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Runda I

1. Eroul povestirii „Ceapaev și Pustota” cugeta că, să faci aceasta cu adevărat este 
imposibil, fiindcă rezultatul acestei acțiuni nu poate fi înregistrat. Puțin probabil ca 
cineva din această sală să poată să o facă în următoarele câteva ore. Dar să facă ce?

Răspuns: să nu gândească
Sursa: povestirea menționată
Autor: Alina Cazachevici

2. În SUA când împlinești 21 ani, mulți îți recomandă să bei cocktailul pe nume „3 wise 
men” (trei oameni înțelepți). Nu vă întrebăm cine sunt cei 3, dar numiți una din cele 3 
regiuni administrative de unde sunt ei.

Răspuns: Scoția, Tennesse, Kentuky.
Comentarii: 3 wise men: Johny Walker, Jack Daniels și Jim Beam.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Wise_Men_(cocktail)
Autor: Alex Lebedev

3. Cunoscutul politician și bogătaș din Roma antică Lucullus era renumit pentru ospățurile 
sale copioase cu mâncăruri selecte. Lui primul din întreaga Romă i-au fost aduse 
aceste fructe din orașul Cerasus din Pontus, care se afla în regiunea de nord a Turciei 
contemporane. Dar cum numim noi acele fructe?

Răspuns: Cireșe
Comentariu: Grecii le numeau după denumirea orașului kerasus, romanii - cerasum, mai 
târziu francezii le-au spus cereza iar englezii - cherry.
Sursa: Issac Asimov, Istoria republicii romane
Autor Natan Garștea

4. Denumirea acestui desert francez pregătit din albuș, pudră de zahăr, migdale măcinate 
și cremă sau dulceață a provenit din italianul "ammaccare" (a strivi, a măcina) ce se 
referă la modul de pregătire a ingredientului principal - prafului de migdale.

Peste 1 minut vă rugăm sa scrieți exact denumirea desertului, știind că aceasta coincide 
cu forma singulară la genul masculin (dacă ar exista) a unui popular fel de mâncare italian.
Răspuns: macaron
Autor Andrei Anischevici

5. Tagline-ul filmului „Regele fotbalului” spune: „X poate și sunt Y, dar câinele fotbalist e 
doar unul”. Care două cuvinte au fost înlocuite cu X și Y?

Răspuns: X – Dalmațieni, Y – 100 (Se acceptă și „101 Dalmațienii”).
S u r s a : h t t p : / / r u . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
101_далматинец_(фильм)#.D0.98.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.81.D0.BD.D1.8
B.D0.B5_.D1.84.D0.B0.D0.BA.D1.82.D1.8B
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6. La prima etapa campionatului Rusiei de raliuri sezon 2005-2006 a câștigat promițătorul 
șofer de curse Evghenii Novikov. Dar el nu a stat la volan tot timpul - la intervale intre 
sectoarele traseului la volan a fost navigatorul său mai experimentat. Dar de ce?

Răspuns: Novikov era minor sub 16 ani și nu avea permis de conducere
Sursa: Авторевю, N1 (349) 2006, с. 39.
Autor Polina Meleca

7. Liste: 
E. W. A. K. E. 5.
T. M. M. H. F. M. 
B. I. G. I. O. B.
A. K. 1. A. L. S.
Completați fiecare listă cu o literă conform logicii.
Răspuns: K. M. H. G.
Comentarii: Listele sunt 3 ligi din cuc și superliga, iar literele lipsă sunt primele litere ale 
echipelor organizatoare de azi.
Sursa: http://cuc.md/
Autor: Alex Lebedev, Moon Power

8. Conform unei versiuni, textul acestui cântec este discursul unul recrut în Vietman, 
bântuit de lupta interioară și protestul familiei. Conform altei versiuni, aceasta este 
confesiunea asasinului din povestirea lui Albert Camus „Străinul”. Sperăm că această 
informație nu v-a uimit atât de tare, încât să treceți la limba italiană.

6 Numiți acest cântec.
Răspuns: Bohemian Rhapsody
Comentriu: în textul cântecului sunt cuvintele „Mama, I just killed a man”, „Mamma mia”, și 
multe altele
Autor: Alina Cazachevici

9. Sfântul Augustin le clasifica în 8 categorii:
• din texte religioase.
• care rănesc pe toți și nu servesc nimănui.
• care rănesc pe toți și servesc cuiva.
• spuse pentru plăcere.
• spuse pentru "a mulțumi pe alții într-o maniera eleganta".
• care nu rănesc pe nimeni și servesc cuiva.
• care nu rănesc pe nimeni și salvează viața cuiva.
• care nu rănesc pe nimeni și salvează "puritatea" cuiva.
Răspundeți peste 1 minut ce anume a clasificat el.
Răspuns: Minciuna
Autor: Ceban Maxim

10. Imagine
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Recent Dl. Roberg Iger, directorul general al companiei Walt Disney, a fost ales și în 
consiliul unei alte companii. Pe un site de știri, noutatea era însoțită de această poză cu o 
mențiune sub ea. Reconstituiți-o.
Răspuns: „Iger e în dreapta”
Sursa: http://deepapple.com/news/41372.html
Autor Natan Garștea

Runda II

11.O rețea de supermarkete din Ungaria, magazinele căreia sunt amplasate lângă 
magistrale, a ales o denumire, care ar atrage atenția șoferilor, ce trec cu viteza ridicată 
pe lângă ele. Astfel, denumirea magazinelor constă din două cuvinte scurte care se 
deosebesc unul de altul doar prin o literă. Numiți-le.

Răspuns: Stop. Shop. (se acceptă și fără puncte)
Sursa: experiența personală și http://www.stop.shop.hu/index.php?menu=1&lang=EN
Autor: Alina Cazachevici

12. În Coreea de Sud pe 14 februarie, Valentines Day, fetele dăruiesc ciocolate la băieți.
Pe 14 martie, Ziua albă (White Day), băieții dăruiesc ciocolată fetelor.
Cine se adună pe 14 aprilie pentru a mânca tăiței cu sos negru și a sărbători Ziua 
neagră (Black Day)?

Rsp: Persoanele care nu au mâncat ciocolată nici pe 14 feb, nici pe 14 martie. (Se 
acceptă și persoanele singure, celibatare, forever alone. Nu se acceptă văduve).
Comentarii: În Coreea data de 14 în fiece lună are vreo legătura cu dragostea.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Day
Autor: Alex Lebedev

13.Titlul formației irlandeze de muzică indie-rock ”Two door cinema club” (club cinema cu 
două uși) este legat de interpretarea greșită a numelui unui cinematograf din orașul 
Bangor din Irlanda de Nord. Nu vă cerem să numiți localul, ci să specificați care ar fi 
emblema acestuia, dacă localul ar fi existat în secolul 15.

Răspuns: trandafirul roșu sau trandafir 
Comentariu: cinematograful se numește ”Tudor cinema”. Dinastia Tudor reprezintă 
”trandafirul roșu” din ”războiul rozelor”.
Autor Alex Răilean
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14. În întrebare sunt înlocuiri. Multe.
X e o echipă nou creată, cu ambiții mari, ceea ce a contribuit la trecerea de pe poziția 3 pe 
poziția 2 în top  la finele sezonului toamnă 2011. Numele său derivă de la traducerea în 
greacă a cuvântului ”culoare”. La finele săptămânii trecute, acesta a trecut pe primul loc, 
întrecând cel ce a dominat clasamentul de-a lungul timpului. Totuși luni, după revenirea 
oamenilor la serviciu, X a trecut iarăși pe locul doi. Numiți printr-un cuvânt sau două ce am 
înlocuit prin X.
Răspuns: Chrome sau Google Chrome
Comentarii: În decembrie 2011 Chrome a întrecut Mozilla Firefox, trecând pe locul doi. Pe 
data de 16 martie Chrome a întrecut Internet Explorer, revenind, însă, luni înapoi pe 
poziția doua.
Autor Lilian Bejan

15.Citat „Dacă ușile percepției ar fi destul de curate, totul ar apărea așa cum este – infinit.” 
Într-o zi, probabil stranie, el a descoperit acest citat, și a zis că vrea să fie o astfel de 
ușă, și a primit susținerea celorlalți. Numiți-l.

Răspuns: Jim Morrison
Comentariu: vocalistul formației „The Doors”. „A strange day” este unul din albumele de 
succes a formației.
Autor: Alina Cazachevici

16.Octavian Augustus a construit câteva orașe mari pe teritoriul Spaniei, printre care unul 
dintre cele mai importante era Caesaraugustia. Acest oraș s-a păstrat și până în 
prezent, dar noi îl cunoaștem sub altă denumire. Sub care?

Răspuns: Saragosa
Comentariu: Cu timpul denumirea s-a simplificat și a rămas doar partea centrală a ei.
Autor Natan Garștea

17.Tagline – este o frază scurtă, utlizată, de exemplu în afișele filmelor. De exemplu: 
„You scream. You die” este tagline-ul fimulu „Silence”.
6 Atenție, blizt triplu:
1) Tagline-ul cărui film este „Twelve is the new eleven” – „Doisprezece e noul 
unsprezece”?
2) Tagline-ul cărui film este „Your mind is the scene of a crime” – „Minte ta este locul unei 
crime”?
3) Tagline-ul cărui film este „Trust me” – „Ai încredere în mine”?
Răspuns: 1. Ocean’s Twelve 2. Inception 3. Liar, liar
Sursa: imdb.com
http://www.filmsite.org/taglines8.html
Autor: Alina Cazachevici

18.Echivalentul român al acestei exclamații engleze este „Hei, rup”. Și ea nu era utilizată 
numai de pirați, ci de toți marinarii. În renumita sursă, care a făcut-o cunoscută, ea mai 
este însoțită de ceva. De ce?

Răspuns: o sticlă de rom
Comentariu: Exclamația este „Io-ho-ho”, noi o cunoaștem din cântecul piraților din romanul 
„Insula comorilor” de Stivenson. 
Sursa: http://muzey-factov.ru/tag/england#4495
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Autor Natan Garștea

19.Potrivit unui studiu, în India, anual mor peste 15 mii de persoane în încercarea de a 
trece peste legăturile dintre minele de cărbune, care, de fapt, în lume ocupa unul din 
locurile de frunte.

Ce a fost înlocuit prin „legăturile dintre minele de cărbune”, dacă se știe ca prima astfel de 
legătura a apărut 1825.
Răspuns: Căile Ferate
Autor: Ceban Maxim

20. Imagine

Numiţi brand-ul a cărui publicitate o vedeţi în materialul distributiv.
Răspuns: Nike
Autor Andrei Anischevici

Runda III

21.Pe posterul umoristic "Ce se va întâmpla în anul 2012" două pronosticuri sunt unul 
lângă altul. Unul spune ca va apare partea a doua a unui film cunoscut din 2008. A 
doua logic prezice intenția unei persoane cunoscute. Numiți persoana.

Răspuns: Barack Obama
Comentariu: În 2008 a apărut filmul "Cavalerul Întunecat" și Obama a devenit președinte. 
În 2012 sunt așteptate continuările.
Sursa: http://zhgun.livejournal.com/380957.html
Autor Polina Meleca

22.Pe steagul acestei țări, unica în afară de steagul Coreei de sud, putem întâlni simbolul 
Yin-Yang-ului. Președintele ei acum e Tsakhiagiyn Elbegdorj, deși noi știm această țară 
după un al conducător. Formația Iron Maiden are un cântec cu numele conducătorului 
respectiv pe albumul Killers. Numiți țara.

Răspuns: Mongolia
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Comentarii: Conducătorul care îl știm noi e Gingis Khan. 
Sursa: http://www.worldflags101.com/m/mongolia-flag.aspx
Autor: Alex Lebedev

23.Material distributiv
1)

2) 

Știți ce sunt acelea Moodles? Imaginile cu dedicații de la Google.
Blitz dublu:
1) Căror evenimente este dedicată a prima imagine?
2) Cui este dedicată a doua imagine?
Răspuns: 1. Alegeri 2. Agatha Cristi

24. Între primul și al doilea războia punice, cartagenezii au colonizat Spania, creând acolo 
mai multe orașe. Astfel, tradiția susține că acest oraș a fost înființat de către Hamilcar, 
tatăl legendarului Hanibal. Dar care oraș?

Răspuns: Barcelona
Comentariu: Numele de familie a lor era Barca (ceea ce însemna fulger). Denumirea 
inițială a Barcelonei era Barchino.
Sursa: Issac Asimov, Istoria republicii romane
Autor Natan Garștea

25.Din cauză că se afla sub  supravegherea riguroasă a serviciilor speciale, Al Capone nu 
putea să cheltuie liber banii câștigați ilegal. Atunci el a creat o rețea de întreprinderi, 
care prestau servicii foarte ieftine, pe care înregistra toate veniturile sale, pentru că era 
practic imposibil de a duce evidența numărului de clienți ale acestora.

Atenție, întrebare: cum se traduce din norvegiană cuvântul „Hvitvasking”?
Răspuns: Spălarea banilor
Comentariu: Sintagma „spălarea banilor”, conform unei surse, a apărut datorită faptului că 
Al Capone foloseara rețeaua de spălătorii pentru legalizarea veniturilor sale.
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/Капоне,_Аль
Autor: Alina Cazachevici

26.Elementul Hafnium și-a primit numele de la orașul Hafnia, locul în care a fost 
descoperit. Astăzi, această capitală europeană este cunoscută sub un alt nume, care 
înseamnă ”portul negustorilor”. Probabil că în viitor acesta se va numi ”portul 
bicicliștilor”, pentru că în acest oraș se află cea mai aglomerată pistă pentru bicicliști, și 
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55% din locuitorii orașului folosesc bicicleta în calitate de transport principal. Aceste 
tendințe au dat naștere unui termen, care se aplică atunci când se discută 
”bicicletizarea” unui oraș, adică tranziția spre metode de transport mai sănătoase. 
Numiți acest termen.

Răspuns: Copenhagenizare (asta e termenul oficial, dar se acceptă și variații de genul 
”Copenhaghenizație”)
Comentariu: Hafnia e numele în latină, derivat din Hafnae (port).
Autor Alex Răilean

27. Imagine

Declararea indepenței cărei țări este aniversată în următoarea imagine?
Răspuns: Ecuador
Sursa: http://www.google.com/doodles/ecuador-independence-day-2010
Autor: Alina Cazachevici

28.Pe un scut inventat în 1884 era reprezentat un brâu de aur, un câine cu laba pe un lanț
zimțat, ceea ce însemna robie, un afroamerican fugind, cu o legătura pe umăr, iar deviza
spunea: „Maggiore fretta, minore att” – ceea ce înseamnă: „mai încet mergi – mai departe
ajungi”. Cine era inventatorul scutului?
Răspuns: Tom Sawyer
Autor: Artiomov Artiom, Kakulla

29. Imperatorul roman Diocletian a reformat amplu armata imperiului. Astfel, în fiecare 
provincie era câte o garnizoană condusă de un ofițer numit „dux” (conducător), iar unii 
conducători militari purtau titlul de „comes”, ceea ce însemna companion, prieten al 
imperatorului.

Deși sistemul militar s-a destrămat peste două sute de ani, odată cu căderea Imperiului 
Roman, unele elemente ale acestui sistem s-au păstrat prin veacuri și până în prezent. 
Dar ce ne-a rămas nouă din structura armatelor lui Diocletian?
Răspuns: titlurile de Duce și Conte
Sursa: Issac Asimov, Istoria Imperiului Roman
Autor Natan Garștea

30. Imagine
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Aveți în față o glumă cu textul: Mă întreb  care este probabilitatea să fiu arestat îmbrăcat în 
aceasta.
Nu vă rugăm să ne spuneți care este probabilitatea, e puțin probabil să fie cunoscută la 
moment. Restabiliți denumirea costumului.
Răspuns: Schrodinger’s cat suit.
Comentariu: Ce fel de etapă organizată de Google-Moogle fără întrebări cu tradiție
Sursa: http://www.cartoonstock.com/directory/s/schrodingers_cat.asp
Autor: Alina Cazachevici

Runda IV

31.Pentru el dragostea e egală cu zero. În ce țară el s-a născut, știind că în iulie 2011 a 
devenit numărul 1.
Răspuns: Iugoslavia

Comentarii: În tenis love înseamnă scorul 0. În iulie 2011, Novak Djokovic a devenit nr 1 
mondial.
Sursa: http://alexlebedev27.wordpress.com/2011/07/04/27-love-novak-djokovic/
Autor: Alex Lebedev

32.Atenție, blitz dublu
a) Citat dintr-o scrisoare: „Eu n-am salvat viața lui Winstin Churchill în timpul celui de-al 
doilea război mondial... ... El a fost salvat de lordul Moran, care a utilizat suflamilamide”. 
Scrieți numele de familie a celui ce a scria scrisoarea.
b) În anul 2008 acest scriitor britanic a ocupat locul 14 în „Topul celor mai buni scriitor 
britanici, începând cu 1945”. Numiți numele și prenumele lui.
Răspuns: 1. Fleming. 2. Ian Fleming
Comentariu: Alexander Fleming a descoperit penicilina, iar Ian Fleming a scris seria de 
povestiri despre Bond, James Bond
Autor: Alina Cazachevici
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33. În Japonia, termenul ”hibakusha” descrie un grup de oameni. În pofida dificultăților 
depășite de hibakusha, societatea japoneză îi discriminează sever pe ei și pe copii 
acestora, din cauza necunoașterii și a fricii.

Termenul ”niju hibakusha” descrie o submulțime a hibakusha. Conform estimărilor din 
2006, în total au existat 165 de astfel de oameni. Primul niju hibakusha înregistrat oficial a 
fost Tsutomu Yamaguchi, care a decedat la 93 de ani în 2010, de cancer la stomac.
Numiți exact particularitatea care îi deosebește pe ” niju hibakusha” de ”hibakusha” simpli, 
dacă vă spunem că aceste noțiuni nu au existat până în 1945.
Răspuns: au supraviețuit în ambele explozii
Comentariu: Tsutomu Yamaguchi a fost în Hiroshima la momentul primei explozii, aflându-
se la o distanță de 3 km de epicentru. În pofida traumelor primite, în următoarea zi el s-a 
întors în Nagasaki, ca să-și caute rudele - în momentul în care a fost detonată a doua 
bombă.
Autor Alex Răilean

34.Atenție, un citat:
„Se uitau unii la el cu privirea aceea pătrunzătoare ce vine de departe, privirea românului 
care îngheață” (Contemporanul, 1 iunie 1973)
După citirea atentă a textului care îl aveți în față, amintindu-vă de biologie și mai ales de 
broaște, veți scrie univoc cuvântul, un termen lingvistic de origine franceză.
Răspuns: Amfibologie
Comentariu: Amfibologia este o construcție defectuoasă de stil, de limbă etc. care poate 
da naștere la echivoc.
Autor Marina Botnaru

35.Un articol dintr-un ziar rusesc, dedicat numărului mare de proteste, care se planificau 
pe 4 februarie, se numea: pe 4 februarie se așteaptă X. Contrar denumirii X-ului, în 
unele țări el poate avea loc și în altă zi.

Numiți cele 2 cuvinte pe care le-am înlocuit cu X.
Răspuns: 1 mai
Comentariu: Articolul se numea: „pe 4 februarie  se așteaptă 1 mai”, ziua în care se 
organizau ieșiri în masă. În unele țări „1 mai” se sărbătorește în prima luni din mai.
Sursa: Projectorparishilton
Autor: Alina Cazachevici

36.Sunt un învingător de sorţi, un rege printre regi, un luptător neînfricat, dar și un vehicul 
post-apocaliptic, sacrificat pentru cel Ales. Cine sunt, dacă în toate timpurile am rămas 
babilonian?

Răspuns: Nabucodonosor
Comentarii: El a fost și rege și numele corăbiei din Matrix.
Autor: Andrei Curăraru

37.Herbert Wells încă în 1906 a utilizat această sintagmă cu referință la „constrângere la 
confidențialitate”. Lev Nikulin în 1930 scria: „Din punct de vedere al burgheziei, în 
Uniunea sovietică deja de 12 ani are loc un incendiu”.

Numiți aceată sintagmă.
Răspuns: Cortina de fier



Comentariu: inițial, cortina de fier a fost utiliată în teatre pentru a salva publicul în caz de 
incendiu.
Autor: Alina Cazachevici

38.Ei utilizează culorile: negru, roz, albastru, cafeniu, verde, galben, roșu și alb pentru a 
ajunge la maxim binecunoscut. Cine sunt ei?

Răspuns: Jucătorii de snooker (biliard nu se acceptă)
Comentarii: Acestea sunt culorile bilelor de pe masa de snooker, maximul este de 147.
Sursa: 
Autor: Alex Lebedev

39.Scriitorul Gunter Grass își amintește cum într-o zi din iunie 1974 un anumit eveniment 
literalmente l-a divizat în doua. Numiți cu exactitate acest eveniment.

Răspuns: Meciul de fotbal dintre RDG si RFG de la campionatul mondial.
Comentariu: Atunci a câștiga Republica Democrată Germană cu scorul 1:0.
Autor: Victor Bibilici

40. În majoritatea „cazurilor” câștiga micul „Ieremia”. Dar există și 8 „cazuri”, în care el 
piedre, 23 în care câștigă ambii oponenți, și 12 în care ambii pierd. Peste un minut, 
numiți-l pe oponentul său.

Răspuns: motanul Tom
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Том_и_Джерри#.D0.98.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.81.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D
1.84.D0.B0.D0.BA.D1.82.D1.8B
Autor: Alina Cazachevici

Runda V

41.După cum s-a menționat într-o întrebare precedentă, sintagma „spălarea banilor”, 
conform unei versiuni, vine de la specificul businessului cu spălătorii ieftine ale lui Al 
Capone. Tot de la această afacere se trage și un alt specific al vieții cotidiene a 
americanilor. Dar care anume?

Răspuns: Să spele hainele la spălătorii, care sunt mult mai accesibile decât în alte țări.
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/Капоне,_Аль
Autor: Alina Cazachevici

42.Atenție, o listă.
În Oceania - 5P 
În Americi- 6B și 6S
În Asia - 7B
În Africa – 7M
În Europa - 7?
Scrieți litera pentru Europa.
Răspuns: B
Comentarii: Litera cu care se încep majoritatea capitalelor de pe continentele date. În 
Europa: Berlin, Belgrad, București, Budapesta, Bratislava, Berna, Bruxelles.
Sursa: http://www.nationsonline.org/oneworld/capitals_australia.htm
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Autor: Alex Lebedev

43.El mai greu destinge culorile verde și roșu, decât culoarea albastră. Paradoxal, într-o 
bază de date cunoscută el are doar numărul de ordine 4. Nu vă întrebăm care este 
cartea lui preferată, peste un minut, numiți-l pe el.

Răspuns: Mark Zuckerberg
Autor: Alina Cazachevici

44.Pe primul Jackson Brown îl compara, atunci când nu este disciplinat, cu o caracatiţă pe 
rotile. Al doilea, conform unei pilde biblice, poate fi irosit, înmulțit sau îngropat în 
pământ cu ușurință. Primul este derivat din al doilea. Numiții pe ambii.

Răspuns: Talentul și talantul.
Comentarii: Talantul - unitate monetară antică. Cuvântul talent a provenit de la talant.
Sursa: Biblia
Autor: Andrei Curăraru

45. În unul din desenele animate, el este întruchiparea Spiritului Vestului Sălbatic, având 
cu el 5 gardieni de aur. Dacă v-ați dat seama ce reprezintă gardienii, veți putea numi 
persoana care ar putea fi și ea corespunzătoare duhul vestului, dacă din numele ei ar fi 
omisă o literă.

Răspuns: Oscar Wilde
Comentariu: El este Clint Eastwood, cei 5 gardieni sunt statuietele Oscar, deținute de către 
acesta, iar Oscar Wilde este aproape wild, ca de la wild wild west.
Sursa: http://www.youtube.com/watch?v=WMtgpanGg10
Autor: Alina Cazachevici

46.Ultimul pe care îl cunoaștem din această listă de favoriți este colonelul Corbul. Acesta 
era favoritul lui Nicolae Ceaușescu, avea limuzina sa cu șofer propriu, și una din 
obligațiile ambasadorului României din Marea Britanie era să cumpere dintr-un 
supermaket de acolo biscuiții preferați ai colonelului și să îi trimită în România prin 
poșta diplomatică. Dar spuneți, ce funcție avea primul favorit cunoscut de acest gen.

Răspuns: senator (se acceptă consul sau alte funcții oficiale din Roma antică)
Comentariu: Corbul era câinele preferat al lui Nicolae Ceaușescu, cărui acesta i-a dat titlu 
de colonel. Primul animal-favorit care a primit funcție oficială este calul Incitatus pe care 
Caligula l-a făcut consul.
Sursa: http://www.historyhouse.com/in_history/ceausescu/; http://en.wikipedia.org/wiki/
Caligula
Autor Natan Garștea

47. Imagine
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Priviți cu atenție imaginea primita.
Acum rotiți imaginea la 180 grade. Ați primit o imagine schimbata.
Răspundeți peste un minut în doua cuvinte ce anume poate cauza aceasta schimbare.
Răspuns: Buturuga mica
Se accepta doar răspunsul exact.
Autor: Ceban Maxim

48.Cum se traduce din chineza cuvântul compus din ieroglifele "mare" (ca substantiv), 
"monarh" si "stea"?

Răspuns: planeta Neptun
Sursa: 1. http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E7%8E%8B%E6%98%9F 2. http://
ru.wiktionary.org/wiki/%E6%B5%B7 3. http://ru.wiktionary.org/wiki/%E7%8E%8B 4. http://
ru.wiktionary.org/wiki/%E6%98%9F
Autor Polina Meleca

49.Conform unei legende, ce circulă prin Rusia, drept insipație a servit Ludmika Zâkina, 
pe care aceștia au văzut-o la un concert în SUA, într-o rochie, decorată cu pietre 
prețioase. Numiți produsul inspirației.

Răspuns: Lucy in the sky with diamonds.
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/Lucy_in_the_Sky_with_Diamonds#.D0.98.D0.BD.D1.82.
D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.81.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.84.D0.B0.D0.BA.D1.82.D1.8B
Autor: Alina Cazachevici

50.Atenție, în întrebare sunt înlocuiri.
„Cu profit” poate fi și un loc, și un moment, și o persoană, și multe altelele. Orice ar fi, vom 
considera că este absolut meritat, adecvat și potrivit. Ce cuvânt am înlocuit prin expresia 
„cu profit”?
Răspuns: cuvenit
Comentariu: cuvenit are sensul de meritat, corespunzător, potrivit. 
Autor Natan Garștea
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