Runda 1
1. Felix Krivin a spus că dacă în timpul unei discuții în contrariu cu soția soțul iubește ACEASTA mai mult
decât pe soție, el e un soț rău. Ce este aceasta?
Răspuns: Dreptatea
Autor Natan Garștea
2. În Statele Unite ale Americii, grupului de soldați care îndeplinesc această sarcină li se dau la toți puști,
una din care însă este încărcată cu gloanțe oarbe. Spuneți peste un minut ce sarcină îndeplinesc
aceștia.
Răspuns : Execută deținuții condamnați la moarte.
Comentariu : Nici un soldat nu știe dacă anume el a fost cel care a omorît, asta se face pentru a limita
chinurile morale .
Autor Sergiu Gherghelegiu
3. Și-a pierdut un braț în bătălia de la Lepanto. A stat 5 ani prizonier la turci, fiind vîndut ca sclav în Algeria.
întorcîndu-se acasă este implicat în afaceri dubioase și intră din nou la închisoare. Chiar dacă prima
parte a celei mai vestite opere ale sale o publică la o vârstă înaintată de 58 de ani, toate acestea nu l-au
împiedicat să devină o persoană notorie, astfel încât să fie și un liceu în Chișinău numit în cinstea sa.
Despre cine este vorba?
Răspuns: Miguel Cervantes
Autor: Sergiu Ciumac
4. Atunci când autorul întrebării se uita prin lista celor mai vândute cărți, el nu a fost nevoit să caute de
multe ori de la începutul și până la sfârșitul acesteia, și înapoi, pentru a găsi prima și a doua. Interesant
este că a doua au citit-o cu 50 milioane oameni mai mulți decât prima. Probabil, aceștia nu prea au fost
interesați de începutul aventurilor. Dacă v-ați dat seama despre ce cărți este vorba, spuneți-ne, ce
termen, conform unor cititori, provine de la simbioza cuvintelor iepure și om.
Răspuns: hobbit.
Comentariu: „…el nu a fost nevoit să caute de multe ori de la începutul și până la sfârșitul acesteia…” face
aluzie la The Hobbit, or There and Back Again.
Autor: Alina Cazachevici, Google-Moogle
5. În 1863, 4 corăbii militare americane au acostat în golful Uraga, Japonia. Fiind îngrijorați, militarii
japonezi, au trimis cel mai bun ninja, ca să afle planurile americanilor. Deși formal, misiunea lui s-a
încheiat cu succes, scopul nu și l-a îndeplinit. De ce ?
Răspuns : Nu cunoștea limba engleză
Autor Sergiu Gherghelegiu
6. Conform unei legende, în timpul Războiului nordic un soldat prusac a fugit din prizonieratul de la suedezi
și a reușit să revină acasă. Veridicitatea acestei legende nu este confirmată, dar într-adevăr, în anul
1710 a avut loc un eveniment foarte rar. Ce eveniment?
Răspuns: Marea Baltică a înghețat complet
Comentariu: Pentru a ajunge din Suedia în Prusia, el trebuia să traverseze marea.
Sursa: http://www.ecosystema.ru/08nature/world/geoussr/1-2-3.htm
Autor: Andrei Soldatov
7. Cea mai mare parte a acestui roman, eroul principal taie, coase, construiește , doarme , se trezește, etc.
Iar noi, cititorii urmărim captivați aceasta. Cineva găsește aici un sens filosofic, cineva doar un roman de
aventuri. Care este numele eroului principal ?
Răspuns : Robinzon Crusoe
Autor Sergiu Gherghelegiu
8. iPhone 4S introduce un nou mod de interacțiune - Siri, un sistem care te ascultă, te înțelege și îți
vorbește. Platforma Android oferă un instrument similar, cu toate că nu toți știu despre el. Ironic este
numele sistemului alernativ, chiar dacă el îndeplinește aceleași funcții pe care le îndeplinește Siri. Numiți
acest sistem.
Răspuns: Iris
Comentariu: Iris este ”Siri” citit invers.
Sursa: https://market.android.com/details?id=com.dexetra.iris&rdid=com.dexetra.iris&rdot=1&pli=1

Autor: Alexandru Răilean
9. 8 mai 1945 capitularea Germaniei, 2 septembrie 1945 capitularea Japoniei, 27 ianuarie 1973 Tratatul de
pace de la Paris și încheierea Războiului din Vietnam. Ce nume de familie leagă aceste evenimente de
firma unui oarecare George, întemeiată în 1888 ?
Răspuns : Parker
Autor Sergiu Gherghelegiu
10. Pe la mijlocul secolului XX un dirijor le povestea colegilor despre turneul pe care l-a avut prin Orientul
apropiat. Printre altele, el a povestit despre pericolele la care fusese supus - pe drum în mașina lui de
mai multe ori au tras teroriști arabi. Unul dintre ascultători a remarcat: „Ciudat, dar eu nici nu știam că
arabii…” Continuați gândul.
Răspuns: așa de bine se descurcă în muzică.
Criterii de acceptare: după sens
Sursa: Stephan Pflicht. "... fast ein Meisterwerk". Die Welt der Musik in Anekdoten. Schott Mainz, Piper
Muenchen, 1994, S. 120.
Autor: Boris Șoihet

Runda 2
11. Se zice că regina Victoria înaintea nunții fiicei sale, printre multiplele povețe despre viața în căsătorie, i-a
dat și următorul sfat despre nopțile conjugale: „închide ochii și gândește-te…”. La ce?
Răspuns: La Anglia
Criterii de acceptare: după sens, să apară și Anglia.
Autor Natan Garștea
12. Material distributiv

în fața voastră aveti simbolurile care erau utilizate de poporul Maya în cadrul LUI. Conform unei versiuni,
slavii l-au primit pe al lor de la zeul lucrărilor de câmp împreună cu Sfaturile înțelepte. Acum se cunosc 2
forme ale LUI. Numiți-l.
Răspuns: Calendar
Sursa: С. Куликов. Нить времен. — М.: Наука, 1991.http://www.godsbay.ru/slavs/kolyada.html

13. Într-o familie din Cape Town s-a născut al paisprezecelea copil. Părinții, obosiți, l-au numic Sfârșit.
Aceasta, însă, nu a ajutat, și peste un an s-a născut al cincisprezecilea. Dar cum l-au numit pe el?
Răspuns: Postscriptum
Autor Natan Garștea
14. După ce o mare parte a aristocrației franceze a fost ghilotinată în timpul Revoluției Franceze, foarte mulți
slujitori au rămas fără lucru. Totuși reprezentanții unei anumite profesii s-au acomodat foarte bine noilor
condiții, ducându-i în scurt timp faima în toată lumea. Numiți reprezentanții acestei profesii.

Răspuns : Bucătarii
Autor Sergiu Gherghelegiu
15. Material distributiv

În imaginile date este o reprezentare greșită și una corectă. Nu vă spunem unde e corect și unde e greșit,
dar o să vă rugăm să ne spuneți ce face ireală una din imagini.
Răspuns: Vântul, direcția vântului. După sens.
Comentariu: în prima imagine pânza eu umflată înainte și drapelul la fel flutură înainte, în a doua imagine
pânza e umflată înainte, pe când drapelele flutură înapoi, ceea ce e fizic imposibil.
Autor Vitalie Surugiu
16. Cu ocazia sărbătoririi Paștelui, conform tradițiilor lor, evreii, îndepărtau din casele lor pîinea și alte
produse din cereale (inclusiv cerealele). Anume acest fapt, în opinia savanților americani, stătea la
originea pogromorilor la care erau supuși evreii, căci EA îi evita anume pe ei. Numiți-o
Răspuns : Ciuma
Comentariu : șobolanii, care transmiteau această infecție, le ocoleau casele, căci acolo nu era de mîncare.
Autor Sergiu Gherghelegiu
17. După o expresie a lui Platon, grecii O înconjurau precum broaștele stau în jurul unui lac.
Ce înconjurau grecii și ce avea în vedere Platon prin ”broaște”?
Răspuns: Marea mediterană, Colonii
Sursa http://db.chgk.info
Autor Vitalie Surugiu
18. În „Noile povești rusești” scrise de Dmitrii Bîkov, se descrie o vizită a unui popîndău în peștera regelui
animalelor. La intrare stătea bursucul, care era șeful serviciului de securitate, sub covor se luptau
hienele. Spune-ți-ne peste un minut cu ce activitate ilegală se ocupa enotul ?
Răspuns : Spăla bani
Autor Sergiu Gherghelegiu
19. Atenție, în întrebare este o înlocuire. Citat din cartea „Pendulul lui Foucault” de Umberto Eco: „Pe fond,
totdeauna se întimplă așa. Un tânar X se frământă pentru că nu știe cum să devină faimos. Apoi vede un
film în care un băiat firav trage într-o vedeta de country music și creează evenimentul zilei. A găsită
formula, el se duce și îl ucide pe John Lennon.” Vă rugăm să vă amintiți și să ne spuneți, numele cui a
fost înclocuit prin X?
Răspuns: Herostrat.
Comentariu: Herostratus a ars templul zeiței Atena din Efes, pentru ca numele lui să rămână în istorie.
Sursa: romanul menționat.
Autor: Alina Cazachevici, Google-Moogle
20. Scriitorul american Christofer Morly, spunea că ei au fost inventați de o femeie pe care o sărutau mereu
pe frunte. Numiți-i .
Răspuns : Pantofii cu toc înalt
Autor Sergiu Gherghelegiu

Runda 3
21. Doi colegi joacă în „Lupta maritimă” (Battleships).
Primul: E2
Al doilea: Rănit
Primul: E3
Al doilea: Ucis
Primul: E3
Al doilea: L-ai ucis deja
Nu vă spunem care a fost replica primului, scrieți care era profesia celor doi.
Răspuns: Killeri
Criterii de acceptare: după sens
Comentariu: Primul a spus: Era împușcătură de control. Killerii de obicei mai execută o împușcătură în capul
victimei, pentru a se asigura de rezultat.
Autor Natan Garștea
22. Marele fizician englez Isaac Newton, avea 2 pisici, una mică și una mare. Pentru ca ele să nu-l
deranjeze dimineața, acesta a făcut 2 găuri în ușă, una mică și alta mare. Peste un timp, vecinul său i-a
dat o ideie la care marele savnt nu s-a gîndit. Care ?
Răspuns : Să faca doar o gaură mare, pisica cea mică avea să încapă.
Autor Sergiu Gherghelegiu
23. Ytterby e un mic sătuc situat pe una din insulele suedeze. Toponimul înseamnă ”sat mărginaș”, din ce ne
dăm seama că locul satului reprezintă interesul cel mai mare. Totuși, acest sat reprezintă ceva mult mai
special, deoarece în el se află o mină care a dus faima satului în toată lumea. Mina a făcut din toponim o
rădăcină, pe care o putem găsi în 4 elemente. Le putem vedea pe toate patru într-un ”portret de familie”.
Numiți autorul portretului.
Răspuns: Mendeleev
Comentariu: Există 4 elemente chimice a căror nume e derivat din numele satului: yttrium (Y), ytterbium
(Yb), terbium (Tb) și erbium(Er). Portretul de familie este tabelul periodic. Autorul portretului este Mendeleev.
Autor: Alexandru Răilean
24. Este bine cunoscut că majoritatea termenilor tehnici provin din limba latină sau greacă, totuși, în această
masă de cuvinte, este și un cuvînt ceh, care a început să fie utilizat tot mai des începînd cu a 2 jumătate
a sec XX. Scrie-ți peste un minut acest cuvînt .
Răspuns : Robot
Comentariu : Pentru prima dată el a fost foosit de către scriitorul ceh Carel Capek, în piesa R.U.R.
Autor Sergiu Gherghelegiu
25. Apariția acestei cărți datează cu anul 632. Autorul a scris-o pe parcursul a 23 de ani. în traducere ea
înseamnă "recitare cu voce tare", fiind împărțită în 114 capitole. Cu toate că toți adepții acestei cărți
recunosc că autorul este altcineva, ultimul nu este condamnat pentru plagiarism. Numiți cartea.
Răspuns: Koran
Autor: Sergiu Ciumac
26. În 1493, un oarecare Rodrigo de Heres, a fost închis de Inchiziție din cauza faptului că demonsta în
public cum în el intră și iese Diavolul. Cu timpul, atitudinea față de acest Diavol, a devenit mai tolerantă,
iar acum începe iarăși a se înnăspri. Spuneți-ne acum cum se numește acest proces
Răspuns : Fumat
Autor Sergiu Gherghelegiu
27. Pe unele regiuni de drumuri cu limitări de viteză din SUA, la o mică distanță după indicator, șoferii pot
vedea un anumit dispozitiv cu panou. Dar ce este afișat pe panoul dat, astfel încât aceasta îi determină
să reducă viteza la limita permisă?
Răspuns: viteza automobilului
Autor: Sergiu Ciumac
28. În cartea "Excession" de către scriitorul scoțian Iain M. Banks este definită problema în afara contextului:
"majoritatea civilizațiilor întâlnesc această problemă doar o singură dată, aidoma unei propoziții care
întâlnește punctul." Numiți filmul unui patriot cu inima curajoasă în care noi vedem acest lucru.

Răspuns: Apocalypto. Se acceptă doar răspunsul exact
Comentariu: Banks se referea la întâlnirea de către o civilizație a unei alte civilizații, superioare ei, ceea ce
duce la sfârșitul primei. Patriotul cu inimă curajoasă este Mell Gybson, care a fost regizorul filmului
Apocalypto, care se termină cu întâlnirea de câtre mayași a europenilor.
Sursa: ”Excession”
Autor: Andrian Diordița
29. Fizicianul american Henry Rowland afirma că pe primul bărbatul îl fură, pe al 2 îl obține prin rugăminți,
pe al 3 îl cere, pe al 4-lea îl ia, cu al 5-lea este de acord, pe restul le rabdă. Despre ce este vorba ?
Răspuns : Sărutul
Autor Sergiu Gherghelegiu
30. Acești ipocriți se trag dintr-un grup de studenți francezi, și au o istorie care durează multe secole.
Conform datelor pentru anul 2010, numărul acestor fățarnici e de 18 139, din care aproape 13 mii sunt
preoți. Unul din sediile ale acestor intriganți se află în municipiul Cluj. Numiți-i cu un cuvânt.
Răspuns: iezuiții
Comentariu: din dex: IEZUÍT - Epitet dat unui om ipocrit, intrigant, viclean, perfid.
Sursa: http://dexonline.ro/definitie/iezuit
http://ru.wikipedia.org/wiki/Иезуиты
Autor: Alina Cazachevici, Google-Moogle

Runda 4
31. Atunci când Ducesa de Alba, care are 85 de ani, a anunțat că se căsătorește cu un bărbat cu 25 de ani
mai tânăr decât ea, într-un interviu ea a spuns: „El nu are nevoie de nimic. El a renunțat la toate pentru
mine și mă iubește doar pe mine.” Atenție, întrebarea: care este prenumele alesului inimii sale?
Răspuns: Evident, Alfonso. (se acceptă orice formă a acestui nume)
Sursa: http://bigpicture.ru/?p=192066
Autor: Alina Cazachevici, Google-Moogle
32. Surprinzător, dar liderul URSS Stalin știa de aceasta înaintea președintelui în exercițiu al SUA, Harry S.
Truman. La conferința liderilor Axei, desfășurată la Postdam 24 iulie 1945 Harry Truman și-a notat în
spatele unei fotografii că, probabil Stalin nu a înțeles ce i s-a spus deoarece nu s-a arătat prea surprins
când aceasta i s-a comunicat. Ce aceasta ?
Răspuns: SUA deține bomba atomică.
Sursa: http://stiati-ca.com/bomba-atomica-stiati-ca/
Autor: Sergiu Calmîc, Turnul Alb.
33. Sunt patru oști, la fel de chipeșe. Una poarta nenoroc, scapă de ea. Încearca sa nu dai ochii cu regina,
de altfel nefericit te va face. Dar ține minte, dacă regina reușește să-și adune oastea, e o forță de temut,
ajut-o s-o facă. E mare noroc de Bill. Dacă n-ar fi fost el, puțini le-ar fi cunoscut. Incercati sa schitati pe
foite blazonul oștii ce aduce necazuri.
Raspuns: semnul “inima”
Comentariu: e vorba de jocul Hearts. Bill este Bill Gates, fondatorul companiei Microsoft. Jocul Hearts intră
în setul standard de jocuri în sistemele de operare Windows.
Autor Lilian Bejan
34. Material distributiv

Reproduceţi maximal de exact inscripţia din nouraşul gol.
Raspuns: iPay, iPaid

Autor Vladimir Cobitev
35. Henry Ford iubea un banc despre un fermier care insista să fie înmormântat în mașina sa Ford-T. Cum
fermierul explica aceasta?
Răspuns: până atunci mașina l-a scos din toate gropile
Autor: Grigori Ostrov
36. Blitz triplu. Cum se traduc din ukraineană următoarele expresii?
Володар перснів
Зоряні війни
Труднощі перекладу
Răspuns: 1) Stăpânul inelelor. 2) Războiul stelelor 3) Rătăcit printre cuvinte (Lost in Translation)
Autor: Alina Cazachevici, Google-Moogle
37. Într-un articol din revista «În lumea științei» din 1983 se scria despre evoluţia acestei industrii:
”Dacă industria aeronautică s-ar fi dezvoltat în ultimii 25 de ani la fel de rapid ca ACEASTĂ industrie, atunci
avionul Boeing 767 ar costa 500 dolari, ar înconjura Pământul în 20 min, consumând doar 19 litri de
combustibil.” Numiţi această industrie
Răspuns. industria tehnicii de calcul
Sursa. http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Мура
http://en.wikipedia.org/wiki/Moore's_law
Autor. Vitalie Surugiu
38. Întrebarea conține material distributiv. Pe site-ul www.fbronnie.blogspot.com este publicat un top propriu
al invențiilor ciudate. Aici se regăsesc așa invenții ca : ”Priză cu prelungitor încorporat”, ” Câinele
încărcător de baterii” sau ”Umbrela cu aer”. în topul invențiilor ciudate de pe site este ”Imprimanta
astronomică 3D”.
Am uitat să menționez că un cuvânt din denumirea invenției lider a fost modificat.
Răspundeți cu exactitate care este denumirea adevarată a invenției.

Răspuns: ”Imprimanta gastronomică 3D”.
Comentarii: Cum functioneaza? încarci recipientele de deasupra cutiei (vedeți imaginea) cu diverse
ingrediente după care îți alegi felul de mâncare dorit iar această "imprimantă" îți va printa gustarea favorită.
Sursă: http://fbronnie.blogspot.com/2010/01/top-10-inventii-ciudate.html
Autor: Bârlădeanu Oleg
Echipa: Turnul Alb
39. În rețelistică există un termen ce descrie regiunile dintr-o rețea în care dacă ajung pachetele de date, ele
nu pot ieși din această regiune, fiind transmise într-o continuă buclă, până când nu sunt distruse, fără a
ajunge la destinatar. Numiți-le.
Răspuns. Gaură Neagră.
Comentariu: termenul face o paralelă cu proprietatea de a ”înghiți” materia și lumina a Găurilor Negre din
astronomie.
Autor Vitalie Surugiu
40. O legendă despre filozoful antic Diogene povestește despre un caz, când în Atena un arcaș prost exersa
tragerea cu arcul, și uneori mai nimerea în lumea care trecea pe stradă. Unde s-a așezat Diogene ca să
fie sigur că nu va fi rănit?
Răspuns: sub țintă
Autor Natan Garștea

în SUA, negrilor care încercau să semene cu albii, li se dădea porecla „Oreo”. Acest cuvînt provine de la
denumirea unei mărci de ciocolată. Dar ce era caracteristic batoanelor de ciocolată „Oreo” ?
Răspuns : Umplutura de cuoare albă
În Evul Mediu în Europa Occidentală pisicile erau considerate prietenile vrăjitoarelor. Din această cauză, ele
erau adesea exterminate chiar atunci când ar fi putut atenua unele ”reacții în lanț”
î. Ce a fost înlocuit prin ”reacții în lanț”?
R. Epidemii
C. populația scăzută de pisici, ducea la înmulțirea vertiginoasă a șobolanilor care, la rândul lor, favorizau
răspândirea ciumei.
A. Vitalie Surugiu

