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Divizii. Etapa 2. Toamna 2012 
Organizatori: 10Lei, SER, Kakulla, Beleizis 

 
runda 1 runda 2  runda 3  runda 4   

 
Întrebări de  încălzire 
 
Întrebare Pe 16 octombrie 1988 s-a început era lor în URSS. Prima a fost o sclavă, o alta a fost o floare, 

ş.a.m.d. Despre ce este vorba? 
Răspuns telenovelele 
Autor Artiomov Artiom, Echipa Kakulla 
Întrebare A fost singura persoană care a bătut monedă proprie în Argentina, faptul având loc în anul 1889. 

A fost supranumit „Conchistador al Patagoniei” şi „Don Quijote al aurului Ţării de Foc”. A emis legi 
cu caracter local în Ţara de Foc, a organizat şi serviciul poştal regional, şi a înfiinţat chiar o poliţie 
locală. Numiţi-l. 

Răspuns Julius Popper. 
Autor Ştefan Cebotari. 
Întrebare Cea de-a patra a fost descoperită de către Sir William Crookes în anul 1879, mult mai  târziu decât 

primele 3, deşi conform estimărilor actuale  cota celei de a patra constituie 99% din total. 
Numiţi-o pe cea de a patra. 

Răspuns Plasma 
Comentariu cele 3 stari de agregare: solida, lichida, gazoasa erau cunoscute mai demult. 

99% din materia din univers se considera a fi in stare de plasma. 
Autor Maxim Cumpanici 
Întrebare Motto-ul acestei instituții de învățămînt superior este "Die Luft der Freiheit weht", în traducere: 

"Vîntul libertății bate". A fost fondată în 1891 și pînă în prezent mai mult de 50 de colaboratori și 
studenți ai săi au cîștigat premiul Nobel. Este universitatea cu cei mai mulți cîștigători ai 
premiului Turing. Rectorul din anii 1940-1950, Frederick Terman, este considerat "parintele 
fondator" al Sillicon Valley. 
Care este numele acestei institutii? 

Răspuns Stanford University 
Autor Timofei Pendus 
Întrebare Atenţie întrebarea are înlocuiri. Prima confruntare a Stelei Roşii şi a Partzanilor a avut loc pe 

5 ianuarie 1947 şi sa terminat cu cîştigul primei. Nu cerem să gasiţi înlocuirile, scrieţi în ce 
oraş are loc confruntarea. 

Răspuns Belgrad 
Comentariu Steaua Roşie şi Partizanii au înlocuit denumirile echipelor de fotbal din Belgrad Crvena 

Zvezda şi Partizan cunoscute prin rivalitatea lor din campionatul Serbiei. 
Autor Eugen Bocancea. 
Întrebare Blitz dublu.  Epoca Renaşterii este bine cunoscută prin faptul că promova ideea că X=Y. Oscar 

Wilde nu este de acord cu această idee şi îşi materializează gândul prin răspunsul lui Dorian Gray 
la întrebarea Ducesei de Monmouth dacă acesta s-a săturat de X şi a găsit Y: ”Nu, draga mea 
ducesă, X nu este acelaşi lucru ca şi Y”. Ce este X şi Y, dacă se ştie că X este mai uşor de găsit decât 
Y, şi concepţiile despre Y sunt în permanentă schimbare. 
Răspuns: X- plăcerea, Y- Fericirea. 
Autor: Stanislav Sava. 

Răspuns X- plăcerea, Y- Fericirea. 
Autor Stanislav Sava. 

 
 
Echipele organizatoare 10Lei, SER, Kakulla, Beleizis speră că veți primi plăcere de la joc, iar după joc veți fi fericiți 

de rezultatele obținute. 
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Runda 1       runda 2  runda 3  runda 4 

Întrebarea 1 

 
 
Numiți-l pe tatăl băiețelului din imagine sau spuneți-ne în calitate de cine îl cunoașteți. 

Răspuns Alex Milne, autorul lui Vinnie Pooh 
Autor Ion Pendus, Kakulla 
Întrebarea 2 Conform unei glume, glumele despre EA sunt hazlii și ne-hazlii în același timp.  

Se zice că dacă EL ar fi trăit pe vremea facebook-ului, şi ar fi pus status Status nu-i. 
Datorită LUI o ştim pe EA. Numiţi-l pe EL şi pe EA. 

Răspuns Schroedinger si pisica lui Schroedinger 
Comentariu Pisica lui Schrödinger este un experiment mental, adesea caracterizat ca un paradox, imaginat de 

fizicianul austriac Erwin Schrödinger în 1935. Scrodinger a imaginat un experiment în care este 
prezentă o pisică care poate să fie vie sau moartă, în funcție de un eveniment aleator anterior. 
Pisica lui Schrodinger este o temă foarte utilizată în CUC. Să țineți minte. 

Sursa  www.Bash.org.ru  
Autor Jeka Bîbîlici, 10 Lei   
Întrebarea 3 

 
În viziunea lui Zack Snyder aşa ar arăta un stat de pe rîul Eurotas. Numiţi statul. 

Răspuns Sparta 
Comentariu This is Sparta! 
Autor Artiomov Artiom, Echipa Kakulla 
Întrebarea 4 În ultima etapă din Campionatul României la fotbal,  echipa CFR Cluj a suferit o înfrângere pe 

 teren propriu. Astfel mai multe site-uri de ştiri sportive au scris articole de genul: "X lui Andone 
este incert" sau "X nu mai este roz" .  
Numiţi ce am înlocuit cu X sau cu CE echipă  a produs surpriza? 

Răspuns Viitorul 
Comentariu Viitorul Constanta este o echipa nou promovata in liga 1 ,al carei  patron este Gheorghe Hagi.  

Denumirea "Viitorul" nu este deloc intimplatoare, in echipa jucind juniori,  jucatori din anii 93, 94, 
in care Gica Hagi si nu numai isi pun mari sperante la ulterioarele Campanii de calificari. 

Sursa  prosport.ro /sport.ro 
Autor EZ, 10 Lei 

 

http://www.bash.org.ru/
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Întrebarea 5 Studiile genetice datează primul strămoș "uman" cunoscut al acestuia cu anul 1910. Se consideră 
că răspândirea lui este strâns legată de apariția și dezvoltarea marilor centre coloniale, 
caracterizate de o înaltă rată a sărăciei și infracțiunilor. În ciuda istoriei relativ recente, în prezent 
sunt cunoscute 4 mari grupuri și peste 10 subtipuri ale lui. Numiți-l. 
 

Răspuns HIV 
Comentariu  
Sursa   
Autor Ivan Zarea, 10 Lei 
Întrebarea 6 Epigrama: Unui vitezoman 

 
Cu o viteză de raliu goneşte 
Şi asta e la el o veche boală - 
Spre celălalt tărâm se tot grăbeşte 
Să prindă liber un ... 
Continuați epigrama cu 3 cuvinte. 
 

Răspuns Cazan cu smoală 
Sursa  http://versuri.citatepedia.ro/  
Autor Petru Sula, 10 LEI 
Întrebarea 7 Pe timpuri în Spania era un vas pentru apă numit Botijo. Acesta era făcut din ceramică poroasă 

neglazurată prin care apa din vas se evapora. Dar care era utilitatea vasului. 
 

Răspuns Răcirea apei (varianta de termos nu se acceptă) 
Comentariu Pentru evaporarea apei prin pori este nevoie de căldură care parţial este luată din apa din vas, 

astfel apa răcindu-se. 
Sursa   
Autor Artiomov Artiom, Echipa Kakulla 
Întrebarea 8 Mitologie. 

În unul din dialogurile lui Erasmus Rotterdamus, Haron pleacă la oameni pentru a-şi procura o 
altă barcă în schimbul celei înecate. Interlocutorul său îl întreabă cum de s-a putut îneca o barcă 
plină de umbre, şi nu de corpuri.  
Haron i-a răspuns că barca s-a înecat sub greutatea ... a ce? 

Răspuns a monedelor 
Comentariu  
Sursa   
Autor Artiomov Artiom, Echipa Kakulla 
Întrebarea 9 Locuitorii oraşului italian Falciano del Massico se confruntă cu o interdicţie mai puţin obişnuită 

din partea primarului. Acestora le este interzis "să achite taxa". Răspundeţi printr-un singur verb 
ce a fost înlocuit prin "să achite taxa". 

Răspuns să moară 
Comentariu Falciano del Massico nu mai dispune de cimitir dupa o disputa cu un oras vecin privind vechiul 

loc de odihna pentru cei decedati, iar moartea este plata pacatului. 
Sursa  http://elldor.info/2012/03/primarul-unui-oras-le-a-interzis-oamenilor-sa-moara/  

Biblia/Noul_Testament/Romani/6:23  
Autor Ceban Maxim, Kakulla 

 
Întrebarea 10 Abia după 22 ani de la moartea sa în 2002, aeroportul oraşului în care a trăit primeşte nu numai 

numele său dar şi sloganul „De asupra noastră  doar cerul”. Scrieţi în ce oraş se află acest 
aeroport? 
 

Răspuns Liverpool 
Comentariu Aeroportul John Lennon, în engleză sloganul ar fi sunat „Above us only sky” fragment din 

Imagine. 
Autor Eugen Bocancea. Beleizis 

  

http://versuri.citatepedia.ro/
http://elldor.info/2012/03/primarul-unui-oras-le-a-interzis-oamenilor-sa-moara/
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Runda 2        runda 1  runda 3  runda 4  
 
Întrebarea 11 În timp ce americanii îşi construiau bomba atomică la Alamogordo, în New Mexico, cei care erau 

angajaţi pentru lucru de rutină, ca de exemplu măturătorii, trebuiau să corespundă unui anumit 
criteriu, fără de care nu erau angajaţi.  
Care era criteriul respectiv dacă în Moldova el este sub 1%? 
 

Răspuns Analfabetismul. 
Comentariu Scurgerile acestor informaţii strict secrete trebuiau reduse astfel la minimum. 
Sursa   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.srsdev.allfacts 
Autor Ştefan Cebotari. Beleizis 
Întrebarea 12 Cînd e de iepure - e imposibilă. 

 Cînd e-n-sticlă - Zghîrîe. 
 Cînd e mare - e un fleac. 
 Despre ce este vorba? 
 

Răspuns Brânza 
Comentariu Expresii populare: 

 Brânza-n-sticlă = Zghîrîe -briza = Om zgârcit 
 Brânza de iepure = Luru imposibil 
 Mare Brânza = Fleac, lucru lipsit de importanţă 

Sursa   
Autor Ceban Maxim, Echipa Kakulla 
Întrebarea 13 Conform unei legende un grup de iepuri au înfiat un băieţel şi o fetiţă. Cei doi au crescut. Aşa a 

apărut... Continuați bancul printr-un nume propriu. 
 

Răspuns China 
Comentariu Iepurii şi in China sunt iepuri 
Sursa  shortiki.com 
Autor Eugen Zincovsky, 10 LEI 
Întrebarea 14 Un pic de istorie. 

Este curios faptul existentei in spaţiul romanesc a 2 conducători cu aceeaşi poreclă, porecla ce a 
dat naştere si unei expresii. 
Astfel, Oltenia mijlocului secolului al 18-lea  era  cufundată  în haos şi anarhie , ajungând până la 
situaţia că  ordinea publică  multă vreme era întreţinută de un grup de haiduci în frunte cu un 
haiduc cu prenumele Neagu . 
În Moldova,  în timpul domniei lui Stefaniţă Lupu, din cauza secetei, oamenii au fost nevoiţi să 
recurgă la surse de  alimentare  netradiţionale pentru a supravieţui. 
Dar poate că de vina au fost circumstanţele, şi nu trebuie să îi învinovăţim pe nedrept pe cei 2 
conducători. Sub ce poreclă sunt cunoscuţi ambii? 
 

Răspuns Papură Vodă 
Comentariu de aici a apărut şi expresia peiorativă ”ţara lui Papură-vodă”. Haiducul se numea Neagu Papură 
Sursa  http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Craiovei  

http://hetel.ro/index.php/2011/09/4293/ 
Autor Maxim Cumpanici SER 
Întrebarea 15 Textierul, producătorul şi autorul de librete pentru muzicaluri Oscar Hammerstein s-a evidenţiat 

de 2 ori: cu piesa  "The Last Time I Saw Paris" din filmul Lady Be Good, şi cu  "It Might as Well Be 
Spring" în filmul State Fair.  
Însă nu aceasta îl face unic. Dar care circumstanţă îl face unic? 
 

Răspuns Este unicul Oscar care a câştigat „Oscarul” 
Comentariu  
Sursa  http://www.prikol.ru/2012/10/15/interesnye-fakty-o-raznom-20-foto-3/  
Autor Petru Sula, 10 LEI 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.srsdev.allfacts
http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Craiovei
http://hetel.ro/index.php/2011/09/4293/
http://www.prikol.ru/2012/10/15/interesnye-fakty-o-raznom-20-foto-3/
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Întrebarea 16 Aforism de la Nicolae Petrescu-Redi: 
"Cu opinca-i veche, Crişan-răzvrătitul măsurat-a distanţa dintre bordei şi castel..." Cu ce a măsurat 
însă Crisan drumul de la pământ la cer? 
 

Răspuns Cu şireturile de la opinci 
Comentariu Este bine ştiut faptul că unul din liderii Răscoalei din 1784, Crişan, s-a spânzurat în închisoare cu 

şireturile de la opinci. Ceilalţi doi, Horia şi Cloşca au fost „traşi pe roată”. 
Sursa   http://www.novanews.ro/news/tabloul-horea-closca-si-crisan-este-exponatul-lunii-februarie 

http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=N.+Petrescu-Redi&d=Nop%FEi+albe+%EEn+Laconia 
Autor Petru Sula, 10 LEI 
Întrebarea 17 Se dă o  listă din 1939 din care am omis un element: Lenin, Marx, Revoluţia, Sverdlov, Constituţia 

Sovietică, Recolta, Pace, Comintern, Engels, Marea Revoluţie, Stalin. Numiţi elementul lipsă dacă el 
e prezent atât în lista din 1939 cat şi în lista originală, pe care o ştim cu toţii si sta pe aceeaşi 
poziţie în ambele liste. 
 

Răspuns Mai 
Comentariu În 1939 în Uniunea Sovietică a apărut iniţiativa de a schimba denumirea lunilor. Datorită 

simbolismului pe care îl avea luna Mai în ideologia comunistă, ea a fost păstrată în lista nou 
propusă. 
 

Sursa  http://www.prikol.ru/2012/10/15/interesnye-fakty-o-raznom-20-foto-3/  
Autor Petru Sula, 10 LEI 
Întrebarea 18 În noiembrie 2010, o unitate a armatei naţionale a statului Nicaragua a intrat pe teritoriul Costa 

Ricii, a instalat mai multe tabere temporare şi a ridicat steagul. Astfel a fost cât pe ce să înceapă 
un conflict regional. O greşeală în produsul CĂREI companii a fost cauza acestei invazii, dacă în 
2012 raspunsul ar fi fost o alta companie? 
 

Răspuns Google Inc. sau Google. 
Comentariu Produsul – Google Maps. Unitatea a fost ghidată de hărţile online ale Google, care trasat linia de 

frontieră în mod incorect. 
Sursa   
Autor Ştefan Cebotari, Beleizis 
Întrebarea 19 Cu toate că este foarte des întâlnit în viaţa noastră, cunoaştem puţine despre el. Cel mai des e 

împachetat a câte 10 kg, însă poate fi găsit şi a câte 140 gr. Nu e moldovean, dar nici African nu e, 

cu toate că de obicei e negru. Un studiu recent ne avertizează de pericol de boli respiratorii. 

Peste un minut scrieţi ce este el? 

 

Răspuns Toner (praful folosit în imprimante şi copiatoare). 

Comentariu Citind un ziar, o carte îl vedem imprimat pe hârtie. Cu toate acestea ştim foarte puţine despre el. E 

împachetat în saci a câte 10 kg. De regulă e de culoare neagră, însă în ultimul timp se produce şi 

de culoare purpurie, galbenă şi albastră 

Sursa  Experienţa personală. 

Autor Sebastian Iustin, SER 

Întrebarea 20 In 2006 doi fizicieni au efectuat un experiment în care au reuşit să elimine colapsul funcţiei de 
undă, astfel, devenind pentru comunitatea online, cei mai Mărinimoşi Fizicieni, pentru că i-au 
acordat a doua şansă. 
Cui? 

Răspuns Pisicii lui Schrodinger 
Comentariu  
Sursa  http://habrahabr.ru/post/153293/  
Autor Ceban Maxim Kakulla 

http://www.novanews.ro/news/tabloul-horea-closca-si-crisan-este-exponatul-lunii-februarie
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=N.+Petrescu-Redi&d=Nop%FEi+albe+%EEn+Laconia
http://www.prikol.ru/2012/10/15/interesnye-fakty-o-raznom-20-foto-3/
http://habrahabr.ru/post/153293/
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Runda 3       runda 1 runda 2  runda 4   

 
Întrebarea 21 X-Y este denumirea unui product arhicunoscut, popular atât printre adulţi, cât şi printre copii, 

totuşi, în SUA comercializarea lui este interzisă. 

Denumirea acestui product poate suna diferit, în funcţie de ţara unde este comercializat. de 

exemplu: X-Uberraschung, X-Sorpresa, X-overraskelse. 

Scrieţi peste un minut care este cuvântul înlocuit prin X. 

Răspuns Kinder 
Autor Ceban Maxim Kakulla 

Întrebarea 22 

 
Acest dispozitiv nu are memorie operativă, nu conţine nici un centimetru de fibră optică, nici un 

ion de argint, şi nici nu are un ecran. Însă, este un lucru pe larg răspândit în ţările Americii de Sud 

şi costă în jur de 40 de dolari americani. 

Întrebarea: ce reprezintă acest dispozitiv? 

Răspuns maşină de spălat 

Comentariu femeia se aşează pe dânsa şi apasă una din pedale. Este populară datorită faptului că poate fi de 

asemenea folosită în loc de scaun. 

Autor Kakulla 

Întrebarea 23 

 
Monumentul din imagine, amplasat în Portugalia, este dedicat lor. 

Mingea oficială a CE de fotbal din 2004 din Portugalia,  (ale cărei culori aquamarin si albastra 

simbolizau cerul si marea, iar liniile argintii- sistemul de coordonate), denumită Roteiro, din 

portugheză- "rută" provine de la numele jurnalelor unuia dintre ei. 

Deşi acesta nu avea legătură cu sportul, numele său are o anumită rezonanţă în lumea fotbalistică 

actuală. Numiţi-l. 

Răspuns Vasco da Gama. 
Comentariu Monument dedicat exploratorilor portughezi. Există şi o echipă de fotbal în Brazilia numită Vasco 

da Gama. 
Autor Max Cumpanici, SER 
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Întrebarea 24 Deşi se pare ca odată cu dezvoltarea telecomunicaţiilor vremea LUI a trecut, in 2004 EL s-a 

completat cu un nou simbol: @ aronul. Numiţi-l pe EL. 

 

Răspuns Alfabetul Morse 
Comentariu  
Sursa http://mixstuff.ru/archives  
Autor Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
Întrebarea 25 Filmul V for Vendetta este foarte renumit prin abundenta de semne ascunse in aproape toate 

scenele filmului. La fel si in soundtrack. Care anume piesa a lui Beethoven răsună în una din 

scene? 

Răspuns Simfonia N5 
Comentariu Semnul V se întîlnește foaarte des în film. Inclusiv și în soundtrack 

Sursa http://mixstuff.ru/archives/8482  
Autor Jeka Bîbîlici, 10 Lei   

Întrebarea 26 

 
I imagine: fiecare dată cînd privesc ştirile îmi vine să plîng 

II imagine: mi se sfarmă inima să văd atîta suferinţă şi cruzime în lume 

Descrieţi a 4-a imagine. 

Răspuns Pasarea ciupeste din Prometeu, ii maninca ficatul (dupa sens) 

Comentariu 

 
Sursa http://prometheuscomic.wordpress.com/the-whole-prometheus-enchilada/ 
Autor Artiomov Artiom, Echipa Kakulla 

Întrebarea 27 Concediat de la orchestra din New York după 25 de ani de muncă, ajuns acum la 60 de ani, 
violonistul Martin Stoner a găsit oportunitatea ideala de a face bani - un concurs de vioară cu 
premiul cel mare de 75.000 de dolari. Singurul inconvenient - concursul era pentru Tineri Artişti. 
Când Martin Stoner nu a fost lăsat să se înscrie, acesta a dat in judecată organizatorii, invocând 
discriminarea pe bază de vârstă. Partea cea mai bună abia urmează.  
Judecătorul a respins procesul, afirmând că documentaţia este prost întocmită. Martin Stoner a 
cerut apoi revocarea acestuia. Care este motivul pentru care Judecătorul ar trebui revocat?  

Răspuns pe motiv ca este prea bătrân 
Comentariu  
Sursa http://www.eurotv.md/stire-top-15-cele-mai-ridicole-procese-vezi-cum-o-sotie-a-platit-

compensatii-sotului-pentru-ca-era-prea-urata  
Autor Ceban Maxim, Echipa Kakulla 

http://mixstuff.ru/archives
http://mixstuff.ru/archives/8482
http://prometheuscomic.wordpress.com/the-whole-prometheus-enchilada/
http://www.eurotv.md/stire-top-15-cele-mai-ridicole-procese-vezi-cum-o-sotie-a-platit-compensatii-sotului-pentru-ca-era-prea-urata
http://www.eurotv.md/stire-top-15-cele-mai-ridicole-procese-vezi-cum-o-sotie-a-platit-compensatii-sotului-pentru-ca-era-prea-urata
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Întrebarea 28 O lansare recentă, dar şi un proces de judecată dintre producătorii lor au servit drept sursă de 
inspiraţie pentru creatorii acestei glume, care a circulat pe internet intensiv la câteva zile după 
lansarea celui dintâi. Se ştie că aceste două obiecte au fost şi sunt cele care deţin supremaţia în 
cadrul unei anumite pieţi economice. Numiţile pe ambele. 
 

Răspuns Iphone şi Samsung Galaxy S. 
Comentariu În Septembrie a fost lansat noul Iphone 5, iar de curând un proces de judecată a fost recent 

popularizat pe internet, în cadrul căruia compania Iphone a fost dată în judecată de compania 
Samsung pentru plagiat. 

Autor Stanislav Sava. Beleizis 
Întrebarea 29 Începînd cu anii 1970, această zonă de pe teritoriul SUA, devine punctul de concentrare a 

anumitor pirați, companiilor cu „capital de risc”, dar și a cercetătorilor și inventatorilor. 
Numiți prin 2 cuvinte denumirea cea mai populară a acestei zone, despre care am auzit cu toții. 

Răspuns Sillicon Valley 
Comentariu  
Sursa  
Autor Timofei Pendus, SER 
Întrebarea 30 De obicei, întâlnim X în filmele produse de Hollywood, în special filmele de acţiune. Pe un site de 

umor american este descris modul în care poţi speria pasagerul de lângă tine în cadrul unui zbor 

aerian: 

1. scoate-ti laptopul din geanta; 

2. deschide-l lent de tot; 

3. verifica faptul ca vecinul tău urmăreşte ecranul; 

4. deschide pagina de internet pe care o foloseşti in mod normal; 

5. închide ochii si ridica capul spre cer; 

6. dă click pe un link unde apare o X. 

Ce este X, daca o veți auzi și voi în curând? 

Răspuns numărătoarea inversă. 

Autor Stanislav Sava. Beleizis 
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Runda 4        runda 1 runda 2  runda 3

  
Întrebarea 31 Citat: „În absenţa soţului, soţia trebuie să se ocupe de treburile casnice, să onoreze o zeitate şi să 

aştepte ştiri de la soţul ei”. Din CE carte sunt luate aceste învăţături, dacă autorul lor nu este un 

zeu? 

Răspuns Din „Kama Sutra”. 

Autor Ştefan Cebotari. Beleizis 

Întrebarea 32 În timpul unei emisiuni televizate din Italia formaţia Muse nu a dorit să facă acest lucru. Lucru des 
întâlnit de noi la Erudit Cafe. În semn de protest cântăreţii şi-au schimbat locurile la 
instrumentele muzicale şi cântecul a fost astfel înregistrat, deoarece nimeni nici nu a observat 
ceva ieşit din comun.  
Peste un minut scrieţi în română ce au fost impuşi să facă cântăreţii. 

Răspuns Să cânte Playback. 
Comentariu Cum des observăm cântăreţii din RM des cântă playback şi nu numai la Erudit Cafe. 
Sursa  
Autor Sebastian Iustin SER 
Întrebarea 33 Banc.  

O dată întors de la şcoală Ghiţă îl întreabă pe tata de unde au apărut oamenii. La care tata îi 
răspunde că de la maimuţe. Ca să se asigure de corectitudinea răspunsului primit, Ghiţă, o 
întreabă şi pe mama. La care ea i-a răspuns că de la Adam şi Eva. Ghiţă indignat îi spune mamei că 
tata a zis că de la maimuţe. La care mama îi răspunde „Fiecare cu …( două cuvinte omise)”.  
Peste un minut scrieţi prin două cuvinte ce a răspuns mama. 

Răspuns Neamurile lui 
 
Sursa Publika FM 
Autor Sebastian Iustin SER 
Întrebarea 34 

 
În 1895 lingvistul francez Marcel Bernard Jullien a propus nişte semne de exclamaţie alternative, 
iar în 1966 scriitorul francez Hervé Bazin i-a preluat ideea, publicând-o în cartea sa «Trage 
pasărea».  
Câteva din aceste semne :  

1. semn de dubiu – vorbitorul nefiind convins de veridicitatea celor spuse 
2. una din variantele semnului sarcasmului (SarcMark) 

Dar care este semnificaţia celui de-al treilea semn, care a fost introdus şi în unele maşini de tapat 
în 1966? 

Răspuns întrebare retorică 
Comentariu  
Sursa  
Autor Artiomov Artiom, Echipa Kakulla 
Întrebarea 35 E născut la 11 martie 1969 în Lower Downtown, Capitol City, FU, USA. În familia lui John şi 

Michele. Un lucru interesant este că paşaportul lui era valabil pînă la 11 septembrie 2001. Are 
două nume deoarece trăia în două lumi. Unul din nume e arhicunoscut iar pe al doilea mai puţin. 
Numiţi numele mai puţin cunoscut. 

Răspuns Thomas A. Anderson 
Comentariu Atunci cînd este interogat de agentul Smith în dosarul lui Thomas sunt acele date. Numele de Neo 

e arhicunoscut. 
Sursa The Matrix 
Autor Sebastian Iustin SER 
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Întrebarea 36 Deși nu a ajuns să aparțină vreunui conducător vestit, ci unui oarecare Ben-Ardun, aspectul fizic şi 
abilitățile sale, bucuria și mândria pe care i le oferea stăpânului său, precum şi moartea sa tragică, 
vor fi cunoscute de multe generații datorită unui poet al țărănimii. Nu vă întrebăm ce este el, ci 
care era numele său? 

Răspuns El Zorab. (de George Coșbuc) 
Comentariu  
Sursa  
Autor Timofei Pendus, SER 
Întrebarea 37 

 
Ca răspuns la această întrebare, se va accepta nu doar denumirea oraşului în care a fost găsit 
acest ceas, dar şi denumirea unui alt oraş, devenit cunoscut la nivel mondial peste doar 3 zile 2 
ore şi 17 minute, după ce s-a defectat ceasul din imagine. 

Răspuns Hiroshima sau Nagasaki. 
Comentariu Ceasul găsit în Hiroshima. Bombardamentul de la Hiroshima a avut loc pe 6 august 1945, la 8:45 

dimineaţa. Bombardamentul de la Nagasaki a avut loc pe 9 august 1945, la 11:02 dimineaţa.  
Sursa  
Autor Pendus Ion, Kakulla 
Întrebarea 38 În majoritatea cazurilor ele au lungimi aproximativ egale. Primul este folosit mai des și este mai 

puternic. Al doilea este mai slab, și de obicei nu nu se folosește de unul singur. Conform unor 
surse, cel de-al doilea are o legătura directă cu inima. Numiți-le pe ambele. 

Răspuns inelar, arătător 
Comentariu  
Sursa http://en.wikipedia.org/wiki/Index_finger 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ring_finger 
Autor Chihai Viorel, 10 Lei 
Întrebarea 39 

 
Bliţ triplu 
Încercaţi să ghiciţi denumirea filmului după hainele eroului principal 

Răspuns a. Forest Gump 
b. A Clockwork Orange 
c. Back to the Future 

Autor Ceban Maxim, Kakulla 

http://en.wikipedia.org/wiki/Index_finger
http://en.wikipedia.org/wiki/Ring_finger
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Întrebarea 40 Acest oraş, care deşi nu e capitală, a avut un rol important în iniţierea progresului din 
ţara sa : prima fabrica de bere din ţară , primul oraş iluminat cu lămpi din ţară ,primul ziar, 
primul telegraf, prima reţea telefonică, prima stradă asfaltată, primul meci de fotbal, prima staţie 
de salvare, prima derulare cinema, şi multe altele, toate aceste lucruri răspândindu-se mai apoi 
ÎN TOATĂ ŢARA. Şi în istoria recentă oraşul s-a remarcat prin evenimente progresiste. 
Numiţi oraşul. 

Răspuns Timișoara 
Comentariu  
Sursa  
Autor Echipa SER 
 
  

de rezerva 
Întrebare Una din cele mai mari catastrofe de acest a avut loc in Ungaria între anii 1945 şi 1946. Ea a putut 

fi depăşită doar prin trecerea la forint.  Despre ce este vorba? 
Răspuns Hiperinflaţie, se acceptă şi inflaţie/ inflaţie a banilor. 
Comentariu  
Sursa  http://mixstuff.ru/archives/8748  
Autor Stanislav Sava. 
 
 
la început 

http://mixstuff.ru/archives/8748

