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Divizii 

 

Runda 1 

 

1. Oscar Wilde spunea că un pesimist este cineva care, atunci când trebuie să aleagă dintre 

două rele, face anume acest lucru. Ce anume? 

Răspuns: le alege pe amândouă. 

Autor: Echipa Kapra 

 

2. Iniţial a fost construit pe un teritoriu original nelocuit, ca mai apoi să devină unul dintre 

cele mai importante locurile de pe Pământ. Este cel mai mic din felul său, declarat oficial. Are 

824 de locuitori, iar moneda sa oficială este Euro. Numiți-l.  

Răspuns : Vatican. 

Autor: Stanislav Sava 

 

3. Numele său este prezent în diferite mitologii şi povestiri. Din latină, acest nume se traduce 

ca “steaua zilei” sau “steaua dimineţii”. Asociaţia celui care purta acest nume cu o altă fiinţă a 

fost răspândită de Dante Aligheri şi John Milton. Numiți-l cu un cuvânt din 7 litere. 

Răspuns: Lucifer 

Autor: Stanislav Sava 

Comentariu: Altă ființă – Luceafărul, așa cum îl cunoaștem și de la Eminescu.  

 

4. 99,99% din ei sunt creaţi din piatră, iar din cele 8 vagaboande cunoscute nouă, cea mai 

mare are 16, dintre care 4 au fost descoperiţi de Galileo Galilei în 1610. Ce sunt ei? 

Răspuns : Sateliţii. 

Autor: Stanislav Sava 

Comentariu: Astăzi sunt recunoscute 8 planete. În traducere din greacă, planetă înseamnă 

vagaboandă. 

 

5. În anul 1999, ea a devenit prima din categoria sa care a fost invitată să vorbească la 

Națiunile Unite, pentru a lansa Anul 2000, Anul Internațional al Voluntariatului. Desigur, 

această onoare are o legătură directă cu o notă de 10 pe care a luat-o în copilărie. Cine este 

ea? 

Răspuns: Nadia Comaneci  

Comentariu: Nadia Comaneci a fost primul sportiv care a vorbit la Naţiunile Unite şi prima 

gimnastă care a luat 10 pentru un exerciţiu perfect la paralele la vârsta de 14 ani. 

Autor: Anatol Ursu 

 

6. Povestea jucătorului amator care i-a bătut pe cei mai buni sportivi din lume la unul din 

turneele mondiale din 2003 trezeşte şi astăzi fantezia multor vânători de comori. Ştiind că în 

acest sport 2 perechi nu au nici o şansă împotriva unui triplet, spuneţi-mi despre ce sport este 

vorba. 

Răspuns: Poker  

Comentariu: Chris Moneymaker, care era un amator, a câştigat Evenimentul Principal de la 

World Series of Poker în anul 2003. În poker combinaţia 3 de-un fel bate orice combinaţie din 

2 perechi. 

Autor: Anatol Ursu 



 

7. Dovezile existente arată că procesul de creare a acestuia a avut loc o singură dată în Europa 

și Africa și niciodată în cele 2 Americi. Cele mai multe dintre ele au împrumutat simboluri de 

la altele mai vechi, pe care le adoptau sau transformau parțial. Ştiind că astăzi în cel al limbii 

române s-au infiltrat unul grec și unul dublu spuneţi-mi cine sau ce este el. 

Răspuns: Alfabet  

Comentariu: Intruşii sunt Y şi W. 

Autor: Anatol Ursu 

 

8. În una dintre lucrările sale, Cynthia Stokes Brown afirma că: „mărimea lui sporeşte 

neîncetat, chiar pe măsură ce eu scriu, iar dumneavoastră citiţi aceste rânduri”. Conform 

afirmaţiilor cercetătorilor, este imposibil să-l cunoaştem aşa cum este astăzi, ceea ce vedem 

noi fiind în dependenţă de distanţă forma lui de anul trecut, de 10, 100 sau chiar 1000 de ani 

în urmă. Ştiind că însuşi Einstein punea la îndoială una dintre caracteristicile lui, spuneţi-mi 

peste un minut despre ce este vorba. 

Răspuns: Universul  

Comentariu: Două lucruri sunt infinite: Universul şi prostia omenească însă de primul nu sunt 

sigur. Se acceptă doar răspunsul exact. 

Autor: Anatol Ursu 

 

9. Iată o listă de orașe europene: 

A: Tirana 

B: Sofia  

C: Zagreb 

Dacă v-aţi dat seama care este criteriul de aranjare a acestor oraşe, ne veţi spune care oraş 

corespunde literei D. 

Răspuns: Copenhaga 

Comentariu: Oraşele sunt aranjate în ordine alfabetică a numelor statelor. Unicul stat 

european a cărui nume începe cu litera D este Danemarca. 

Autor: Anatol Ursu 

 

10. Acest nume provine de la numele unui personaj din filmul  “Dolce vita” de  Federico 

Fellini, care l-a împrumutat de la unul din colegii de şcoala, poreclit astfel pentru maniera sa 

de a vorbi foarte repede. Mai tîrziu acest cuvînt a fost schimbat de la singular la plural ca să 

devină numele neoficial al unei profesii. Scrieţi cuvântul aşa cum îl cunoaştem noi astăzi. 

Raspuns: Paparazzi 

Autor: Anatol Ursu 

 



Runda 2 

 

11. Pe frontonul casei in care lucra eroul principal al romanului „1984” scris de George 

Orwell erau scrise careva lozinci: „Războiul e Pace, Libertatea e Sclăvie, Ignoranța este X. 

Scrieți ce este X, dacă Francois Mitterand zicea, probabil din proprie experiență, că ea este un 

drog care ia minţile oricui gustă din ea. 

Răspuns: Putere 

Autor: Eugen Bocancea 

 

12. Această invenţie a fost posibilă datorită muncii dentistului Harold Brown şi a inginerului 

Thomas Edison. Prima expoziţie publică a avut loc la 6 august 1890 la New York şi s-a sfârșit 

catastrofal. Întrebare: care cuvînt a fost înlocuit în textul întrebării şi cu care? 

Raspuns: expoziţie – execuţie.  

Comentariu:  La 6 august 1890 a avut loc prima execuţie pe scaun electric. 

Autor: Eugen Bocancea 

 

13. Japonezii o spun „mosi-mosi” de la „mosimasu-mosimasu”, chinejii „văi”, în Grecia 

„parcalo”. Cum suna la noi acest cuvînt dacă ştim că suna la fel şi în română şi în rusă. 

Raspuns: Allo 

Autor: Eugen Bocancea 

 

14. Printre membrii  acestui club se numără Dickie Pride, Jacob Miller, Kurt Cobain, Jim 

Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones. Vă rugăm să scrieți numele celei mai cunoscute membre 

a grupului, dacă numele ei în traducere în limba română este identic cu numele celei care se 

află în Chișinău pe strada Ghioceilor. 

Raspuns: Amy Winewhouse 

Autorul: Victor Sterpu 

Comentariu: Este vorba de clubul 27, adică interpreții care au murit la această vârstă. Numele 

Winehouse se traduce drept Casa Vinului. 

 

15. Angeln este o peninsula mică la nordul regiunii Schleswig-Holstein, Germania. S-ar spune 

ca anume locuitorii acestor paminturi au migrat in altă parte, unde au fondat... Ce anume? 

Raspuns: Anglia 

Autorul: Barbarosie Alexandru. 

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Angeln 

 

16. În timpul retragerii trupelor germane în martie 1944, linia frontului practic dispăruse. În  

acele momente generalul român Tobescu a spus : „Dacă sovieticii au suficiente resurse de X, 

se vor putea deplasa din Moldova spre Ploiești, fără să întîmpine nici cea mai mică 

rezistență”. Atenție, care este unitatea de măsură în care X este comercializat astăzi. 

Răspuns: Baril 

Comentariu: El este petrolul 

Autorul: Pântea Serghei 

 

17. În istoria acestui stat au fost doar 3 președinți și la momentul actual statul are un total de 

88 de componente, printre care se numără cea mai variată formă de administrație publică: 

regiuni, raioane, ținuturi, disctricte și alte forme de administrare și au reprezentare egală – 

câte doi delegați fiecare camera superioară a parlamentului. Numiți statul. 

Răspuns: Federația Rusă. 

Autorul: Pântea Serghei 

http://en.wikipedia.org/wiki/Angeln


18. Documentar, aceasta a fost consemnată în Țările Române numai din secolul XV. În 

Moldova, este amintită la 1443 , în 1476 în ambele principate , iar în 1480 și 1495 în 

Transilvania și Țara Românească. În 1676, Bucureștii sunt puternic afectați de ea, Gheorghe 

Duca Vodă și suita sa domnească instalându-se la Cocorăști. Numiți cauza.  

Răspuns: Ciuma. 

Autorul: Pântea Serghei 

 

19. Lacul Baikal nu este doar cel mai adânc lac de pe planetă. El deține și un alt record, 

estimat la mai mult de 25 milioane de… Milioane de ce ? 

Răspuns : ani  

Comentariu : Este și cel mai vechi lac de pe planetă. 

Autorul: Echipa Kapra 

 

20. Fotbalistul englez Paul Gascoine a făcut asta după ce a fost eliminat în timpul partidei 

dintre Anglia și Germania, de la Campionatul Mondial din Italia din 1990. Michael Jordan a 

făcut acest lucru după câștigarea campionatului NBA cu echipa Chicago Bulls, în 1994. Elvis 

Presley a făcut asta de mai multe ori în public, lucru ce i-a determinat pe ziariștii americani 

să-i dea porecla ”pistolul cu apă”. Ce au făcut toți acești oameni? 

Răspuns: Au plâns 

Comentariu: http://www.isciv.ro/istorie-si-civilizatie/dictionar/personalitati-care-au-plans-in-

public 

Autorul: Echipa Kapra 

 

http://www.isciv.ro/istorie-si-civilizatie/dictionar/personalitati-care-au-plans-in-public
http://www.isciv.ro/istorie-si-civilizatie/dictionar/personalitati-care-au-plans-in-public


Runda 3 

 

21. Cuvântul «para» în traducere din limba guarani înseamnă «râu». Dar cum se traduce din 

limba tupi cuvântul «guay» ? 

Răspuns : râu  

Comentariu : Tot «râu». Şi Paraguay, şi Uruguay sunt, pe lângă ţări, şi râuri. 

Autorul: Echipa Kapra 

 

22. Un articol din presa română spunea cu mândrie că românii i-au lăsat pe japonezi cu gura 

căscată. Articolul povestea despre un grup de elevi japonezi veniţi în România să înveţe… ce 

anume ? 

Răspuns : medicina dentară   

Criteriu: stomatologia, implaturile dentare. Orice referinţă la medicină şi dinţi 

Autorul: Echipa Kapra 

 

23. Iată o poezie scrisă de Nichita Stănescu:  

ACCIDENT DE CIRCULAȚIE 

În atâta aglomerație, / pe această șosea, / în atâta circulație, / dirijată bine / să nu cumva / să 

nu cumva / să dea o mașină / peste mine. 

Ce două cuvinte am omis în această poezie?  

Răspuns: de scris. 

Comentariu:  să nu cumva / să dea o mașină  / de scris / peste mine. 

Autorul: Echipa Kapra 

 

24. O glumă englezească afirmă că acesta este locul în care divorţul e înaintea căsătoriei. În 

română gluma nu reuşeşte. Despre ce loc este vorba? 

Răspuns: în dicţionar  

Comentariu: divorce before marriage 

Autorul: Echipa Kapra 

 

25. Ea era deseori reprezentată cu cornul abundenţei în mână. Cu toate acestea, ea nu era 

întotdeauna pozitivă, apărând şi în încarnarea de Dubia, adică nesigură, sau Brevis, 

schimbătoare. Ea era deseori reprezentată cu un defect fiziologic. Numiţi-o. 

Răspuns: Fortuna 

Comentariu: Zeiţa Fortuna nu aduce doar noroc, iar norocul, după cum se ştie, este schimbător 

şi orb. 

Autorul: Echipa Kapra 

 

26. Tudor Mușatescu, în Dicționatul umoristic al limbii române definește acest cuvânt de 

origine franceză în felul următor: ” Animale care învaţă pe oameni cum să se poarte în 

societate”. Despre ce cuvânt este vorba? 

Răspuns: Fabulă 

Autorul: Echipa Kapra 

 

27. Descartes zicea că ea este concepţia încrezătoare a unei minţi simple şi atente, care apare 

doar din lumina raţiunii şi este mai certă decât deducţia. Dacă nu ştiţi, măcar ghiciţi despre ce 

este vorba. 

Răspuns: Intuiţia 

Autorul: Stanislav Sava 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Descartes


28. Dupa schimbarile din anul 2008, pe ELE scutul regal poate fi vizualizat fiind impartit in 6 

parţi, sau integral pe cea mai mare dintre ele. Numiţi-le cât mai exact. 

Raspuns: Monedele Marii Britanii. 

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/British_pound 

Autorul: Barbarosie Alexandru. 

 

29. In ziua de astăzi sunt cunoscute mai multe calambururi, fară a fi cunoscuţi autorii lor. De 

exemplu, boliclinica in loc de policlinica, chiroane-n maini in loc de ţinte-n maini, s-a 

împlantat in loc de s-a intamplat, reciporc in loc de reciproc, sau stresiune in loc de sesiune. 

Atentie, intrebarea, cum se numea grupul de tineri care au inventat calamburul “latratura” in 

secolul XIX? 

Raspuns: Junimea 

Comentariu: Era un calambur pentru literatură. 

Autorul: Echipa Kapra 

 

30. Se spune că acest om ar fi ucis 25% din populaţia pamantului. Atentie, întrebarea: cum îl 

chema pe bunelul lui? 

Raspuns: Dumnezeu 

Comentariu: El este Cain. 

http://en.wikipedia.org/wiki/British_pound


Runda 4 

 

1. Belgia, Finlanda, Canada, Tanzania, Madagascar si inca vreo 40 de tari. Cativa ani in urma 

Moldova era la un pas de a se alinia acestor tari. Conform carui criteriu a fost intocmita lista 

de mai sus ? 

Raspuns : Toate aceste tari au DOUA limbi oficiale. 

 

2. In acest clasament se intalnesc Susu, Gogo si Tulu. Hakka, impreuna cu surorile ei, este 

prima in acest clasament, iar Magahi e una dintre cele care stau pe locul doi. Ar fi prea simplu 

sa va intreb detinatoarea locurilor trei sau patru. Spuneti-mi mai bine cine sau ce se afla pe 

locul 36 ? 

Raspuns: Limba romana.   

Clasamentul e facut dupa numarul de vorbitori nativi. Hakka e un dialect al Chinezei iar 

Magahi – al limbii hindu. Pe locurile 3 si 4 se afla respectiv spaniola shi engleza.  

Sursa : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_number_of_native_speakers 

 

3. In 2000 Rusii aveau ceea ce nu aveau Belarusii, iar Belarusii aveau ceea ce nu aveau Rusii. 

Moldovenii aveau si una si alta. Scrieti numele celuia care a dat moldovenilor ceea ce aveau 

belarusii, iar rusii nu aveau in 2000. 

Raspuns: Alexe Mateevici 

 

4. Atenţie, în întrebare este o înlocuire. Există multe legi ciudate care interzic diverse lucruri 

caraghioase. Dar o lege din Paraguay permite bărbaţilor să se bată în duel doar dacă ambii au 

o patentă de generoși din inimă. Care trei cuvinte au fost înlocuite prin generoși din inimă? 

Răspuns : donatori de sânge  

Comentariu : să nu se piardă sângele dacă nu cumva... 

Autorul: Echipa Kapra 

 

5. Nicolae Iorga zicea că dintre toate minunile pământului, le-am ales pe ele pentru a a fi 

fericiţi. În fiziologie, ele sunt dispoziții anormale ale unor părți sau organe ale corpului. 

Numiți-le. 

Răspuns : Viciile.  

Autor: Stanislav Sava, redactat de echipa Kapra 

 

6. Acest oraş a fost înfiinţat relativ recent,  în 1964, pe locul aşa numitului "hutor" Kizil, pe 

malul râuşourului Kizil, actualmente secat. Fiind atat de recent, oraselul nu a mostenit nici un 

nume, de aceea din 1964 până în 1990 a fost numit in cinstea unui conte de Râmnic, prinţ al 

Italiei. Astazi oraşul poarta numele altei personalităţi istorice. Despre ce oraş este vorba? 

Raspuns: Stefan Voda  

Comentariu: Alexandr Vasilievici Suvorov (în limba rusă:                                ), 

conte de Râmnic, prinţ al Italiei (г  ф Рым      й,   яз  Ит   й   й) (n. 24 noiembrie 

1729, Moscova; d. 18 mai 1800), a fost al patrulea şi ultimul Generalisim rus (fără a-l pune la 

socoteală pe Stalin). El a fost unul dintre puţinii generali din istorie care nu a pierdut niciodată 

o bătălie.  

 

7. Pe site-ul imdb.com, cea mai mare baza de date dedicata cinematografiei, oricat de ciudat 

nu ar parea, acest om este numit “writer”, adica scriitor, iar lista de filme la care a contribuit 

contine 36 de elemente, primul dintre care a aparut in 1905, iar unul dintre cele mai cunoscute 

in 2004, cu Brad Pitt in rolul principal. Numiti aceasta persoana. 

Raspuns: Homer 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_number_of_native_speakers
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rus%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Conte&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_S%C4%83rat
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Prin%C5%A3&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
http://ro.wikipedia.org/wiki/24_noiembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1729
http://ro.wikipedia.org/wiki/Moscova
http://ro.wikipedia.org/wiki/18_mai
http://ro.wikipedia.org/wiki/1800
http://ro.wikipedia.org/wiki/Generalisim
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stalin


Comentariu: Filmul este „Troy”, iar Homer, dupa cate se stie, era orb, deci nu putea fi writer. 

 

8. La mijlocul anilor 80 în capitala Uzbekistanului putea fi văzut un panou pe care era scris: X 

– tâş, X – pâş, X – taptamâş. Restabiliţi numele lui X. 

Răspuns: Lenin 

Comentariu: Lenin – a trăit, Lenin – trăieşte, Lenin – va trăi. 

 

9. In filmul “Omul de doua sute de ani”, eroul principal, un robot programat sa gandeasca, isi 

exprima tristetea pentru faptul ca majoritatea covarsitoare a lor mor. Ei au fost descoperiti de 

un student olandez in anul 1677. Ce sau cine sunt ei? 

Raspuns: Spermatozoizii 

Comentariu: Robotul este programat sa compatimeasca daca ceva sau cineva moare. 

Majoritatea covarsitoare a spermatozilor mor fara a reusi sa fecundeze ovulul. Pentru prima 

data, spermatozoizii au fost observati de un student al profesorului Anton van Leeuwenhoek, 

care a inventat microscopul. 

Surse: http://en.wikipedia.org/wiki/Spermatozoid 

http://www.imdb.com/title/tt0182789/quotes 

 

10. Autorul spune ca “numele LUI” a fost descoperit in traducerea frantuzeasca a unui 

manuscris medieval scris in latina, traducere pe care autorul a pierdut-o in urma unei cerţi cu 

o persoană apropiată. Din fericire, „numele LUI” a fost mai tarziu redescoperit de autor intr-o 

calatorie in America Latina. Numele CUI? 

Răspuns: Trandafirului 

Comentariu: Este vorba de titlul romanului „Numele trandafirului” de Umberto Eco, despre 

care autorul pretinde în prefaţă că l-ar fi descoperit în traducerea unui manuscris medieval în 

latină. 

http://www.imdb.com/title/tt0182789/quotes

