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Runda 1

1.Legendă. Coada unei pisici a  luat foc în timp ce aceasta dormea. Pisica speriată  a  fugit prin oraș 
împrăștiind flăcările peste tot. Văzând capitala în flăcări, Imperatorul a ordonat tăierea cozii tuturor 
pisicilor drept măsură de prevenire. Nu vă  întrebăm despre apariția cărei rase este această legendă, 
dar vă  rugăm să scrieți pe foaie numele deplin al celei mai renumite reprezentante a acestei rase, 
care a apărut  în 1974. 
Răspuns: Hello Kitty
Comentariu: Aceasta este una dintre legendele apariției rasei Bobtail Japonez. Hello Kitty este 
reprezentarea grafică a unei pisici din rasa Bobtail Japonez.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Bobtail, http://en.wikipedia.org/wiki/Hello_Kitty
Autor: Nadejda Melinti

2.În anul 2009, în timpul crizei economice, pe tot mai multe panouri publicitare din Chișinău apărea 
denumirea a unei anumite companii. Cu ce se ocupa această companie?
Răspuns: Cu plasarea publicității pe panouri.
Comentariu: Pe timpul crizei, multe companii au început să taie din bugetele pentru publicitate.
Sursa: Adrian Lupușor
Autor Alina Cazachevici

3.Termenul Bakeneko, din japoneza, desemnează  o pisică care s-a transformat în monstru. Pentru a 
se transforma în Bakeneko, pisica trebuie să  îndeplinească  cel puțin una dintre următoarele condiții: 
să trăiască  mai mult de 100 de ani, să atingă greutatea de 3.75 kg, sau să-și crească o coadă  prea 
lungă. Odată  transformată  în Bakeneko, pisica obține puteri supranaturale precum: să  vorbească, să 
se transforme în chipuri omenești, să  meargă în două picioare, să mănânce oameni care dorm, și 
multe alte strășnicii. 
Cum preveneau japonezii transformarea pisicilor în monștri?
Răspuns: tăiau coada pisicii
Comentariu: Aceasta este una dintre legendele apariției specie de pisici Japaneze Bobtail
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Bakeneko
Autor: Nadejda Melinti

4.Imagine

http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Bobtail
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Bobtail
http://en.wikipedia.org/wiki/Hello_Kitty
http://en.wikipedia.org/wiki/Hello_Kitty
http://en.wikipedia.org/wiki/Bakeneko
http://en.wikipedia.org/wiki/Bakeneko


Pe această imagine a fost ascunsă o parte din denumirea unui oraș. Peste un minut, scrieți-i 
denumirea deplină.
Răspuns: Beirut

 
S u r s a : h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p h o t o . p h p ? f b i d = 1 0 1 5 1 1 5 5 6 9 9 4 9 9 5 4 7 & s e t = a .
68707614546.69438.16918369546&type=1&theater
Autor Sergiu Gherghelegiu

5.Când X a fost inventat în sec. XIX, era mai mult un lux sau o jucărie pentru adulți, pentru că 
utilizarea lui, ca de pildă a  modelului “Penny si farthing”, era foarte incomodă. La sfârșitul secolului 
XIX a apărut Y – o alternativă  pentru X, despre care ulterior s-a declarat că nu este un lux, deși costul 
Y de obicei este mult mai mare decât cel al X. Ironic, criza mondiala a dovedit ca X este totuși 
alternativa mai puțin luxoasa a Y-ului, vânzările X uneori depășind cele a Y în 2011. Ce a fost înlocuit 
cu X și Y?
Răspuns: bicicleta și automobilul
Comentariu: Modelul „Penny and farthing” era modelul renumit cu două roți de dimensiuni diferite. 
Referința la aceea că automobilul nu este un lux este din romanul „Vițelul de aur” de Ilf și Petrov.
Autor Vitalie Eremia

6.În 1678 locuitorii orașului englez High Wycomb, fiind revoltați de comportamentul primarului care 
fura permanent banii din trezorerie și trăia  o viaţă bogată, cu masă  plină de bucate, au propus o 
procedură anuală pentru a exclude astfel de comportament. Cu timpul, această procedură a devenit 
tradiție în acest oraș  și din 1678 toți primarii orașului High Wycomb trebuiau să  facă  aceasta în 
fiecare an. Ce anume? 
Răspuns: Să se cântărească în faţa poporului
Criterii de acceptare: să se cântărească
Comentarii: Locuitorii au început să  cântărească primarul anual. Dacă  el adăuga peste an kilograme, 
atunci era un primar rău și era scos din funcție. 
Sursa: http://muzey-factov.ru/from40
Autor: Eugenia Grosu

7.Conform unor surse, numele său era Van Straaten, conform altor, Van Der Deken. Oricum, toate 
sursele menționează încăpățânarea sa, care nu s-a terminat cu bine. Dar sub ce nume îi cunoaștem 
noi mijlocul de transport?
Răspuns: Olandezul zburător
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Comentariu: În majoritatea legendelor, el se încăpățânase să ocolească  capul Horn pe furtună contra 
unui vânt opus, și până la urmă, din cauza blasfemiilor, a fost blestemat să cutreiere mările fără  a se 
putea apropia de vre-un țărm.
Sursa: Igor Mojeiko, „Tainele mărilor și oceanelor”
Autor Natan Garștea

8.Într-un foileton satiric dedicat regimului nazist, scriitorul rus Valentin Kataev descria cum toate 
animalele au fost calificate de naziști drept evrei și omorâte. Astfel, elefantul a fost condamnat 
deoarece avea nas lung, leul din cauză că are coamă cârlionțată, iar cobra - din cauză  că purta 
ochelari. Balena însă nu a fost declarată drept evreu, dar a fost condamnată din alt motiv. Din care?
Răspuns : Din cauză că a ascuns un evreu
Comentariu : Se are în vedere episodul biblic în care o balenă l-a înghițit pe profetul Iona.
Autor Sergiu Gherghelegiu

9.Pe site-ul mail.ru, la secțiunea “Răspunsuri”, autorul întrebării a găsit o sintagmă care ar suna în 
română astfel: „Autobus galben albastru”. Nu vă întreb pentru vorbitorii cărei limbi ea reprezintă un 
răspuns, deși asta v-ar ajuta mult. Mai bine spuneți cum ar suna acest răspuns tradus în română.
Răspuns: Te iubesc
Comentariu: Este o modalitate de a învăța pentru englezi de a spune „Te iubesc” în limba rusă  - 
„Yellow-blue bus”.
Autor Sergiu Gherghelegiu

10.Conform unei versiuni, „de vină” este autocorrectorul, care a modificat cuvântul Radio în alt 
cuvânt, în momentul în care producătorul îi scria sms. Numiți-o pe ea. 
Răspuns: Lady Gaga
S u r s a : h t t p : / / w w w . n j . c o m / e n t e r t a i n m e n t / m u s i c / i n d e x . s s f / 2 0 1 0 / 0 1 /
lady_gaga_her_outrageous_perso.html
Autor Alina Cazachevici
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11.Conform unei versiuni, denumirea Acestuia s-a format astfel: în denumirea unuia similar din anii 80 
primul cuvânt din denumire a fost păstrat, iar al doilea - cuvântul Perestroika - a fost înlocuit cu un alt 
cuvânt, inventat, ce reflecta tot ce e legat de scandaluri, intrigi și bani. Scrieți denumirea lui.
Răspuns: Projektorperiskhilton (Прожекторперисхилтон) (Se acceptă și cu spații)
Comantariu: Ar reflecta – reflector – projector. Perishilton sună a Perestroika. Recent acest proiect TV 
a fost închis.
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/Прожекторперисхилтон
Autor Alina Cazachevici

12.În ajunul anului nou în anul 1994 unul din avioanele Concorde a săvârșit un zbor în afara curselor 
obișnuite, care a durat 32 de ore. Pasagerii care au plătit câte 23 mii de dolari fiecare, au făcut escale 
în câteva orașe din toată lumea, inclusiv au trecut de două ori prin New-York. Dar pentru ce au făcut 
aceasta?
Răspuns: pentru a putea serba ajunul anului nou de mai multe ori
Comentariu: Datorită traversării liniei de demarcare a zilei, au câștigat o zi.
Sursa: http://www.mineofuseless.info/trivia/
Autor Natan Garștea

13.„X mai mult nu mai luminează” este denumirea unui articol recent de pe un portal rus.
Numiți X.
Răspuns: Projektorperiskhilton (Прожекторперисхилтон)
Comentariu: Articolul este dedicat închiderii programului.
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Sursa: http://tv.headline.kz/review/projektorperishilton_bolshe_ne_svetit.html
Autor Alina Cazachevici

14.Nu demult, pe site-ul Adme.ru, într-un articol au fost publicate exemple de porecle care ar putea fi 
atribuite scriitorilor cunoscuți. De exemplu : Howard „10 apeluri nepreluate de la Ktulhu” Lovecraft, 
sau  Salman „Păzeşte-ne Allah” Rushdie.
Atenție, Blitz Triplu, numiți scriitorii cu următoarele porecle : 
1.„Criminalul este lacheul”
2.„Poveștile unui matematician englez”
3.„Eu și cu ea nu suntem rude”
Răspuns : 1. Agatha Cristie   2. Lewis Carrol   3. Francis Scott Fitzgerald
Comentariu: Fransis Scott Fitzgerald s-ar referi la cântăreața Ella Fitzgerald.
Autor Sergiu Gherghelegiu

15.Atenție, în întrebare a fost făcută o înlocuire:
Eroarea Lucky Strike este tendința de a crede că probabilitățile viitoare sunt modificate de 
evenimente din trecut, atunci când, în realitate, acestea nu sunt influențate. Cel mai faimos  exemplu 
al acestei erori a avut loc în vara anului 1913 când unii oamenii au avut mult de suferit, influențați fiind 
de aceasta eroare. Peste un minut, vă rugăm să numiți ce a fost înlocuit prin Lucky Strike
Răspuns : Monte Carlo
Comentariu : Cel mai faimos exemplu al erorii jucătorului a avut loc în vara anului 1913 într-un casino 
din Monte Carlo, atunci când bila a căzut pe negru de 26 de ori la rând, iar jucătorii au pierdut 
milioane de franci pariind pe rosu în timpul succesiunii de negru. Jucătorii credeau greșit ca 
succesiunea de negru crease un dezechilibru în jocul aleatoriu și erau convinși ca va urma un lung șir 
de rosu. 
Autor Anastasia Ionaș

16.Ei îi trebuiesc 246 de ani pentru a o realiza pe cea mare, și 6 zile, 9 ore și 17 minute pentru a o 
realiza pe cea rapidă. De când noi o cunoaștem, ea a trecut doar 1/3 din acea mare. Numiți-o.
Răspuns: Planeta pitică Pluto
Comentariu: Pluto realizează  o rotație în jurul Soarelui în 248 ani pământești, și o rotație în jurul axei 
sale - în 6 zile, 9 ore și 17 minute. Din 1930, când Pluto a fost descoperită, au trecut 82 de ani, exact 
o treime dintr-un an plutonian.
Sursa: http://1001facts.info/interesnye-fakty-o-plutone/#content
Autor: Eugenia Grosu

17.Imagine

Această  monedă comemorativă a fost pusă în circulație în anul 1999. Dar memoriei cui ea era 
dedicată?
Răspuns: George Luis Borges

http://tv.headline.kz/review/projektorperishilton_bolshe_ne_svetit.html
http://tv.headline.kz/review/projektorperishilton_bolshe_ne_svetit.html
http://1001facts.info/interesnye-fakty-o-plutone/#content
http://1001facts.info/interesnye-fakty-o-plutone/#content


Comentariu: Unul dintre cele mai răspândite simboluri în opera marelui scriitor argentinian este 
labirintul.
Autor Natan Garștea

18.Publicitatea unui magazin specializat pe un tip de mobilă conține un slogan în limba engleză, care 
face atât o invitație, cât și îndeamnă la efectuarea procurării. Scrieți, prin 3 cuvinte în engleză, 
sloganul companiei.
Răspuns: Take a seat
Comentariu: Magazinul era specializat în vânzarea scaunelor.
Autor Alina Cazachevici

19.Atenție, în întrebare sunt înlocuiri. Conform unei „teorii”, unuia din inventatorii acestora i-a fost 
interzisă  de către autoritățile germane crearea unei fabrici de confecționare a lor, sub pretextul 
pericolului de incendiu. 
Ce cuvânt de origine turcă am înlocuit prin ele?
Răspuns: Chibrite
Comentariu: Înlocuind cuvântul „versiune” cu cuvântul „teorie”, am obținut o teorie a chibritului.
Sursa: http://dexonline.ro/definitie/chibrit
Autor Alina Cazachevici

20.(imagine)

Toți trei membri ai formației „ZZ Top” aveau asta. Scrieți numele de familie a lui Fran (în dreapta).
Răspuns: Beard
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Comentariu: Billy Gibbons și Dusty Hill aveau bărbi adevărate.
Autor Natan Garștea
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21.Conform unei surse, în lume sunt 4 orchestre compuse din ELE, fiecare având 7 de diferită 
lungime, ceea ce le permite la toate împreună să ia un acord întreg.
Care 5 litere le-am omis în textul întrebării?
Răspuns: Vuvuz
Comentariu: Orchestrele sunt compuse din vuvuzELE, care, fiecare în parte, pot lua doar o notă.
Sursa: http://www.ukfootball.ru/news-0565.html
Autor Alina Cazachevici

22.Întrebare cu imagini.
Dulapurile din imagine se află într-o sală în Japonia, unde se juca un anumit joc. Unui european din 
cei opt veniți i-a fost refuzat accesul. Dacă v-ați dat seama de ce pe dulapul din stânga cifrele sunt 
scrise cu caractere mai mari decât cele de pe dulapul din dreapta, spuneți cum se numea jocul.

Răspuns: bowling. 
Explicații: Pe dulapuri era indicată mărimea pantofilor în sistemul metric. Poate unii dintre voi mai țin 
minte, pe timpul sovietic și la noi se utiliza sistemul metric pentru mărimile încălțămintei. Pe dulapul 
din stânga erau mărimile mari: 26,5-28,5 în sistemul metric sau 42-45 în sistem european. Mărimea 
29, care corespunde mărimii 46 nu era. Fără încălțăminte specială nu i s-a permis.
Autor Lilian Bejan

23.În instrucțiunea de utilizare a "tobelor" scrie că ele nu trebuie utilizate la temperaturi ridicate 
pentru că vor funcționa mai rău. Nu se recomandă expunerea “tobelor” la raze solare directe. 
“Tobele” urmează a  fi  păstrate la loc uscat și temperaturi moderate, iar înghețarea lor nu le va mări 
durata de funcționare. "Seturile" pentru "tobe" au apărut recent și în Chișinău în speranța de a face 
orașul mai curat. Sperăm și noi că într-un minut veți scrie ce am înlocuit prin “set” și “tobe”.
Răspuns: Pubele, baterii
Surse: 1. http://locals.md/2012/gorodskie-novosti-v-kishinyove-ustanovlenyi-urnyi-dlya-utilizatsii-
batareek/
2. http://www.duracell.ru
3. http://ro.wikipedia.org/wiki/Baterie_%28instrument_muzical%29 
Autor Marina Botnaru
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24.În romanul lui Vladimir Berezin „Martorul” este descrisă  următoarea practică: Mulţi bărbați din 
fosta URSS, atunci când plecau în deplasare în vreo țară capitalistă  aveau cu ei bucăți de carton de 
mărime variabilă, între 21 și 25 centimetri. Peste un minut, vă rugăm să  numiți motivul acestei 
practici.
Răspuns : Soțiile (se acceptă după sens )
Comentariu: Aceste bucăți reprezentau mărimile piciorului feminin, ei se conduceau de ele la 
cumpărarea încălțămintei care în URSS nu se găsea. Din una din întrebările anterioare știți că în 
URSS se utilizau mărimile metrice la încălțăminte, care corespundeau cu lungimea piciorului în 
centimetri.
Autor Sergiu Gherghelegiu

25.Material distributiv.
Aveți în față un fragment de text tradus din rusă:
„Vizitatorii de obicei considerau că ciudatul obiect este simbolul Lunii sau a Soarelui, lor nici prin cap 
nu le trecea că au în față un idol păgân slavon, zeitatea Kolobok, care le apărea strămoșilor noștri ca 
o sferă, centrul căreia se află peste tot, iar marginea - nicăieri.”
În acest fragment de text o literă a fost înlocuită. Ce literă?
Răspuns: g
Comentariu: zeitatea se numea „Colobog”. 
Sursa: Evghenii Lukin
Autor Natan Garștea

26.În romanul „Singur în Faţa Dragostei” de Aureliu Busuioc, eroul principal afirmă  despre ea „Un 
monument etern și măreț durat celei mai nobile porniri omenești: setea de cunoaștere! De ce adică ar 
fi luat drept literă de evanghelie cuvântul Domnului, fără nici o îndoială, fără să cunoască  adevărul 
prin proprie experiență?” Nu vă întrebăm cine este ea și nici ce s-a întâmplat cu dânsa, numiți mai 
bine substanța cu care la moment ea ni se asociază 
Răspuns : Sarea
Comentariu : Este vorba despre soția lui Lot, în timpul fugii din Sodoma, ea a privit în urmă contrar 
avertizării primite de la Dumnezeu, și s-a transformat într-un stâlp de sare.
Autor Sergiu Gherghelegiu

27.Decizia guvernului rus  de a schimba fusurile orare s-a ciocnit de o amplă opoziție. Asta a generat, 
de altfel, o reacție severă de răspuns din partea autorităților care au început să interzică  orice 
eveniment sau acțiune care le părea că ar protesta contra schimbării orelor. În această ordine de idei, 
autoritățile din Kamceatka au fost foarte vitrege, interzicând un spectacol pentru copii pe motiv că 
aceasta ar fi  fost o critică la adresa autorităților federale. Peste un minut, vă rugăm să numiți 
povestea pe motivele căreia a fost montat acel spectacol.
Răspuns : Cenușăreasa
Comentariu: În poveste, ora tot era foarte importantă.
Autor Sergiu Gherghelegiu

28.Atunci când explica originea erorii în denumire, autorul spunea că la alegerea acesteia, a consultat 
un specialist, care „a și încurcat germanul cu suedezul”. Numiți profesia specialistului.
Răspuns: Pompier.
Comentariu: Hârtia nu arde la temperatura 451 grade Fahrenheit, ci la aproximativ 450 și ceva grade 
Celsius. Ray Bradbury spune că pompierul a încurcat scalele, și nu el.
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/451_градус_по_Фаренгейту
Autor Alina Cazachevici

29.Imagine

http://ru.wikipedia.org/wiki/451_
http://ru.wikipedia.org/wiki/451_


Designerul olandez Charlotte van der Waals  a creat dispozitivul din imagine, o parte importantă a 
căruia a fost ascunsă. Dar care este funcția acestuia?
Răspuns: este un ceas

Comentariu: Ceasul arată timpul în toate fusurile orare.
Sursa: http://www.charlottevanderwaals.nl/uk/products/waals-world-watch-abs
Autor Natan Garștea

30.Imagine
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Restabiliți textul omis.
Răspuns: Michael Jackson
Autor Alina Cazachevici
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31.Un drum auto, de circa 25 km lungime, în mod normal e deschis pentru circulație mai puțin de 1 
000 ore pe an. Numiți motivul pentru care pe acest drum, situat în Estonia, e ilegal să porți centura de 
siguranță și să conduci cu o viteză între 25 și 40 km/oră.
Răspuns: e pe gheață
Comentarii: e deschis  doar iarna, de la răsărit până  asfințește soarele. La viteze între 25-40 km/oră 
vibrațiile fac să crape gheața. Centura de siguranță poate deveni fatală în caz că crapă gheața.
Autor Lilian Bejan

32.Denumirea acestei formații pentru mai mult de 1,8 miliarde de oameni ar suna drept confirmare a 
poziției oficiale a statului din care ea era fată de un anumit gen de muzică. Paradoxal, până la 
desființarea sa în 1970, formația a fost unicul reprezentant național al acestui gen muzical. Numiți 
formația.
Răspuns: Noroc
Comentariu: Statul era Uniunea Sovietică, poziția oficială a căreia era „nu rock-ului”. Peste 1,8 
miliarde de oameni sunt vorbitorii limbii engleze. Pentru ei, poziția  oficială a URSS ar suna drept „no 
rock”. Formația Noroc a fost mult timp unica formație moldovenească de rock.
Autor Natan Garștea

33.Imagine



Vedeți în imagine un fragment de pe coperta  revistei Punkt nr. 7-8 din 2007: ”Tema numărului: X 
INĂU”.
Iată câteva titluri ale articolelor din Revistă care Vă vor ajuta să numiți X:
Zbor deasupra unui cuib de X, ia-ne nouă X-ul nostru cel de toate zilele, Joci până X, X-Sclipici, 
Ștefan și Matrioșka, etc.
Numiți X.
Răspuns: Kitsch

Comentariu: Tema numărului 7-8 a revistei Punk se numea KITSCHINĂU și viza prostul gust din 
lumea înconjurătoare, iar articolele se refereau la mediocritatea gustului moldovenilor. 
Sursa: Revista Punkt
Autor: Nadia Melinti

34.Două din multele episoade ale acestui serial, devenit popular în anii 2000, au denumirile 
„Aspiratorul subacvatic” și „Ceai sub cupola”. Dar ce obiect vestimentar se întâlnește cel mai des în 
denumirea episoadelor serialului?
Răspuns: Pantalonii
Comentariu: Serialul este SpongeBob SquarePants. Sunt episoade care au denumiri: pantalonii rupți, 
pantalonii fricoși, pantalonii hazlii, etc.
Sursa: Lista de episoade ale serialului.
Autor Alina Cazachevici

35.Din punct de vedere istoric, se consideră  că Acesta a apărut odată cu revoluția industrială, iar în 
2004 translatorii din Marea Britanie au inclus  acest cuvânt în Top 10 al cuvintelor cel mai greu de 
tradus, și noi vă rugăm să ni-l spuneți așa cum sună el în original. 
Răspuns: Kitsch
Comentariu:  Kitsch este un termen care desemnează arta de prost gust, pierderea simțului 
autenticității, arta-surogat, universul uman lipsit de profunzime, etc. Articolele aferente temei 
numărului descriu detaliat toate aspectele vieții influențate de Kitsch.
Sursa: Revista Punkt, nr.7-8 din 2007
Autor: Nadia Melinti



36.Atenție, în întrebare sunt înlocuiri. În romanul lui  Heinlein ”Stranger in a strange land”, un doctor 
se destăinuie unei asistente medicale, după ce, resemnat, urmează  instrucțiunile acesteia în privința 
tratamentului ce ar trebui administrat, după cum urmează: ”40 de ani în urmă  am aflat că  nu sunt X, 
10 ani în urmă am aflat că nu sunt nici măcar Esculap.” Dar cine este X?
Răspuns: Dumnezeu.
Autor Olga Bulat

37.Iată o descriere originală a unui profil de pe twitter: „We have no idea what to do with 140 
characters – we're used to only 6!” în traducere: „Noi nu avem idee ce să facem cu 140 de caractere 
– noi suntem obișnuiți doar cu 6”. Scrieți prin două cuvinte cui aparține acest profil mâzgălit?  
Răspuns: Google Doodles
Comentariu: Google Doodle – logourile zilnice pe site-ul google. Doodle din engleză  se traduce ca 
mâzgăleală. 
Sursa: https://twitter.com/#!/GoogleDoodles
Autor: Eugenia Grosu

38.Conform doctorului Komarovski practica de a unge cu verde de briliant bubușoarele ce apar la 
vărsat de vânt nu este una ce tratează boala, dar mai curând este indicator – și anume ajută părinții 
să-și dea seama când copilul lor poate interacționa cu alții fără  ca să îi molipsească. Dar ce anume 
fac părinții înainte ca să decidă că în curând pot să-și expună copilul la interacțiunea cu alții?
Răspuns: verifică dacă nu mai apar bubițe neunse
Comentariu: verdele de briliant îi ajută să  diferențieze bubițele vechi – deja unse, cu cele nou-apărute. 
Atunci când nu mai sunt bubițe noi + 5 zile – copilul nu mai este molipsitor.
Autor Olga Bulat

39.Material distributiv.
În indicele alfabetic al personajelor cărții „Quicksilver” de Neal Stephenson, el era prezentat drept 
„ __________, Charles  de Batz-Castelmore d’ , cca. 1620 - 1673”. A doua profesie scrisă în descrierea 
persoanei era „memuarist”. Dar la ce literă a indicelui putea fi regăsită persoana respectivă?
Răspuns: A
Comentariu: Numele lui complet era „Artagnan, Charles de Batz-Castelmore d’ ”. În indice el era 
prezentat drept mușchetar și memuarist.
Sursa: Neal Stephenson, Quicksilver
Autor Natan Garștea

40.Acest bucureștean are peste 200 de filme în filmografie sa. A lucrat cu regizori precum Jean-
Jacques  Beineix, Gérard Oury, Yves  Robert și alții. Nu vă întrebăm numele lui, numiți ce obiect, din 
filmele „cu participarea sa”, în unele traduceri era de culoarea galbenă, iar într-un remake din 1985 de 
culoare roșie?
Răspuns: Pantoful negru (Se acceptă și pantoful)
Comentariu: El este compozitorul Vladimir Cosma, cunoscut pentru multele soundtrackuri pentru 
filmele franceze. Unul din cele mai cunoscute este pentru filmul „Marele blond cu un pantof negru”
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Cosma
http://ru.wikipedia.org/wiki/Высокий_блондин_в_чёрном_ботинке
Autor Alina Cazachevici

Runda 5

41.Material distributiv
义和团运动
Organizatorii acestei răscoale se autoîntitulau „Pumnii armoniei juste”. Răscoala era îndreptată în 
primul rând contra intervenției străine în economie, în viața politică a țării lor și în viața lor religioasă. 
Ca urmare a ei, au fost uciși mulți străini, dar și conaționali care au adoptat altă religie. Dar sub ce 
nume cunoaștem noi această răscoală?
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Răspuns: răscoala boxerilor
Comentariu: Răscoala boxerilor a avut loc în China în anii 1898-1901. În perioada acesteia 
detașamentele armoniei și adevărului au încercat să scape țara de influența străină, ucigând străini și, 
mai ales, conaționali care s-au convertit la creștinism. Denumirea în chineză a  răscoalei 
(Yìhétuán yùndòng) ați primit-o pe aceste materiale distributive.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Righteous_Harmony_Society
Autor Natan Garștea

42.Nefiind mulțumită de gustul acestui aperitiv cumpărat la supermarket, autoarea întrebării a hotărât 
sa găsească rețeta originala și sa o prepare singură. Știind ca de obicei poate obține mai multe rețete 
cautând în engleza, ea a introdus  în motorul de căutare echivalentul în engleza a denumirii mâncării 
din fața sa. Prin aceasta abordare vestica a mâncării cu denumire estică ea a aflat ca în rețeta 
originală ingredientul principal era un tip de varza, care nu se găsea în zona unde au nimerit cei ce i-
au dat o parte din nume. Peste un minut, vă  rugăm să  scrieți în orice limbă denumirea acestei 
delicatese culinare.
Răspuns: Morcov coreean (se acceptă după sens și limbă)
Comentariu: Conform unor surse de pe internet, produsul original era salata de varză picantă, care 
includea varză de pechin. După deportările masive a unor coreeni în zonele centrale ale Uniunii 
Sovietice, ei au fost nevoiți să înlocuiască varza cu morcov.
Autor Anastasia Ionaș

43.Imagine

Ați primit imaginea unei icoane, pe care sunt reprezentați un grup de martiri ai bisericii ortodoxe ruse. 
Ei, în număr de 222, au fost canonizați în anul 1902. Dați, vă rog, pe foițele de răspunsuri denumirea 
evenimentului în urma căruia ei au fost canonizați, exact așa cum l-ar scrie conaționalii lor.
Răspuns: 义和团运动
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Comentariu: Ei au primit moartea de martir în cadrul răscoalei boxerilor. Ca răspuns trebuia să dați 
foițele primite anterior cu denumirea răscoalei boxerilor în chineză. Vă mai amintim o dată să nu 
aruncați foițele cu materiale distributive sau orice alt gunoi, ci să luați totul cu voi.
Autor Natan Garștea

44.Colaboratorul Universității din Cambridge, Lucy Delap, afirmă  că  acest principiu este un mit, care 
a fost răspândit de către elita Britanică pentru a îndreptăți lipsa dreptului de vot a femeilor. Femeile nu 
au nevoie de vot – bărbații se vor gândi în primul rând la interesele acestora. Numiți acest principiu, 
dacă toți cunoaștem un caz renumit al aplicării lui.
Răspuns: Femeile și copii în primul rând.
Sursa: http://www.newscientist.com/article/dn22119-sinking-the-titanic-women-and-children-first-
myth.html
Autor Alina Cazachevici

45.Una din definițiile cuvântului „Lacuna” este: „Întrerupere involuntară și penibilă într-un text, în 
înlănțuirea unor fapte, a unor idei.” Numiți actrița, eroina căreia s-a adresat la o companie, denumirea 
cărei era „Lacuna Inc.”.
Răspuns: Kate Winslet 
Comentariu: este vorba despre filmul „Eternal Sunshine of the spotless  mind”. Compania ștergea din 
memoria oamenilor amintirile neplăcute.
Sursa: http://www.imdb.com/title/tt0338013/trivia
Autor Alina Cazachevici

46.Titlul unui articol despre compania care a creat un joc foarte cunoscut era: „Rovio marks one 
billion downloads, untold (trei litere omise) casualties.” (Rovio a înregistrat un miliard de descărcări, 
numărul de decese a (text omis) nu a fost comunicat). Restabiliți acele trei litere în varianta engleză.
Răspuns: pig
Comentariu: Articolul era despre compania care a creat jocul „Angry birds”.
Autor Natan Garștea

47.În mai 2012 o motocicletă  Harley Davidson a adus un “mesaj într-o sticlă” canadienilor în British 
Columbia. În iunie 2012, o bucată de debarcader de 165 tone a adus același mesaj americanilor în 
Oregon. Savanții se așteaptă la un număr crescător de astfel de mesaje spre sfârșitul anului 2012 și în 
2013. Despre ce mesaj este vorba?
Răspuns: Tsunami-ul din Japonia din 2011
Comentariu: Bucata de beton era o parte a docului din Japonia  cu polistiren (de aceea nu s-a 
scufundat). Harley Davidson a fost într-un container care tot nu s-a scufundat. Obiectele au fost 
aduse de curenți oceanici din Japonia.
Autor Vitalie Eremia

48.Nu demult, pe site-ul Adme.ru, într-un articol au fost publicate exemple de porecle care ar putea fi 
atribuite scriitorilor cunoscuți. În această serie de porecle, 2 scriitori sunt clasificați aparte. Porecla 
primului este : Rozencreițeri la prețul de 100 bucata.  Porecla celui de al 2 este : Rozencreiţeri la 
prețul de 1000 bucata. Peste un minut, numiți-l atât pe primul cât și pe al 2.
Răspuns : Primul – Dan Brown   Al 2 – Umberto Eco
Autor Sergiu Gherghelegiu

49.Un exemplu de prejudecăți cognitive are denumirea de Efectul Y-ului și descrie ignorarea unei 
situații evidente și negative. În finanțe acest efect se manifestă  atunci când oamenii se afla în situații 
cu risc crescut dar se comporta de parca nu ar exista nici un risc. Numele vine de la  un lucru bine 
cunoscut tuturor, dar fals. Peste un minut, numiți cuvântul înlocuit prin Y.
Răspuns: Struț.
Autor Anastasia Ionaș
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50.Imagine

Nu vă întrebăm cine era autoarea mesajului, spuneți, vă  rog, ce piesă  vestimentară  mai neobișnuită 
purta ea.
Răspuns: Balaclava. 
Criterii de acceptare: Mască de schi sau Cagulă. Mască simplă nu se acceptă.
Comentariu: Se sugerează că mesajul din poză este scris de o membră a Pussy Riot.
Surse: 1. http://ru.wikipedia.org
2. https://p.twimg.com/A0VQPPVCYAASE40.png 
Autor Marina Botnari
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