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LAREME, Kakulla, 42, Bifidoc
Runda 1        ¬ Runda 2 ¬ Runda 3 ¬ Runda 4
Întrebarea 1 Într-un episod din Star Trek în care protagonistul Spock se confruntă cu un 

supercalculator malefic, acesta îi dă o provocare în urma căreia calculatorul s-a 
blocat. Care a fost provocarea, dacă la sfârșitul anului 2011 calculatoare speciale 
puteau reproduce peste 10 trilioane, dar tot nu puteau face față provocării?

Răspuns Să găsească ultima cifră a numărului pi
Comentariu
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/Pi 
Autor Echipa 42

Întrebarea 2 Matematicianul englez Abraham de Moivre, cu ajutorul progresiei aritmetice, a 
calculat aceasta. La o vârsta înaintată, el a observat că, zilnic, durata somnului său 
se mărește constant cu câteva minute. Calculele lui au arătat că la 27 noiembrie 
1754 somnul său trebuie să dureze 24 ore. Ce anume a calculat matematicianul?

Răspuns A calculat ziua în care va muri 
Comentariu
Sursă
Autor Victor Bîbîlici, Kakulla
Întrebarea 3 Un vânător a ie it din casă, a mers 10 km la sud, a împu cat un urs, a mers 5 km la est, apoi 10 ș ș

km la nord i a ajuns acasă. Explica i cum.ș ț

Răspuns Vânătorul trăie te FIX la polul nordș

Comentariu
Sursă
Autor Echipa 42

Întrebarea 4 În chineză, pentru desemnarea primelor dintre acestea, se folosesc cifre; i doar pentru ultima seș  
folose te un ieroglif ce semnifica “soare”. Numi i-le pe acestea prin două cuvinte.ș ț

Răspuns zilele săptămânii
Comentariu
Sursă
Autor Ion Dodi
Întrebarea 5 Ipotetic, dacă o foaie A4 de grosime standartă ar fi îndoita în jumătate de 42 de ori, s-ar ob ine ț

o fâ ie de aceea i lungime ca i jumătate din itinerarul protagoni tilor unui roman de Jules ș ș ș ș
Verne. Numi i romanul.ț

Răspuns de la Pământ la Lună
Comentariu La îndoirea hârtiei, grosimea ei cre te exponential, astfel că la a 42-a îndoitură grosimea ei ar fi ș

echivalentă cu distan a de la Pamânt la Lunăț
Sursă
Autor Echipa 42
Întrebarea 6 Odată, lui Alexandre Dumas i s-au cerut 3 franci pentru înmormântarea unui critic, decedat 

într-o sărăcie cumplită. Scriitorul a răspuns: «Lua i 6 i...» Finisa i fraza lui Dumas prin 3 ț ș ț
cuvinte.

Răspuns «... înmormânta i 2 critici» (se acceptă dupăț  sens, de ex. «înmormânta i încă unul»)ț
Comentariu
Sursă
Autor Taia Haritonov
Întrebarea 7 Aten ie, în întrebare sunt înlocuiri:ț

Aceasta GORGONĂ are super-puterea de a- i regenera celulele întregului corp.ș  Atunci când 
GORGONA începe să îmbatrânească, corpul său intră într-un proces invers, ea întinerind 
treptat, până ajunge în faza prunciei. Acest proces este considerat infinit, însă nu au fost făcute 
observa ii suficiente pentru a confirma această presupunere. Nu vă întrebăm ce anume a fost ț
înlocuit prin cuvântul GORGONA, dar spune i-ne din ce încrengătură de animale face parte.ț

Răspuns Celenterate (se acceptă după sens: cnidaria, meduze)

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


Comentariu GORGONA (în mitologia greacă: creatură feminină amenintatoare cu meduza) = Turritopsis 
nutricula (meduza) 

Sursă
Autor Iuliana Glavan
Întrebarea 8 Ele au fost aduse în Europa abia în secolul 14 de arabi i marinari italieni. Ini ial, ele aveau ș ț

ilustrate realită i ale vie ii contemporane: Papa, Împaratul sau Cer etorul. Mai tîrziu au fost ț ț ș
completate cu cele 9 muze, cele 6 virtu i i cele 7 planete cunoscute la acea dată i aveau ca ț ș ș
scop educarea copiilor. În timpul revolu iei franceze din 1789, elementele lor au fost schimbate ț
în spiritul ideilor epocii, primind denumiri ca ''geniul războiului'', ''geniul păcii'', ''geniul 
comer ului'', ''geniul căsătoriei'' s.a., numi i-le.ț ț

Răspuns Car ile de jocț  
Comentariu
Sursă
Autor Taia Haritonov
Întrebarea 9 Bernard Shaw spunea că architec ii î i ascund gre elile sub iederă, iar gospodinele-sub ț ș ș

maioneză. Dar unde, după părerea lui Bernard Shaw, î i ascund gre elile doctorii?ș ș
Răspuns Sub pământ.
Comentariu
Sursă
Autor Taia Haritonov
Întrebarea 10 Un meme de pe internet spune că 3 de X au schimbat lumea - unul în 1687, altul în 1976 i al ș

treilea într-un timp mitic, de i în legenda originara nu se specifică faptul că anume X era ș
descris în ea. Apari ia lui X ca parte a legendei datează anului 1470,când este ilustrat în lucrareaț  
pictorului Hugo Van Der Goes ''Căderea omului''. Ce este X?

Răspuns Mărul
Comentariu În imaginea din internet se precizează că 3 mere au schimbat lumea: mărul lui Isaac Newton în 

anul 1687, mărul lui Steve Jobs în 1976 i mărul Evei, descris în Biblie,cu toate că nu se ș
precizeaza faptul că fructul interzis este anume mărul. Pentru prima data această ipoteză e 
redată în pictura lui Hugo Van Der Goes ''Căderea omului''.

Sursă
Autor Taia Haritonov

^



Runda 2               ¬ Runda 1 ¬ Runda 3 ¬ Runda 4
Întrebarea 11 Finisati afirma ia pescarului batrîin din povestea lui Hemingway ''Bătrânul i marea'': ''Mai întâiț ș  

ceri împrumut, iar apoi ceri...''
Răspuns De pomană
Comentariu
Sursă
Autor Echipa 42
Întrebarea 12 Filmul ecranizat în 1980 “The elephant man” poveste te istoria unui om ce suferea de o boală ș

rară care provoca deformări monstruoase ale corpului. Ce a apărut datorită acestui film un an 
mai tărziu?

Răspuns premiul Oscar pentru make-up 
Comentariu La decernarea premiilor Oscar din 1981 cinematografia a fost indignată de faptul că lucrările de 

make-up nu sunt recompensate la cel mai înalt nivel. Academiei Oscar i-a fost scrisă o scrisoare 
de protest cu scopul de a introduce premii pentru make-up. De i ini ial nu a fost satisfăcută, un ș ț
an mai tîrziu a fost introdusă categoria Best Make-up

Sursă http://progressive.pnz.ru/films/chelovekslon.php
Autor Kakulla
Întrebarea 13 În evul mediu acestea erau cunoscute ca "semnele Tiroiene". Denumirea lor provine de la Tiro, 

care a trăit în Roma antică în anul 100 înaintea erei noastre. Este cunoscut faptul, că marele 
orator Cicero nu începea un discurs, dacă nu îl avea pe Tiro alături. Dar cum se nume te ș
profesia lui Tiro în ziua de azi?

Răspuns Stenograf(ă)
Comentariu
Sursă http://db.chgk.info/question/enigma92.1/1
Autor Bifidoc
Întrebarea 14 În aceast  list  se reg sesc mai multe parcuri, de exemplu — parcul Goodison, Villa, St. James, Pride, Etwood, ă ă ă

Upton. De asemenea drumuri — Anfield, Elland, Carrow. i chiar poduri — Stamford. În toate aceste locuri este Ș
present un obiect. Nu v  întreb m despre ce obiect e vorba, dar spune i-ne care este cel mai mare astfel de obiect ă ă ț
din Europa. 

Răspuns Nou Camp / Camp nou
Comentariu Au fost enum rate stadioane din anglia. Stadionul Camp nou din Barselona poate g zdui pân  la 110 mii oameni. ă ă ă
Sursă http://www.stadiumguide.com/capacityspecial.htm 
Autor LAREME
Întrebarea 15 Una din poreclele lui, create de Andre Breton era Avida Dollars. Dar ce produs comercial la 

crearea căruia a participat i acesta e rotund i durează mult?ș ș
Răspuns Chupa Chups
Comentariu Avida Dollars este o anagramă a numelui Salvador Dali. Salvador Dali a creat logoul pentru 

compania sus-numită
Sursă
Autor SanduL
Întrebarea 16 Cu ce tip de sport se ocupă oamenii care au semn distinctiv pe gamba piciorului drept?
Răspuns Ciclism
Comentariu semnul rămâne de la roaderea frecventă de lanț
Sursă "Арт-мозаика", 1998, N 35.
Autor Tradus LAREME
Întrebarea 17 Completa i cu un cuvânt fraza scriitorului antic romanț  Ennius, care  a întrecut cu câteva mii de 

ani interpretarea simplistă a unei teorii:
" cuvânt omis, cât de mult se asemuie te cu noi, bestia mizerabilă."ș

Răspuns Maimu aț
Comentariu
Sursă
Autor Tradus LAREME
Întrebarea 18 Geochimistul american Horn a calculat că într-o milă cubică de apă de mare se con ine aur ț

evaluat la 100 de mii de dolari. Răspunde i prin 2 cuvinteț   ce conform calculelor lui se con ine ț
în apa de mare în valoare de 10 miliarde de dolari.

Răspuns apă potabilă
Comentariu
Sursă
Autor Tradus LAREME

http://db.chgk.info/question/enigma92.1/1
http://progressive.pnz.ru/films/chelovekslon.php


Întrebarea 19 Burlacii visează la femei frumoase, de tepte i grijulii. Dar la ce, conform unui banc, visează ș ș
cei casatori i.ț

Răspuns acela i lucruș
Comentariu
Sursă
Autor Tradus LAREME
Întrebarea 20 Lipsit de cap, un gândac de bucătărie mai traie te 6 zile. Din ce cauză moare în cele din urmă?ș
Răspuns de foame
Comentariu
Sursă
Autor Tradus LAREME

^



Runda 3                ¬ Runda 1¬ Rund  a 2   ¬ Runda 4
Întrebarea 21 Acest fenomen, atribuit oficial la romani categoriei uneltelor neînsufle ite i vorbitoare, a fost ț ș

oficial contracarat în Zanzibar doar la 6 aprilie 1897. Daca a i în eles despre ce este vorba ț ț
scrie i într-un minut ce s-a întîmplat de fapt în acea zi în Zanzibar, dacă acest lucru s-a petrecut ț
în Cuba în 1886, i în Brazilia în 1888.ș

Răspuns Abolirea sclaviei
Comentariu La romani sclavii erau categorisi i ca unelte însufle ite vorbitoare, cele însufle ite nevorbitoare ț ț ț

fiind vitele.
Sursă http://ro.wikipedia.org/wiki/Sclavie

http://ru.wikipedia.org/wiki/
Autor Kakulla
Întrebarea 22 Conform spuselor lui Artur, un om care a făcut aceasta de două ori pe parcursul unei zile - are 

dreptul de a se odihni. Un oarecare John, pseudo-poli ist dintr-o franciză americană, a făcut ț
aceasta de 5 ori, însă la nivel local; apoi, transformîndu-se în Harry a făcut-o deja la acela i ș
nivel ca i Artur. Întrebarea: ce anume?ș  

Răspuns a salvat lumea
Comentariu Artur Dent din Hitchikers guide to the galaxy de Adams Douglas; John McClane din Die Hard 

i Harry Stamper din Armageddon, ultimii doi interpreta i de Bruce Willis.ș ț
Sursă
Autor Kakulla
Întrebarea 23 În timpul unei conferin e de presă ce a avut loc înaintea meciului amical cu Panama, Markel ț

Susaeta a numit-o "un iepure prost". Paradoxal, dar mai tîrziu, în apărarea ei s-au expus nu doar 
Sergio Ramos, dar i Xabi Alonso, Xavi Hernandez i Andres Iniesta. Numi i-o.ș ș ț  

Răspuns Spania
Comentariu Markel e un jucător spaniol de origine bască, la fel precum ultimii trei men iona i, dar nu i ț ț ș

Sergio Ramos. Markel a afirmat că "Catalonia e un stat adevărat, care e exploarat ilegal de către 
un iepure prost, adică Spania."

Sursă
Autor Kakulla
Întrebarea 24 Citat: "Oare Z sunt Z? Nu vreau ca Z să fie Z! De ce Z sunt Z? Vreau ca Z să nu fie Z? Dar dacă 

Z nu voi fi Z, atunci oricum Z voi fi Z, i unde va fi acel Z, care a fost Z?". Acest citat îi ș
apar ine unui tînăr magician, elev la facultatea magiei negre a colii Tibidohs din romanul ț ș
scriitorului rus Dmitrii Eme . Cuvintele acestea le-a pronun at privind în oglindă, înainte de a ț ț
discuta cu fantomele lui Socrate i Aristotel. Întrebarea: Ce a fost înlocuit cu Z?ș  

Răspuns Eu
Comentariu nu- i iubea întruchiparea fizică i dorea să o schimbe cu un alt elev. înainte-a schimbării a dorit ș ș

să vorbească cu fantomele filosofilor pentru a fi sigur de necesitatea acesteea.
Sursă
Autor Kakulla
Întrebarea 25 Pentru prima dată α apare în 1990. O doamnă membră a cabinetului englez l-a acuzat odată pe 

pre edintele Nixon de „fluturarea bărbă iei lui în fa a ei”, făcînd referin ă la α. Iar α lui ș ț ț ț
Wolfgang Peterson din 1997 a fost nominată la 2 premii Oscar. Numi i α.ț

Răspuns Air Force One sau Avionul pre edintelui SUAș
Comentariu
Sursă
Autor
Întrebarea 26 Ca inspira ie pentru acest personaj se presupune că au servit i Lewis Caroll, dar chiar i ț ș ș

Charlie Chaplin din cauza celei de-a doua so ii, Lita Grey. Numi i vă rog acest personaj.ț ț
Răspuns Humbert Humbert
Comentariu
Sursă
Autor LAREME
Întrebarea 27 Paradoxal, dar în 1982 anume el a fost numit omul anului de către revista Times.
Răspuns Computerul
Comentariu
Sursă
Autor Kakulla
Întrebarea 28 Un matematician, bilolog şi un fizician stau într-o cafenea şi urmăresc oamenii mergând pe 

stradă. Ei observă 2 oameni intrând într-o casă, iar apoi văd că din ea ies 3 oameni.

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sclavie


Fizicianul: "Măsurarea nu a fost corectă"
Bilologul: "S-au reprodus!"
Matematicianul: "Daca acum exact o persoana va intra in casă, casa va fi.."
Atenţie, întrebarea: Continuati raţionamentul matematicianului.

Răspuns Va fi iarăşi goală.
Comentariu 2-3=-1; -1+1=0;
Sursă
Autor LAREME
Întrebarea 29 În romanul „Portocala Mecanică” de Anthony Burgess, banda antieroului Alex vorbesc un 

dialect nou al limbii engleze. El poartă numele de „Nadsat” şi se bazează în mare parte pe 
împrumutul cuvintelor cu rădăcini slavone sau referinţe culturale. De exemplu, „veck” 
înseamnă „om”; „spoogy” – „înfricoşat”; „tick-tocker” – „inimă”;
„lubbilubbing” – „a face dragoste”. Atenţie întrebarea: Ce înseamnă expresia „horror show” în 
această limbă?

Răspuns bine, bun
Comentariu a fost dat un exemplu de cuvînt care se pricepe ca unul rus («хорошо»)
Sursă http://soomka.com/nadsat.html
Autor LAREME
Întrebarea 30 În universul „Futurama”, unul din produsele vîndute în supermarketuri este o bere cu o 

denumire specifică. Ea este ambalată într-un vas de formă stranie, care seamănă cu o sticlă. 
Denumirea berii sugerează că ea nu
poate să se afle în această sticlă. Cum se numea berea?

Răspuns Klein
Comentariu Sticla lui Klein – paradox matematic – un obiect tridimensional care are numai două dimensiuni 

si a carui interior nu poate fi definit. Analogie a Bandei lui Moebius în trei dimensiuni.
Sursă Futurama
Autor LAREME

^

http://soomka.com/nadsat.html


Runda 4                ¬ Runda 1¬ Runda 2 ¬ Runda 3
Întrebarea 31 Atenţie, în intrebare a fost facută o înlocuire.

Într-al 5-lea episode al serialului “Futurama”, acţiunea se focusează pe necesitatea livrării de 
către compania “Planet Express” a unui pachet pe planeta KAREL-9 – o planetă locuită doar de 
roboţi care urăsc absolut toţi oamenii.
Atenţie întrebarea: Ce cuvînt a fost înlocuit prin “KAREL”?

Răspuns Čapek
Comentariu Karel Čapec – scriitorul ceh care a introdus termenul de “robot”.
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/Fear_of_a_Bot_Planet
Autor LAREME
Întrebarea 32 Conform paginii electronice sanskrit.safire.com, X se traduce din sanscrită ca „dorinţa de a 

poseda mai multe vaci”. Chuck Palahniuk spune că „Generaţia noastră n-a avut parte nici de 
vreun Mare X, nici de Marea Y. X-ul nostru este spiritual, Y-a noastră este viaţa noastră.”
Î: Ce este X şi ce este Y, dacă Marea Y s-a terminat în acelaşi an în care a început un Mare X?

Răspuns X – război, Y – depresie.
Comentariu http://sanskrit.safire.com/
Sursă
Autor LAREME
Întrebarea 33 Devenind în 1759 ministru, Etienne de Silhouette duce o politică de austeritate economică, 

devenind astfel extrem de nepopular în rândul francezilor. Pentru a fi luat în derâdere, Etienne a 
început a fi desenat într-un anumit mod, ca argument invocându-se economia.
Î: Scrieţi cât mai exact, ce utilizau pictorii pentru a-l desena pe acesta?

Răspuns Doar vopseaua neagră
Comentariu Se acceptă: Vopsea neagră
Sursă “Cuvinte de ieri, cuvinte de azi” de M.I.Ianover, Lumina, 1990.
Autor LAREME
Întrebarea 34 După cum spune autorul unei serii de căr i numele ării în care nimeresc personajele se ț ț

datorează unui sertar în care se păstrau documente. Numi i araț ț
Răspuns OZ
Comentariu
Sursă
Autor LAREME
Întrebarea 35 Atenție banc:

Tatăl sună acasă fiului pe cale de însănăto ire.ș
-Cum te sim i? Ce temperatură ai?ț
- 42.
- Nu se poate, e imposibil.
- Ba se poate, mama a spus întocmai

Răspuns 36 i 6ș
Comentariu
Sursă
Autor 42
Întrebarea 36 "Wanderer", "DKW", "Horch"  sunt uzine germane, care de mai mult de 70 de ani sunt legate de înc  una. ă

Leg tura dintre aceste uzine este strâns , ceea ce poate fi v zut de fiecare Numi i cea de a treia uzin .ă ă ă ț ă
Răspuns Audi
Comentariu
Sursă
Autor Tradus LAREME
Întrebarea 37 În vara anului 2008, o american  întreba utilizatorii site-ului "Yahoo! Answers", dac  trebuie s - i fac  griji despreă ă ă ș ă  

apari ia tancurilor ruse ti în ora ul ei. Numi i statul în care tr ia aceast  american . ț ș ș ț ă ă ă
Răspuns Georgia
Comentariu
Sursă
Autor Tradus LAREME
Întrebarea 38 Arcaşii englezi erau obligaţi să practice trasul cu arcul, pentru a-şi perfecţiona abilităţile. De 

obicei, acest lucru se întâmpla duminica după slujba la biserică, fiind unica posibilitate de a se 
strânge mai mulţi arcaşi împreună pentru a se putea întrece în iscusinţă. Deseori, ei trageau 
asupra unui lucru, fapt care a influenţat şi modul în care se numeşte pînă în ziua de astăzi ţinta 
cea mai rîvnită de trăgători. 

http://sanskrit.safire.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Fear_of_a_Bot_Planet


Asupra cărui obiect, simbolic pentru noi, obişnuiau să tragă arcaşii englezi?
Răspuns Cap de bou
Comentariu
Sursă
Autor LAREME
Întrebarea 39
Răspuns
Comentariu
Sursă
Autor
Întrebarea 40 Paradoxal, probabil, 2 dintre surorile sale s-au sinucis. La varsta de 15 ani el a detonat o 

încărcătură de exploziv pe lacul Ware. La vârsta de 18 ani, tatăl său l-a angajat pe o corabie. 
Mai târziu el spunea că anume volanul de corabie l-a inspirat pentru cea mai mare inven ie a sa. ț
Cum se nume te el?ș

Răspuns Samuel Colt
Comentariu
Sursă
Autor LAREME

^
 


