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Runda 1

1. Să vii în Venezia pe această  cale e ca și cum ai intra într-un palat prin ușa 
din spate, scria Thomas Mann. Dar despre ce cale el vorbea?

Răspuns: pe uscat

2. Atenție, banc. 
- De ce în mașina Dvs. așa rău miroase?
- Dar cum altfel, 120…
Continuați bancul.
Răspuns: de cai.
Autor Alina Cazachevici

3. Un articol  din OK Magazine, despre Michael Phelps, începe astfel: 
“Născut sub o stea norocoasă, într-o zodie de apă, cel mai rapid înotător 
din lume, poate fi declarat brand de ţară, după ce a adunat tot aurul din 
bazinele de înot ale ultimelor olimpiade.”

Dar cum a fost întitulat acest articol?
Răspuns: Peştişorul de aur.
Sursa: Ok Magazine
Autor: Rusu Alexandru

4. Imagine



Peste un minut, vă rugăm să reproduceţi exact cuvintele acoperite din 
imaginea de mai sus.
Răspuns : H2O too

 
Autor Anastasia Ionaș

5. În 1938, la înmormîntarea marelui cîntăreţ rus, Fiodor Şaleapin, printre 
coroanele de flori aduse, se remarca una, cu următoarea inscripţie 
« Priveghetorii ruse de la ......   ........ » din inscripţia aceasta am omis 2 
cuvinte, dintre care unul numeşte o naţionalitate iar altul o pasăre. Dacă  v-
aţi dat seama cine era această pasăre, îi veţi scri peste un minut numele 
persoanei care a trimis coroana respectivă.

Răspuns : Edith Piaf
Comentariu: Edit Piaf mai era supranumită „vrăbiuță”. Pe coroană scria „de la 
vrăbiuța franceză”.

6. Un ofițer de poliție a văzut un șofer de camion care mergea pe sens 
invers pe o strada care avea în mod clar sens unic, dar nu a incercat să-l 
opreasca. Politistul nu putea sti daca omul are sau nu vre-o urgenta. De 
ce nu l-a oprit?

Răspuns: Soferul de camion mergea pe jos.

7. Vorbind despre contribuția considerabilă pe care a avut-o Winston 
Churchill la încurajarea apariției primului prototip de tanc, un istorician 
spune: "...probabil tancul a avut mulți părinți, dar fără îndoială Churchill a 
fost primul X al acetsei arme".

Ce cuvânt am încoluit prin X?



Răspuns: Obstetrician
Sursa: Cartea despre W. Churchill
Autor Alina Cazachevici

8. Până la Ringo Starr, în anii 1960-1961, în formația Beatles toboșar a fost 
Pete Best. Deși el nu a participat la înregistrarea albumelor formației, el a 
reușit să-și scoată propriul album. Încercați să restabiliți denumirea 
albumui scos de el.

Răspuns: Best of the Beatles

9. Încercaţi să faceţi următorul experiment mintal: „Imaginaţi-vă că nu aveţi 
corp şi că plutiţi prin văzduh, apoi încercaţi să vă închipuiţi că nu a veţi 
creier”. În uram efectuării a unui experiment mintal similar el a observat că 
prima parte a experimentului îi reuşeşte dar a doua nu. 

Dar cine este el şi ce afirmaţie cunoscută a apărut în urma acestui 
experiment?
Răspuns: Rene Descartes – Cuget deci exist. 
Comentariu: R. Descartes considera că e imposibil să-ţi imaginezi că nu ai 
creier, deoarece pentru a-ţi imagina ceva e nevoie de creier. Până omul poate 
să-şi imagineze ceva el există. 
Sursa: Emisiunea Into Universe with Stephen Howking episod 01
Autor: Rusu Alexandru

10.Eroii unui roman scris de scriitorul american david Coepp, se mută într-o 
casă nou, cu scopul de a începe o nouă viaţă. Dar cum se numea 
compania care îi ajuta la transportul lucrurilor ?

Răspuns : Mayflower
Comentariu: Nava cu care a început colonizarea teritoriului Statelor Unite ale 
Americii de către britanici se numea Mayflower.

Runda 2

11.Care 2 cuvinte au fost ascunse în acest anunț-glumă?



Răspuns: Cumpăr foarfece
Autor Alina Cazachevici

12.Caracterizînd laconismul şi duritatea stilulului scriitorului american, Ernest 
Hemingway, un critic literar afirma că, în esenţă, nuvela sa “Bătrînul şi 
Marea” reprezintă variant prescurtată a unei alte opera literare. Care ?

Răspuns : Moby Dick

13.Odată, într-un club de noapte din SUA, The Coconut Grove, a avut loc un 
incendiu în care au murit aproape 400 de oameni. Cauza acestei tragedii 
a fost în mare parte un detaliu din planificarea încăperii. După incendiu, 
acest detaliu a fost înlăturat din toate clădirile cu destinaţie publică. 
Care ?

Răspuns : Ușa care se deschidea înăuntru. 

14.Un studiu realizat de student ai universităților Columbia și Harvard a 
demonstrat ca oamenii memorează mai usor informatii daca nu stiu unde 
o pot găsi, sau memorează cum pot găsi o informative de care au nevoie 
daca nu pot retine informația. Astfel, tendința de a uita de informații care 
pot fi ușor de găsit on-line a fost denumite efectul Z. Ce a fost înlocuit 
prin Z

Răspuns : Google

15.Când în 1169 înțeleptul musulman din Sevilia Ibn-Rushd a început 
publicarea operei acestei persoane, preoțimea musulmană a ars toate 
cărțile lui, iar Ibn-Rushd a fost alungat din oraș. În același timp, papa 
Inocențiu III cu o bullă specială a interzis învățătura acestei persoane în 
toată Europa catolică. Dar nu au trecut nici o sută  de ani cum, datorită 



autorității lui Toma D'Aquino acest cel mai mare dușman al creștinismului 
s-a transformat în baza gândirii medievale. Dar cine este el?

Răspuns: Aristotel

16. Întrebare cu înlocuiri.
Conform unor surse, spaniolii și portughezii foloseau regiunea Rio de la Plata 
sau “Raul de cafea” ca sa transporte cafea din Peru pana la Atlantic. Prin 
urmare, regiunea din jurul acestui Râu i s-a dat denumirea de Tărâmul cafelei. 
Nu va întrebam ce a fost înlocuit cu cafea, spuneți cu ce denumire 
cunoaștem noi astăzi regiunea?
Răspuns: Argint
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_etimologii_ale_
%C8%9B%C4%83rilor
Autor Eugenia Grosu

17.Un compozitor începător, discutînd cu marele compozitor maghiar Ferenc 
Legar, afirma că îi place să compună noaptea, la care, Legar i-a răspuns 
că aceasta nu e de mirare deoarece noaptea este cel mai bun timp 
pentru ....Pentru ce ?

Răspuns : Pentru a fura

18.Medalia Dickin a fost instituită în 1943 în Marea Britanie pentru a onora 
activitatea animalilor în timpul războiului. Până în prezent cu această 
medalie au fost decoraţi 32 de porumbei, 27 de câini, 3 cai şi încă un 
animal. 

Numiţi-l pe acest animal şi ocupaţia pentru care a fost decorat, dacă se 
poate spune că o făcea din propria iniţiativă, nefiind învăţat sau impus de 
om. 
Răspuns: Pisica – prinderea şoarecilor
Comentariu: Motanul Simon ce locuia pe o navă de luptă a fost premiat 
pentru că a prins mulţi şoareci.  
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Dickin_Medal
Autor: Rusu Alexandru

19.Atenţie, în întrebare au fost făcute înlocuiri. La fiecare apariţie săptămînală 
în public, o echipă londoneză afişează  POTCOAVE suficiente pentru 5 
cavaleri şi jumătate, pe cînd cu aproape 800 ani în urmă, foarte multe 
POTCOAVE au fost utilizate pentru a împodobi o biserică din Maastricht. 
Peste un minut, vă rugăm să scrieţi ce am înlocuit prin POTCOAVE

Răspuns : Pinteni

20.Tabloul este executat în tonuri sumbre, întunecate. Pictorul a pictat pe el o 
pădure, soarele, o cocioabă… Păcat, desigur, că mai târziu a vopsit 
aceasta. „De ce a făcut el aceasta, se întrebau criticii. Doar și casa, și 
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pădurea, și chiar și fumul din hogeag erau desenate atât de bine și 
natural.” Stimați jucători, numiți, vă rog, pictorul.

Răspuns: Malevici
Comentariu: Este o glumă despre tabloul „Patratul negru”.
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21. În Franța medievală, în familiile sărace țărănești, păsările domestice 
(găinile, rațele, gâștile)  erau mâncate doar în două cazuri similare. Numiți-
le.

Răspuns: în cazul morții stăpânilor sau a păsărilor.

22. Într-un roman postapocaliptic, un grup de ilegaliști locuiau în penthouse-
uri abandonate. Dar cu ce cuvânt de origine engleză ei își numeau 
mișcarea?

Răspuns: Overground
Comentariu: Prin analogie cu Underground.
Sursa: Marina și Serghei Diacenko.

23. Imagine

             
Această imagine este o traducere în limbaj fizic a versurilor unui cunoscut 
cîntec. Peste un minut, scrieţi numele celor 2 personalităţi , acoperite pe 
desen.
Răspuns :       



 
Autor Anastasia Ionaș

24.Marele explorator ungur Arminiu Vamberi, într-una din călătoriile sale 
incognito prin Asia Centrală, a făcut o eroare, care a fost cît pe ce să-şi 
dezvăluie identitatea de european. Ştiind că în acel moment el asculta 
muzică, scrieţi peste un minut prin ce s-a demascat Vamberi.

Răspuns : A bătut tactul cu piciorul
Comentariu : În orient, nu se obişnuieste a bate din picior în tact cu muzica
Autor Anastasia Ionaș

 
25.Această interjecție este prezentă și la englezi, și la ruși, germani, francezi 

sau italieni. Originea ei este dubioasă. O versiune spune că ea provine de 
la strigătul de luptă de pe timpul cruciadelor „Hierusalem est 
perdita” (Ierusalimul este distrus), iar alta zice că vine de la unul din 
epitetele Afroditei – „Hyper Urania” și reflectă gradul superlativ. Scrieți cât 
mai exact despre ce interjecție este vorba?

Răspuns: Hip Hip Hurray! (Se acceptă alte variații, precum Hip Hip Ura, etc.)
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гип-гип_ура!
Autor Alina Cazachevici

26.  Să presupunem exista aproximativ 6 miliarde de oameni pe Pamant. 
Dacă înmulțim numărul de degete de la mana stanga la fiecare persoana, 
aproximativ care ar fi rezultatul?

Răspuns: Zero. 
Comentariu: Cel putin o persoana are 0 degete la mana stanga.

27.Nu departe de la Madrid, există  un hambar mare din lemn. Hambarul este 
complet gol, cu excepția pentru un om mort spanzurat in la mijlocul 
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podului centrale. Frânghia în jurul gâtului său este de zece metri lungime 
și picioarele sale sunt trei metri de la pământ. Cel mai apropiat perete este 
la 20 de metri distanță de om. Există o baltă de apă în apropiere. Omul s-
a spanzurat singur, desi nu a putut sa se urce pe pereti. Numiţi printr-un 
singur cuvânt explicaţia acestui suicid

Răspuns : Gheaţa
Comentariu: El s-a suit pe o bucata de gheaţă

28.A fost un şoc pentru toţi atunci când la unul din cele mai populare 
festivaluri internaţionale de caşcaval premiul mare a fost câştigat de un 
caşcaval reţeta căruia a fost creată în Hokaido. Acest caşcaval reprezintă 
o combinaţie perfectă între cremă fină de brânză şi petale de cireş. Peste 
un minut vă rog să scrieți care este denumirea acestui caşcaval. 

RS: Sakura
Comentariu: Sakura este numele cireşului japonez.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_Cheese_Olympics
Autor Eugenia Grosu

29.Lămurind originea denumirii companiei, CEO-ul acestei companii a citat 
un poem din timpul Dinastiei Song:

Sute și sute de ori, am căutat-o în haos, și, întâmplător, am dat peste locul 
unde ea stătea, în lumina care dispărea…
Dacă v-ați dat seama cu ce se ocupă compania, numiți altă companie din 
același domeniu, care, de fapt este și liderul la nivel mondial.
Răspuns: Google
Comentariu: Din acest fragment s-au inspirit creatorii Baidu – motorului de 
căutare chinez.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Baidu
Autor Alina Cazachevici
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30. În 2007, la ceremonia de acordare a premiilor Oscar, toţi actorii şi actriţele 
au venit îmbrăcaţi în cele mai elegante sau în cele mai neobişnuite ţinute, 
în rest totul fiind fad şi anost. Pe acest fundal, unul din comentatori a 
comparat acest proces cu privirea într-o anume fereastră, ba chiar ultima 
ocupaţie el o considera mult mai interesantă. Peste un minut, scrieţi 
despre ce fereastră este vorba.

Răspuns : Fereastra maşinii de spălat

31.Un site de umor matematic afirmă că persoanele care macar cât de cât 
cunosc algebra logică, nu au nici un fel de întrebări referitoare la renumita 
expresie - ea oricând este adevărată. Scrieți această expresie.

Răspuns: To be or not to be.
Comentariu: se acceptă și „A fi sau a nu fi”. Din punctul de vedere al logicii, 
afirmația este totdeauna corectă, fiindcă conține și o afirmație, și opusa ei.
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32. Imagine

Din categoria celor mai ciudate legi (atenție – fapte neconfirmate): ”În 
Finlanda desenele animate cu Donald Duck au fost interzise din motive 
morale. Dar din care anume?”
Răspuns: Acesta nu poartă pantaloni

33.Cercetătorii britanici au demonstrat o legătură directă între timpul de 
consumare a α-ei şi forma Yului. Astfel, α în Y de forma cilindrică dreaptă 
de o anumită cantitate va fi consumat în mediu 11 minute, iar α în Y de 
formă care se lărgeşte spre capăt – în mediu 7 minute. Ei explică această 
diferenţă prin faptul că oamenilor le este mai dificil să măsoare proporţia 
atunci când forma Yului nu este dreaptă. Numiţi α şi Y.

Răspuns: α – berea- Y – paharul de bere.
Sursa: http://muzey-factov.ru/from30
Autor: Eugenia Grosu

34. În întrebare este o înlocuire. 
Conform unei glume Feng shui a fost inventat de designerii chinezi pentru a fi 
mai uşor de găsit lucrurile în întuneric. Ce a fost înlocuit cu designeri.
Răspuns: Hoţi
Sursa: http://www.bugaga.ru/anecdote/1146734586-korotkie-anekdoty-so-
smyslom.html#ixzz260ai5foQ
Autor: Rusu Alexandru

35. În enciclopedia Britannica într-un articol se întâlnesc abrevierile CIA, FBI, 
KKK, RIP. Dar cum se numește articolul respectiv?

Răspuns: Abrevierile
Comentariu: În el este un compartiment numit „abrevieri răsândite”.
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36.Acționând în baza unui apel telefonic anonim, politia a realizat un raid intr-
o casa pentru a aresta un criminal suspect. Ei nu știu cum arată, dar stiu 
ca numele lui este John (Ion) și că el este în casa respectiva. Poliția da 
buzba in casa si vad un avocat, un medic, un mecanic și un pompier toti 
jocand poker. Fără ezitare si fara a comunica in orice fel, ei aresteza 
imediat pompierul. Numiţi peste un minut factorul determinant al acestei 
alegeri 

Răspuns : Sexul
Comentariu: Era singurul barbat, restul erau femei.
Autor Anastasia Ionaș

37. Într-o emisiune legată de acest subiect, un ţăran din Asia Mijlocie declara 
«Este o nebunie, au cheltuit o grămadă de bani, şi pentru ce? La noi 
orişice berbec ar face asta pe gratis  ». Scrieţi peste un minut, numele 
celei căreia îi era dedicată emisiunea.

Răspuns : Dolly

38.Odată în laboratorul marelui microbiolog german Robert Koch a intrat un 
laborant tînăr şi îl găseşte pe acesta în faţa unui castron fierbînd. « Ghici 
ce-i aici » îi zise marele savant, laborantul a numit toate bacteriile pe care 
le cunoştea dar aşa şi n-a mai ghicit. Peste un minut, încercaţi şi vois ă 
ghiciţi ce era în castron.

Răspuns : Crenvuşti ( se acceptă orice fel de mîncare )

39.Franck Zappa scria că acesta trebuie să aibă propria bere şi propria 
companie aeriană, ca adevărate simboluri ale veritabilităţii, de asemenea, 
Zappa consideră că îl pot ajuta şi cîteva echipe de fotbal şi bomba 
nucleară. Al nostru nu le are pe toate . Numiţi-l.

Răspuns : Statul

40.Medicii din spitalul britanic John Radcliffe Hospital au stabilit că numărul 
de copii care au nimerit la spital cu flexiuni, fracturi sau alte traume în 
zilele de 21-22 iunie 2003 și 16-17 iulie 2005 a fost aproape de două ori 
mai mic decât în orice alte zile de weekend din ultimii câțiva ani. Numiți 
persoana, datorită căreia s-a întâmplat aceasta.

Răspuns: Joan Rowling
Criteriu de acceptare: Harry Potter
Comentariu: A fost studiat nivelul de traumatism la copii în zilele apariției 
cărților despre Harry Potter „Ordinul phenixului” și ”Prințul semi-pur”. Vă 
amintesc că numele actorului care l-a jucat pe Harry Potter este Daniel 
Radcliffe.


