Le	  Lavandou	  din	  sudul	  Franței.	  Interzicerea	  acestui	   lucru	  este,	  de	  obicei,	  un	  act	  
de	   disperare	   din	  partea	   autorităților	   locale,	   care	   astfel	  vor	  să	   impună	   autoritățile	   centrale	   să	  acorde	  
suprafețe	  mai	  mari	  de	  pământ	  orașelor	  respective.
Ce	  am	  înlocuit	  prin	  „a	  face	  asta”?
Răspuns:	  a	  muri
Comentariu:	  în	  aceste	  orașe	  cimitirele	  sunt	  arhipline	  și	  ele	  au	  nevoie	  de	  suprafețe	  adiționale.
Sursa:http://ru.wikipedia.org/wiki/Запрет_на_смерть
Autor:	  Natan	  Garștea

36.Fiecare	   elvețian	   care	   se	   îndeletnicește	   cu	   prinsul	   melcilor	   comestibili	   trebuie	   să	   posede	   o	  
autorizație	  specială	  și	  un	  inel	  cu	  diametrul	  de	  35	  mm.	  Dar	  pentru	  ce	  servește	  inelul?
Răspuns:	  Pentru	  a	  măsura	  melcii.
Explicație:	  Melcii	  care	  trec	  prin	  inel	  urmeaza	  a	  Hi	  lăsați.
Sursa:	  Большая	  книга	  интеллектуальных	  игр	  и	  занимательных	  вопросов	  для	  умников	  и	  умниц
Echipa:	  777

37.Potrivit	   emisiunii	   ApropoTV,	   românii	   susțin	   cum	   că	   nimeni	  nu	  mai	   are	   atâtea	   cuvinte	   pentru	  
acest	  termen	  decât	  dânșii.	  Plocon,	  ciubuc,	  atenție,	   parandărăt	  sau	  șperț	  sunt	  doar	  câțiva	  din	  termeni.	  
Dar	  care	  este	  cel	  mai	  folosit	  termen	  la	  noi	  în	  Moldova?
Răspuns:	  Mită	  sau	  Șpagă	  
Sursă:	  apropotv,	  emisiunea	  din	  13	  martie
Autor:	  Coda	  Anastasia

38.De	  Hiecare	  dată	  când	  se	  pregăteau	  misiunile	  lunare,	  NASA	  lansa	  niște	  carduri	  speciale,	  pe	  care	  se	  
semnau	  toți	  membrii	  echipajului	  înainte	  de	  zbor.	  Dar	  pentru	  ce	  se	  făcea	  aceasta?
Răspuns:	  În	  cazul	  morții	  echipajului	  cardurile	   ar	  putea	   Hi	  vândute	  la	  un	  preț	  foarte	  bun,	  astfel	  se	  vor	  
compensa	  cheltuielile	  familiilor	  astronauților.	  Se	  acceptă	  după	  sens
Comentariu:	  Când	  NASA	  pregătea	  misiunile	   lunare,	  nici	  o	  companie	  de	  asigurare	  nu	  s-‐a	  luat	  să	  asigure	  
viața	  astronauților,	  Hiindcă	  riscurile	  erau	  foarte	  mari.	  Deci,	  pentru	  a	   compensa	  familiilor	  astronauților	  
toate	   cheltuielile,	   toți	   membrii	   echipajului	  semnau	   carduri,	   care	   în	   cazul	  morții	   acestora	   ar	  putea	   Hi	  
vândute	  colecționarilor	  la	  un	  preț	  foarte	  bun.
Autor:	  Nestorac	  Olga

39.Când	  însăși	  Alexandru	  Macedon	  ocupa	  Tirul,	   în	  ajunul	  ocupării	  el	  a	  visat	  X,	  care	  dansa	  pe	  scutul	  lui.	  
Între	  oamenii	  lui	  era	   Aristandr,	   care	   i-‐a	   descâlcit	  visul	  ca	   Hiind	  unu	  bun.	  El	  a	   împărțit	  X	   în	  două	  părți	  
care	  se	  traduceau	  ca	  ”Al	  tău	  Tir”.	  În	  rezultat,	  plin	  de	  încredere,	  Alexandru	  a	  cucerit	  Tirul	  fără	  probleme.
Ce	  am	  înlocuit	  prin	  X	  ?
Răspuns:	  Satir
Sursă:	  Склярова	  В.	  -‐	  Правдивые	  сны	  (Золотой	  оракул)	  –	  2008	  
Autor:	  Coda	  Anastasia

40.În	  anii	  60-‐70	  ai	  secolului	  trecut	  contrabandiștii	  francezi	  au	  organizat	  o	  schemă	  de	  transportare	  a	  
mașinilor	  furate	  din	  Franța	  în	  fostele	  colonii	  Algeria,	  Maroc,	  Senegal.	  Conform	  unei	  legende,	  anume	  de	  
acolo	  se	  trage	  o	  legătură	  speciHică	  dintre	  două	  orașe.	  Numiți	  aceste	  orașe.
Răspuns:	  Paris	  Dakar.	  
Comentariu:	  E	  vorba	  de	  raliul	  Paris-‐Dakar
Autor:	  echipa	  777

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/

