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1. Antrenorii de șah menționează că partida spaniolă este pentru un începător jumătate
de treabă. Ce trei cuvinte am înlocuit?
Răspuns: Un bun început.
Autor Dumitru Strilciuk
2. Despre oxizii acestui element se spune că nu ”beau apă”, pentru că ei nu intră în
reacție cu ea. Numiți elementul chimic, știind că și-a primit numele de la un personaj
mitic, care avea aceeași relație cu apa.
Răspuns: Tantalul
Comentariu: Etimologia e legată de Tantal, care a fost pedepsit de către Zeus, fiind
scufundat în apă până la gât, dar când acesta încerca să se aplece ca sa bea apă - nivelul
acesteia scădea.
Sursa: ”Uncle Tungsten” de Oliver Sacks
Autor Alex Răilean
3. În sec XVI, Stanford era apreciat în mediul militar pentru că putea intra perfect în
scărița de la șaua calului și permitea un mai bun control în timpul galopului. Iar
Cântărețul american Prince, Lady Gaga și Victoria Beckham îl poartă pe Standford
mereu. Ce este Standford dacă în ziua de azi el este un must-have în garderoba
aproape oricărei fete.
Răspuns: Tocul înalt/Pantof cu toc (Pantof nu se acceptă, Toc simplu se acceptă)
Comentarii: Standford îi prietenul gay a lu Kery Bradshaw din „Sex and the city”, care
poartă tocuri înalte.
Sursa: http://istoriiregasite.wordpress.com/2010/03/19/inventii-in-istorie-tocul-cui/
Autor: Alexandrina Apostol
4. Masca cu acest chip a devenit cea mai vândută pe Amazon în 2011 deși ea se vindea
și anterior, publicului larg el îi este cunoscută încă din 2006, iar persoana reprezentată
pe mască a trăit în secolele XVII-XVIII. Dar cine este reprezentată pe mască?
Răspuns: Guy Fawkes
Comentariu: Sunt măștile folosite de mișcarea Anonymous. Masca a devenit renumită
după filmul „V from Vendetta”.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Fawkes_mask
Autor Vitalie Eremia
5. Unii presupun ca ea provine de la un obiect roman, folosit de către oratori pentru
încălzirea gâtului. De fapt ea era un element al uniformei ostatilor croati, folosit și în zilele
noastre. Numiți elementul.
Răspuns: cravata
Autor: Artiomov Artiom

6. Terminați aforismul: „Ecoul răspunde la întrebări, însă…”
Răspuns: tot cu întrebări.
Autor Emil Krotkii
7. În catedrala frorentină Duomo, studenții-practicanții cheamă turiștii la excursii gratuite.
Dacă vă dați seama după ce principiu ei formează grupele, ne veți spune cât mai exact
specialitatea viitoare a acestor studenți.
Răspuns: Trăducătorii
Autor: Leonid Climovici
8. Imagine

Această poză o putem găsi pe un Landing page la o pagină de Facebook. Ce promovează
ea, dacă știm că nu departe de locul unde suntem noi există așa ceva.
Răspuns: Pizza/Pizzerie
Comentarii: E o pizza tăiată în 8 felii. Ochiul din mijloc e chestiuța care ține bucățelele. Nu
departe de institut e Andys Pizza.
Autor: Alex Lebedev, Moon Power
9. Capitala e singura capitală din lume care se traduce în limba locală - capitală.
Un olandez cu un deceniu în urmă făcea aici istorie. În 2010, a fost capitala designului. Cum se numește capitala, dacă viața acolo e bună.
Răspuns: Seul (Seoul)
Comentarii: Viața e bună – LG, Lifes Good. Olandezul – Guus Hiddink, Coreea de sud a
luat locu 4 la mondiale din 2002.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Seoul
Autor: Alex Lebedev, Moon Power
10. Conform legendei, primele trei elemente ale acestuia reprezintă: primul - speranța, al
doilea - credința, al treilea - dragostea. Dar ce simbolizează al patrulea element, dacă
știm că acel cu patru elemente se întâlnește foarte rar.
Răspuns: Norocul
Comentariul: Elementele sunt foile frunzei de trifoi. Se zice că trifoiul cu patru foi aduce
noroc.
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/Четырёхлистный_клевер

Autor Vitalie Eremia
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11. Acest oraș biblic, intrat începând cu 1996 sub controlul autorității naționale
palestiniene, este și orașul de origine al lui David, al doilea rege al Israelului. În
traducere denumirea acestuia, înseamnă Casa Pâinii. Numiți-l.
Răspuns: Betlehem
Comentarii: Beth-Lehem, Casa Pânii.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Bethlehem
Autor: Dan Ursu
12. Montserrat Cabale este foarte exigentă. Partiturile orchestrei trebuie să corespundă
standardelor mondiale, iar ELE trebuie închise: cântăreața nu poate suferi când
publicul întârzie. Ce sunt ELE?
Răspuns: Ușile bufetului (se acceptă după sens)
Autor: Olga Neumâvakina
13. În 1936 fizicianul Horia Hulubei anunță comunitatea științifică despre noua sa
descoperire - un nou element chimic, și care trebuia să aibă numărul de ordine 87 în
tabelul periodic. Simbolul propus de el era ”Mi”, iar numele a fost ales în cinstea
regiunii unei țări. Descoperirea lui nu a fost confirmată de alți cercetători, ulterior poziția
87 a fost ocupată de Franciu. Numiți regiunea care a inspirat numele.
Răspuns: Moldova
Sursa: ”Uncle Tungsten” de Oliver Sacks
Autor Alex Răilean
14. Conform unei surse, această catedrală frumoasă, construită în sec. XII-XIV, a căzut în
dizgrație în sec. XVI, pentru că hugenoții considerau că ea promovează idolatria. Mai
târziu, reputația acesteia a fost parțial restabilită, însă cu adevărat, atenția publicului a
revenit asupra catedralei în anii 30-40 ai secolului XIX. Dar ce s-a întâmplat atunci?
Răspuns: publicarea romanului „Notre-Dame de Paris” de Victor Hugo.
Autor: Alina Cazachevici
15. Imagine

Aveți în față un anunț despre darea în căutare, pe care am acoperit imaginea și partea de
jos a inscripției. În partea de jos era și un nume. Restabiliți-l.
Răspuns: Schrodinger
Comentariu: se face referință la renumitul experiment teoretic al lui Schrodinger legat de
fizica cuantică, când o pisică nu este nici vie, nici moartă.
Autor Natan Garștea
16. La doua ceremonii de decernare a premiilor “Oscar” care au avut loc la interval de doi
ani, acești doi actori au primit premiul interpretând unul și același personaj. Nu va
rugam să numiți cine sunt acești actori, numiți aceste 2 filme.
Răspuns:The GodFather,The GodFather 2
Comentariu: Actorii sunt Marlon Brando și Robert de Niro care la interval de 2 ani au primit
premii Oscar pentru interpretarea rolului lui Vito Carleone din trilogia The Godfather.
Autor: Victor Bibilici
17. Într-un program umoristic, Cristofor Columb a fost numit primul deținător al Ei. Apropo,
prima EA a fost de culoare albă. Numiți-o cu două cuvinte.
Răspuns: Cartea verde
Comentariu: Green Card oferit imigranților în SUA
Autor: Iurii Galaida
18. Una din ciudățeniile piraților era faptul că aceștia purtau un cercel de aur în ureche. Pe
lângă alte funcții practice și decorative, acesta îi ajuta pe pirați și după moarte. Dar
care anume?
Răspuns: Pe banii obținuți din vânzarea acestora ei erau înmormântați
Autor: Dan Ursu
19. Creatorii desenului animat „Futurama” afirmă că în viitor, acest oraș de la sudul SUA a
dispărut sub apă, iar despre orașul scufundat au început să circule legende. Numiți
orașul.
Răspuns: Atlanta
Commentariu: se face paralela la Atlantida
Autor: Iurii Vașkulat
20. În una dintre povestirile fantastului umorist rus Lukin, el povestea despre motanul
eroului principal. Acela din când în când se supăra și pleca să trăiască pe acoperișul
blocului, unde se hrănea doar cu duhul sfânt, sau cu alte cuvinte, ...
Dar cu ce se hrănea pe acoperiș motanul?
Răspuns: cu porumbei
Comentariu: În textele religioase, porumbelul deseori apare ca simbol al Sfântului Duh.
Sursa: Evghenii Lukin, Юность кудесника
Autor Natan Garștea
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21. În anul 1874 Lecoq de Boisbaudran a descoperit un element chimic; unii consideră că
a făcut-o pentru Franța, iar alții consideră că a făcut-o pentru sine. Numiți elementul.
Răspuns: Galium
Comentariu: Galia - Franța. Coq - cucoș (galic)
Sursa: ”Uncle Tungsten” de Oliver Sacks
Autor Alex Răilean
22. Material ilustrativ

Esop, cunoscutul autor al multor fabule, tot el este și atracția principală a unei expresii la
fel de faimoase:
„Ésope reste ici et se repose. (Esop stă aici și se odihnește).”
Scrieți peste un minut într-un cuvânt de ce este specială această expresie.
Răspuns: Palindrom
Comentarii: Se citește în ambele direcții la fel.
Autor: Dan Ursu
23. Cântăreața ukraineană Carolina Kuek a vrut să participe la un concurs, însă acolo deja
era înregistrată o interpretă cu numele Carolina. Atunci ea și-a ales pseudonimul sub
care o cunoaștem azi. Numiți-l.
Răspuns: Ani Lorak.
Comentariu: Este prenumele ei, scris invers.
Autor Natan Garștea
24. Comentând meciul de răspuns semifinalei Ligii Campionilor, Andrei Cartașov scria, că
„Real”, în pofida la ACEASTA, nu are de gând să se predea „Barcelonei”, care a
câștigat primul meci. În pofida la ce?
Răspuns: Culoarea alba a uniformei (se acceptă după sens)
Autor: Igori Volobuev
25. Aceasta este o plantă erbacee otrăvitoare, cu flori brun-violete și cu fructe negrulucioase, folosite în medicina. Scriitorul Niccolo Machiavelli i-a pus uneia din operele
sale numele acestei plante. Acum încă nu arde, însă peste o minută numiți planta?
Răspuns: Mătrăgună
Comentarii: Alecu Mătrăgună e vocalistul formației Paralela 47 care a participat la
preselecția pentru Eurovision 2012 cu cântecul Arde.
Autor: Alex Lebedev
26. Destul de recent, un neo-zelandez a demonstrate că adâncimea dragostei sale față de
soția sa e de 126 de metri. Dar ce s-a întâmplat cu el cu un an înainte de aceasta la
pescuit?
Răspuns: A scăpat în apă inelul de logodnă
Comentariu: apoi se scufunda în locul respectiv, până nu l-a găsit

Autor: Iurii Bratchik
27. Etimologia acestui cuvânt vine din greacă de la cuvântul „telos”, ceea ce
însemna „încheiere”, obiect care îl completează pe altul, partea ce nu ajunge”. Numiți
termenul contemporan în română.
Răspuns: talisman
Sursa: http://en.wiktionary.org/wiki/talisman; http://en.wiktionary.org/wiki/
τέλος#Ancient_Greek
Autor: Artiomov Artiom
28. Întrebare anulată
29. Consumul excesiv de sare poate fi cauza unei serii întregi de boli. Făcând grijă pentru
sănătatea cetățenilor, primaria orașului britanic Stockport a emis hotărârea, conform
căreia a micșorat numărul standard de la 17 la 5. Numărul de ce?
Răspuns: Găuri în solniță
Autor: Tatiana Leșenko
30. Imagine

O glumă pe internet zice că dacă această companie ar vinde și automobile, ele s-ar vinde
anume așa. Numiți compania.
Răspuns: Ikea
Autor Natan Garștea
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31. Se zice că vin din "ținutul soarelui de noapte", acolo unde în mijlocul verii soarele nu
apune aproape niciodată și iarna aproape niciodată nu răsare. Puțini sunt acei care
mai cred în existența mea. Cine sunt eu?
Răspuns: Moș Crăciun (Santa Claus)
Autor: Alex Lebedev

32. Listă:
Rubens – 169
Henri Matisse – 205
Andy Warhol - 343
Salvador Dali – 504
Marc Chagall – 516
Nick Lawrence – 557
Pablo Picasso – 1.147
Ce înseamnă numărul de lângă fiecare pictor, dacă știm că personajul lui Pierce Brosnan
a schimbat așa un număr.
Răspuns: Numărul lucrărilor furate
Comentarii: În filmul: The Thomas Crown Affair, Pierce Brosnan fura tablouri.
Sursa: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2092698/Pablo-Picasso-stolen-artistworld-1k-pieces-work-missing.html
Autor: Alex Lebedev
33. X a fost introdus în Franța de către Napoleon, și a sporit performanța armatei franceze,
deoarece artileria putea lucra mai repede și mai exact. X este utilizat în multe țări,
inclusiv Moldova. În pofida utilității sale, X nu este utilizat până în prezent în unele țări a
lumii, ceea ce a dus la pierderea unui satelit NASA în 1999. Numiți X.
Răspuns: sistemul metric
Comentariu: Artileriștii erau capabili să efectueze calcule în gând, ceea ce elimina erorile
și sporea viteza de atac. NASA a avut o problemă cauzată de faptul că o parte din
calculele legate de planul unui zbor erau făcute în unități metrice, iar altele - în unități
imperiale.
- http://www.getfaster.com/Techtips/Physics6.html
- http://articles.cnn.com/1999-09-30/tech/9909_30_mars.metric.02_1_climate-orbiter-spacecraftteam-metric-system?_s=PM:TECH

Autor Alex Răilean
34. Pentru a confecționa suvenire, designerii irlandezi contemporani au combinat două
hobby de colecționare. Pentru aceasta ei iau timbru poștal veche, o laminează, iar apoi
adaugă la rezultat… Ce anume?
Răspuns: Un magnet.
Comentariu: Astfel sunt confecționate magneții pentru frigider
Autor: Leonid Climovici
35. Material distributiv

Nu vă rugăm să numiți italianul din a patra imagine a demotivatorului, ci să scrieți
mijlocului de transport reprezentat pe aceasta.
Răspuns: vapor. Se acceptă Costa Concordia
Autor Andrei Anischevici
36. Un Big Mac este peste tot un Big Mac, însă cum el e numit în Franța?
Răspuns: Le Big Mac. Se accepta doar răspunsul exact.
Comentariu: Se face referință la filmul Pulp Fiction
Autor: Ceban Maxim
37. Primul campionat la siesta a avut loc chiar în mijlocul unui centru commercial în
Madrid. Câștigătorul a adormit doar în două minute, a dormit cu picioarele în sus
(poziția de somn tot a fost evaluată), iar ACESTA a câștigătorului a fost de 70. Numiți
ACESTA și unitatea în care se măsoară.
Răspuns: Sforăit, decibeli.
Autor: Olga Neumâvakina
38. Imagine

Aceasta e o parte din posterul unei companii, care își lansează produsul în Noua
Zeelandă. Dar ce produce compania respectivă?
Răspuns: Automobile
Comentariu: Ustensilele de bucătărie amintesc pedalele unui automobil. Este o parte din
publictatea cu care Audi s-a lansat în Noua Zeelandă.
Sursa: imaginea
Autor Natan Garștea
39. După 20 ianuarie 2009, interiorul Ei a suferit modificări, iar pe teritoriul adiacent Ei a
apărut un teren pentru basketball. Numiți-o cu două cuvinte.
Răspuns: Casa Albă
Autor: Igori Volobuev
40. William III s-a pornit la 11 noiembrie din Olanda, și a ajuns la 5 noiembrie (același an)
în Brixham, Anglia. Cine sunt cei doi, responsabili de această pseudo-călătorie în timp?
Răspuns: Gregor și Iulius
Comentariu: În Olanda se aplica un calendar, în Anglia - altul. Nu uitați să schimbați
ceasurile azi noaptea.
Autor Alex Răilean

