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1. Forumul de știri de orientare conservatoare Human Events a solicitat unor specialiști să
alcătuiască o listă de cărți pe care le consideră a fi cele mai dăunătoare din ultimile două secole. În
top se regăsesc „Gândurile președintelui chinez Mao” și „Mein Kampf” de Adolf Hitler, iar în topul
listei se află o carte apărută în 1848. Numiți autorii cărții.

Răspuns: Karl Marx și Friedrich Engels

Comentariu: Este vorba de „Manifestul Partidului Comunist”

Autor: Vera Turcanu-Spatari

2. În transmisiunea meciului de fotbal dintre Rusia și Statele Unite forma pe care o aveau steagurile
celor două țări era parcă mai potrivită pentru Statele Unite decât pentru Rusia. Ce formă aveau
steagurile?

Răspuns: Pentagon

Autor: Marcel Spatari

3. Ei au fost aduși în Rusia în secolul XVIII de soldatii care au luptat impotriva armatelor lui Frederick.
Unul dintre ei era păzit de robotelul WALL-E, iar in filmul Men in Black altul era ucigaș. Se crede că în
ultimii ani îi vedem tot mai rar. Numiți-i.
Raspuns : Gandacii de bucatarie
Comentariu: Conform ultimilor cercetari din cauza utilizarii tot mai largi a telefoanelor mobile
gindacii de bucatarie fug din case  )

Autor : Ivan Boaghi, , BIN

http://www.blognews.am/rus/news/28547/samiye-neveroyatniye-faktiy-o-kotoriykh-vam-bolshe-
nikto-ne-rasskazhet!.html

4. Atenție, material de distribuit.

Scrieți cele trei elemente lipsă din acest șir.

Răspuns: F, S, S

Comentariu: Friday, Saturday, Sunday



Autor : Stefan Vetrila, BIN

5. Uneori greselile operatorilor pot cauza confuzii. In cartea « Stalin mi-a furat copilaria » de Boris
Vasilev se spune că un operator din Rusia comunistă a fost condamnat la 25 de ani de pușcărie
pentru că a omis litera « r » dintr-un cuvant. Despre ce cuvant este vorba ?

Raspuns : Stalingrad

Autor : Iulia Stavniciuc

Comentariu : Operatorul trebuia sa expedieze prin posta un colet la uzina de tractoare din Stalingrad.
Acesta a omis litera „r”, astfel scriind „Stalingad” adica „Stalin e spurcat”

6. Atentie material de distribuit:

Cu câteva decenii în urmă, în timpul antrenamentelor, cosmonauții primeau diferite teste. Acesta
este unul dintre ele. În timpul unei defecțiuni, cosmonautul trebuie să ia decizia corectă prompt și
operativ. Peste 60 de secunde scrieți pe foite cele cinci litere cu care un cosmonaut trebuie să
completeze acest șir.
Raspunsul: SSONZ

Comentariu: Unu Doi Trei Patru Cinci Sase Sapte Opt Noua Zece
Autor : Stefan Vetrila, BIN

7. În „Cântarea cântărilor”, ele sunt alinarea celor bolnavi de dragoste. Pe de altă parte, se cunoaște
cel puțin un caz în care unul dintre ele a provocat invidia și gelozia. Numiți-le.

Răspuns: Merele

Comentariu: Mărul discordiei a provocat invidia și gelozia între Hera, Atena și Afrodita.

Autor: Vera Turcanu-Spatari

8. El este menționat în jurământul scouților, pe care aceștia îl rostesc în momentul aderării la
mișcare. Din anii 90 menționarea lui a devenit opțională. Numiți-l.
Răspuns: Dumnezeu
Comentariu: Jurământul scouților: „Pe onoarea mea, voi încerca să-L slujesc pe Dumnezeu și țara
mea. Să-i ajut pe oameni neîncetat și să respect legea cercetașilor mereu”.
Autor: Vera Țurcanu-Spatari

9. Banc:
Femeile se împart în patru tipuri: domnișoare, doamne, Doamne ______ și mai __ Doamne.
Completați spațiile cu două cuvinte:
Răspuns: ferește, dă
Comentariu: Doamne ferește și mai dă Doamne



Autor: Vera Țurcanu-Spatari



10.Pentru a crea sunetul mișcării unui personaj de desen animat, designerul de sunet Ben Burtt a
utilizat o pereche de cătușe deschizindu-le și inchizându-le de mai multe ori. Numiți personajul.
Raspuns : Gândacul de bucătărie din WALL-E
Autor :Ivan Boaghi
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%9B-%D0%98
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11. In orasul Kreskill din New Jersey toti motanii si pisicile sunt obligate sa poarte cite 3 clopotei. Pe
cine apara astfel conducerea orasului?
Raspuns: Pasarile

Comentariu: Cauza este ca pasarile sa ramina in viata. Sa poata zbura la sunetul clopoteilor.

Sursa: http://www.blognews.am/rus/news/28547/samiye-neveroyatniye-faktiy-o-kotoriykh-vam-
bolshe-nikto-ne-rasskazhet!.html

12. Iată o scurtă povestire de groază scrisă de Frederic Brown: Ultimul om de pe pământ stătea
singur în cameră. Dar iată că... Continuați prin mai multe cuvinte.

Răspuns: cineva bate la ușă.

13. Restabiliți fragmentele omise în imagine.

Raspuns : 1) Old, Young

Autor : Ivan Boaghi

14. Contrar unei credinte larg raspandite, ACEST LUCRU se face cu ELE pentru a prinde de ELE o
imagine sau un nume al unei persoane. Numiti-LE va rog prin doua cuvinte dintre care unul de origine
africana.

R-s: Păpușile voodoo

15. “Aceasta este pentru prima dată când autoritatile m-au ajutat sa scap din inchisoare.” Aceste
cuvinte apartin ucigasului George Sitts și pot fi găsite pe wikiquote.org la o anumită rubrică. La



aceeași rubrica îi putem gasi si pe Arhimede, Cezar și Socrate. Restabiliți, va rog, în romana sau în
engleză, prin doua cuvinte titlul rubricii de pe wikiquote.org.

Răspuns: Last words/ Ultimile cuvinte

Autor: Ion Dodi, Lareme

16. Pe site-ul wikiquote.org apar cuvintele “Nu-ți fă griji. De obicei nu înoată înapoi” la rubrica
ultimile cuvinte. Peste un minut vă rog sa ne spuneți cui aparțin aceste ultime cuvinte, utilizând
numele său sau porecla din trei cuvinte sub care era cunoscut.

Răspuns: Steve Irwin / vânătorul de crocodili

17. Restabiliți cele două inscripții de sub imagini.

Răspuns: 50 cent și 1 dollar

18. Prima dată a fost vândut în 1902, iar prima carte despre el a fost scrisă în 1907 de Alice Scott. În
total au fost scrise peste 400 de cărţi, există peste 80 de cântece, iar recent pe ecrane a apărut și un
film destul de controversat despre el. Cum se numește filmul ?

Răspuns : TED

Comentariu : El este Teddy Bear.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_
%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0 ( Filmul TED)

Autor: Ivan Boaghi, BIN

19. Heftklammern – germană
Zszywki – poloneză
Punti metallici – italiană
Așa se numesc ele în germană, poloneză și italiană. Dar cum se numește în română aparatul cu
ajutorul căruia sunt utilizate?

Răspuns: Capsator



Comentariu: Capsele seamănă cu clamele, „leagă” hârtiile și seamănă cu niște punți metalice.

Autor:  Marcel Spatari

20.

Ce caracteristica a unei ediţii speciale de cărţi este ilustrata in imagine?

R-s: versiuni rezumate. "abridged"

A: Sandu Cojocari
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21. Niciodată nu e târziu să devii o persoană mai bună. Dar ce ar trebui să ne motiveze să facem
această reclamă?

R-s: să ne înscriem pentru donare de organe.

Criteriu: după menţionarea donării şi a organelor

A: Sandu Cojocari

22. În una dintre variantele jocului Mafia, o pereche de jucători poate câştiga chiar daca unul din ei e
mafiot, iar celălalt e simplu cetăţean. Pe de altă parte, dacă unul din ei este ucis, celălalt moare
imediat.

Dar ce nume mitologic latin îl poarta cel care-i alege pe cei doi in prima noapte din joc.

R-s: Cupidon.

Comentariu: Cei doi sunt „îndrăgostiţii”. Aproape ca şi Romeo şi Julietta



Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Mafia_(party_game)

Autor: Andrei Lutenco

23. In 2006, la a 50-a aniversare a revolutiei anticomuniste din Ungaria, a fost tiparita o bancnotă
tipizată de 500 de forinți în memoria acelui eveniment. Atenție, întrebarea - de ce nu a au fost
utilizați 50 de forinți, care există în Ungaria?

Raspuns : 50 forinți sunt o monedă

Autor : Adrian Scutaru

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

24. Bliț dublu. Răspundeți la două întrebări umoristice, care nu sunt legate între ele.

1) Numai Chuck Norris îi stie secretele. Secretele cui?

2) El este facut de oameni pentru oameni împotriva oamenilor. Numiti-l.

Raspuns : 1- Victoria; 2- Prezervativ

Autor: Ivan Boaghi

25. După îndelungi discuții, specialiștii au convenit că ele au de fapt două picioare și șase brațe.
Numiți-le.

Răspuns: Caracatițele

Comentariu: Cefalopodele au 8 membre, dar deși sunt asemănătoare, funcțiile lor sunt diferite. Cele
două tentacule posterioare sunt utilizate pentru a se propulsa pe fundul mării, deci ar fi mai corect să
fie numite picioare.

26. Cea mai răspândită fobie este teama de a cânta în baie. Ce cuvinte am înlocuit prin cânta și baie.

Răspuns: Vorbi în public

27.

Aveți în față o publicitate a unor produse, apariția cărora s-a datorat unei idei deștepte a unei firme
din Elveția. Numiți produsul.

Răspuns: Smart



Comentariu: Mașinile Smart au apărut după ce șeful Swatch a avut ideea de a face un automobil
după modelul de marketing al ceasurilor Swatch. Astăzi mașinile Smart sunt fabricate în Franța
pentru firma germană Daimler.

28. La fundul fosei Challenger din Grota Marianelor presiunea este de 1100 ori mai mare decât la
suprafața apei. Dar cărui indicator la fundul Grotei Marianelor îi corespunde numărul 530?
Răspuns: Temperatura de fierbere a apei

Autor: Marcel Spatari

29. Banc despre avocați. Cum afli dacă un avocat minte. Răspuns: i se mișcă pleoapele.

Ce cuvânt am înlocuit în textul bancului?

Răspuns: Buzele

Comentariu: Când i se mișcă buzele, un avocat minte.

Autor: Marcel Spatari

30.

Aveţi în faţă reclama unui anumit serviciu. Dar care firmă este cunoscută pentru faptul că nu include
acest serviciu în produsele sale?

Răspuns: IKEA

Comentariu: Serviciul este asamblarea de mobilă

Comentariu: În imagine aveţi cuvântul englez „dulap” cu literele mutate cu locul.

A: Sandu Cojocari
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31. Actorul Nicolas Cage, fiul celebrului regizor Francis Ford Coppola, este recunoscut pentru faptul
că este colecționar și mare amator al comicsurilor. De la unul dintre personaje, pe nume Luke, actorul
chiar a împrumutat ceva.  Ce anume?
Răspuns: Pseudonimul / numele de familie
Comentariu: Numele adevărat al lui Nicolas Cage este Nicolas Coppola. Acesta și-a luat pseudonimul
de la personajul Luke Cage.
Traducător: Octavian Sirețeanu

32. Această carte, chiar dacă este deteriorată sau uzată, nu este aruncată, ci este lăsată să fie luată
de curenții unui râu, este arsă sau îngropată într-un loc îndepărtat. Despre ce carte este vorba?

Răspuns: Coran

33. Numiți produsul căruia i se face publicitate în aceste imagini.

Raspuns: 1) Viagra; 2) Viagra ( )

34. Aveți în față un exemplu după care au fost făcute adiționările. Scrieți denumirile celor două firme
ale căror logo este omis.

Răspuns: Mercedes, Wikipedia



35.
Eroul care apare în urma acestei evoluții a portarului Petr Cech era la începutul secolului XX
întruchiparea visului american – un bărbat milionar, industrialist, filantrop, foarte popular printre
femei și luptător pentru dreptate. Numiți eroul.
Răspuns: Batman
Comentariu: Bruce Wayne, cel care se transforma în Batman, lupta împotriva crimei în orașul
Gotham.

36. Într-un articol despre deschiderea unei agenții matrimonial, se zice că bărbații își pot găsi în
această agenție nu numai a doua jumătate. Pentru ce categorie de persoane era destinată această
agenție matrimonială, dacă nu putem vorbi despre o asemenea categorie de persoane mai devreme
de secolul VII după Cristos.
Răspuns: Musulmani
Comentariu: Continuarea articolului – și a doua, și a treia. Islamul, religia musulmanilor, a apărut în
sec. VII
Autor: Veronica Vragaleva, Igor Proțenko

37. Se presupune că denumirea acestei țări ar proveni de la denumirea unui râu din Rusia, de pe
malurile căruia ar fi venit poporul ei. În traducere, capitala acestui stat înseamnă înțelepciune.
Numiți țara și râul despre care este vorba în întrebare.
Răspuns: Bulgaria, Volga

38. Denumirea acestei țări a fost propusă în calitate de denumire pentru un presupus supercontinent
care ar fi existat în era paleoprotozoică cu circa 1,8 miliarde de ani în urmă. Teritoriul acestei țări s-ar
fi aflat pe acel supercontinent. Numiți țara.
Răspuns: Columbia.
Comentariu: Supercontinentul ar fi fost compus din America de Nord și cea de Sud.

39.
În imaginea publicitară pe care o aveţi în faţă am şters logoul unei companii. Şi un cuvânt din fraza:
“Official *spatiu* of the England Team”. Spuneţi-ne ce cuvânt am omis

R/s: Airline.

A: Sandul Cojocari



40.
Restabiliți elementul inițial, dacă denumirea lui se traduce ca umbră și lumină.
Răspuns: Yin și yang


