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RUNDA I
1. Avîndu-și începuturile în India, mii de ani în urmă, ca formă de consiliere, în prezent este

considerată o artă, grație căreia cei curioși ar putea să afle mai multe despre sine și despre
propriul viitor. Nu vă întrebăm care este arta, ci care este partea corpului necesară
realizării tehnicii ce stă la baza ei.

Răspuns: palma
Comentariu: Arta asta chiromanția -ghicitul în palmă, conform liniilor din ea.
Sursa: Enciclopedia ”Lumea în date și fapte” de Russell Ash, 2011. (Credințe și Idei)
A: Echipa Abricot

2. Americanul James Chapman a elaborat un Top10 cele mai citite cărţi din lume, care
reprezenta cantitatea de cărţi tipărite şi citite în ultimii 50 ani. Printre denumirile de vîrf
se numără „Harry Potter”, „Stăpînul inelelor”, „Alchimistul”, „Codul Da Vinci”, „Pe
aripile vîntului” şi altele. Este remarcabil acel fapt că cărţile care erau în fruntea topului
dat nu au inrat nici în Top 200 cele mai bune cărţ, confor BBC, cu toate că denumirea
primeia totuşi se întîlneşte şi în al doilea top. Despre ce carte este vorba?

Rs: Biblia
Comentarii: în traducere din greacă, „biblia” simbolizează carte
S: 1 http://sapronau.livejournal.com/82635.html
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/200_лучших_книг_по_версии_BBC
3. http://bse.sci-lib.com/article116088.html
А: Антон Песцов, adaptat de Veronica Vragaleva

3. Material distributiv:

În faţa DVS se afl ilustrarea patentelor, dedicate perfecţionării unui obiect, care a „prins viaţă” în
„oficii” în 1997, ce-i drept, doar pe 7 ani. Peste un minut, spuneţi despre ce este vorba?
Rs: clama
Comentarii: Clama a prin viaţă în pachetul „Microsoft Office” în 1997.



S:
1. http://www.amazon.com/dp/0674463684/ref=as_li_ss_til?tag=moskalyukcom-
20&camp=0&creative=0&linkCode=as4&am
2. http://moskalyuk.name/4298
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Assistant
А: Юрий Чулинин, adaptat: Veronica Vragaleva

4. Eroul unui roman alerga maratonul, dar s-a dezbătut din drum. Totuşi, a renunţat să
utilizeze harta. În ce oraş a început şi urma să finiseze maratonul?

Rs: Roma
Comentarii: El a spus: „Pentru ce? Toate drumurile duc oricum spre Roma”
S: http://www.litru.ru/bd/?b=23145
А: Илья Кривохатько, adaptat de Veronica Vragaleva

5. Acest dispozitiv se numeşte "X-ul care fuge" și are menirea de a-i motiva pe cei care
"iubesc să amâne". Numiți ce este X din imagine, o parte a căruia a fost acoperită.

Răspuns: ceas deșteptător
Echipa Magnet

6. Cu ajutorul modelării matematice, doi colaboratori ai laboratorului Cavendish de la
Universitatea din Cambridge au ajuns la concluzia că, utilizînd doar 9 mişcări, poţi
realiza o acţiune în 85 moduri diferite. Cu toate că, chiar şi ştiind această tehnologie,
personajelor celei de a doua părţi din trilogia „Back to the future” (Înapoi în viitor), în
care se descriu faptele anului 2015, pe semne că le-ar trebui să realizeze de două ori mai
multe acţiuni, din cauza unei tendinţe populare a modei. Numiţi acest trend cît mai exact.

Rs: Purtarea a două cravate
S: http://ru.wikipedia.org/wiki/Галстук
А: Максим Марашан şi Дмитрий Смирнов, adaptat de Veronica Vragaleva

7. La începutul filmului din 2006, două gloanţe străbat o carte de joc. Numiţi-l pe eroul
principal al acestui film.

Rs: James Bond
C: Gloanţele străbat cartea, formînd două orificii, care împreună cu valoarea cărţii, formează
renumitul cod „007”. Aceasta este întrebarea a 7-a
S: filmul Casino Royale



A: Veronica Vragaleva

8. David Mitchell scria că întro biserică părăsit, nu era un alt X, decît vîntul prin ţeava de
epurare. Nancy Faust, Xul echipei de baseball „Chicago White Socks” a petrecut în faţa
clapelor mai mult de 40 ani. Numiţi ce am înlocuit prin X în această întrebare.

Rs: Organist
S: // http://lib.rus.ec/b/175936/read, http://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Faust
А: Роман Суслов, adaptat de Veronica Vragaleva

9. Luînd în considerație că majoritatea scărilor în interiorul turnurilor castelelor medievale
erau orientate în direcția acelor de ceasornic, scrieți într-un minut de ce în castelul
familiei  Wallenstein scarile turnurilor erau orientate contra acelor de ceasornic.

Rs: majoritatea barbatilor din acest castel erau stîngaci.
C: orientare in direcția acelor de ceasornic era necesara pentru a facilita protecţia ocupanţilor în
caz de un atac inamic, astfel majoritatea persoanelor dreptace fiid aparatori ar fi avantajati de mai
mult spatiu pentru a actiona cu mina dreaptă.
Sursa - http://katyaburg.ru/razdely/interesnoe-obo-vsem/vintovye-lestnicy-v-bashnyah-
srednevekovyh-zamkov http://www.micropedia.ro/de-ce-in-turnurile-castelelor-scarile-se-urca-
in-sensul-acelor-de-ceasornic/
A: Sergiu, echipa Magnet

10. Uneori se întâmplă că scriitorul, fără să știe, devine un oracol, prevestind apariția unui
fenomen sau a unei invenții. În cartea "451 Fahrenheit", scrisă în 1950 de către
americanul Ray Bradbury, autorul descrie un dispozitiv "valurile/undele căruia scăldau
malurile creierului". Astăzi, dispozitivul, mai bine zis dispozitivele,  sunt foarte
răspândite și de regulă forma lor seamănă cu o  picătură. Numiți dispozitivele.

Răspuns: Căști (Audio Headset)
Echipa Magnet



RUNDA II
11. Uneori se întâmplă că scriitorul, fără să știe, devine un oracol, prevestind  apariția unui

fenomen sau a unei invenții. În cartea «Generația P" de Victor Pelevin, pentru prima dată
o băutură (răcoritoare) rusească este comparată cu un analog al său american. Reclama
băuturii rusești, având un caracter de marketing ofensiv, a dat naștere denumirii băuturii,
care semnifică și un nume rus de bărbat. Acest brand de băutură (răcoritoare) rusească
este astăzi în vânzare și îl puteți vedea în materialul distributiv. Scrieți într-un minut
denumirea băuturii.

Răspuns: "Nicola"
Comentariu: sloganul sună astfel: "Квас – не кола, пей Николу"
Echipa Magnet

12. Atenţie! În întrebare este o înlocuire! Celora, care frecventează cazinourile, urmărind
mersul jocului şi bucuria cîştigătorilor, nu-şi pot permite să mizeze, H. de Balzac le zicea
ATLANŢI contemporani. Ce cuvînt a fost substituit prin ATLANT, dacă răspunsul la
această întrebare poate fi găsit uşor în însăşi întrebarea.

Rs: TANTAL
Comentarii: Ei savureaz jocul, dar nu pot miza, similar regelui Tantal din Grecia Antică, care
vedea măncarea şi băutura, dar suferea de foame şi sete. Cuvîntul TANTAL şi ATLANT sunt
anagrame, adică un cuvînt format în totalitate din literele unui alt cuvînt.
S: http://www.libshare.ru/e_mag/view_good/1956/read/2
А: Николай Крапиль, adaptat de Veronica Vragaleva

13. Creștinii cred că fenomenele legate de puterea lui X au legătură cu Cina cea de Taină, la
care Hristos a stat la masă cu apostolii. La Paris nicio clădire nu are X, iar în Italia, X nu
este folosit la Loteria Națională. Numiți-l pe X, dacă mayașii și aztecii din America
Centrală îl consideră sacru, iar pentru chinezi, acesta (X) este considerat norocos.

Răspuns: numărul 13
Sursa: Enciclopedia ”Lumea în date și fapte” de Russell Ash, 2011. (Preziceri și Profeții)
Echipa Abricot

14. Material distributiv



Pe materialul distributiv aveți o listă de piese muzicale scrise de Hans Zimmer și James
Newton Howard. Numiți filmul din 2005, a cărui soundtrack original conține aceste piese.
Răspuns :   Batman Begins
Comentariu: Piese sînt numite conform denumirilor latine a liliecilor și cum probabil ați observat
primele litere a pieselor 4-9 formează cuvîntul ”Batman”.
Sursa : http://www.ign.com/articles/2012/06/29/25-things-you-probably-didnt-know-about-
the-dark-knight-saga
Egor Boaghi, ACORD

15. Deși  acestea fac parte din categoria obiectelor cu origini încă necunoscute se presupune
că au apărut undeva în Tibet, India sau China. Au fost folosite pe parcursul istoriei ca
monedă de schimb, însă acum rolul lor este mai mult mistic și distractiv. Acestea au avut
priză la public mai ales la curțile regale. La început ele se fabricau manual și se
diferențiau în functie de țară și imaginația  artistului care le executa. Prima fabrică de
producere a acestora în scară largă a fost deschisă în Ulm, Germania. Numiți vă rog un
reprezentant grupului decris mai sus, care poate ține locul oricărui semn și oricărei valori,
cunoscând că acesta a fost inventat de americani la mijlocul secolului al 19-lea, iar noi îl
cunoaştem ca un opponent “zîmbăreţ”.

Răspuns: Joker.
C: acestea sunt cărțile de joc. Joker este oponentul lui Batman.
Autor: Anastasia Bostănaru, Magnet.

16. Atenție! În întrebare este o înlocuire.
Istoria pietrei vii: Acest cercetător scoțian a reușit să străbată Africa de la vest la est, a studiat
râul Zambezi și Congo, precum și lacul Halawi. Totuși cea mai mare descoperire a sa a fost în
1955 cascada Victoriei. Numiți cercetătorul.
Răspuns: David Livingstone (aluzie la traducerea mot a mot - piatră vie)
        Autor: Anastasia Bostănaru, Magnet.

17. Această regiune a fost cumpărată de către olandezul Peter Minuit în 1626 cu 24 de
dolari sau 60 de guldeni olandezi. Culmea e că azi, este una dintre cele mai scumpre
regini de pe glob. Astfel până în 1664 aceasta a purtat denumirea de Noul Amsterdam.
După 1664 când a început să fie treptat locuită și de englezi denumirea acesteia s-a
schimbat. Nu vă cerem să spuneți denumirea schimbată a orașului, ci  despre ce regiune
sa vorbit inițial.

Răspuns: insula Manhattan (nu se acceptă New York).



      Autor: Anastasia Bostănaru, Magnet.

18. Originea acestui CUVÎNT provine de la Ea din latină. Deoarece EA era folosită pe post
de monedă de plată fiindcă era rară și prețioasă. Numiți cuvîntul.

Răspuns Salariu
Comentariu. Numele salariu vine de la sare.
Sursa: http://www.ghid-culinar.ro/curiozitati-culinare/numele-de-salariu-vine-de-la-sare.html
Echipa Magnet

19. Această construcție a fost inaugurată în anul 80 d. Hr. cu un amplu spectacol, care a durat
100 de zile. Putea să cuprindă 50.000 de spectatori și chiar să fie inundat pentru
reconstituirea unir bătălii navale. Despre ce este vorba?

Răspuns: Colosseum (Roma, Italia)
Sursa: Enciclopedia ”Lumea în date și fapte” de Russell Ash, 2011. (Clădiri și alte construcții)
Echipa Abricot

20. La originea lui X au fost folosite 2 brațe de lemn, fiecare dintre ele putînd fi dispuse în 7
poziții, obținînd astfel un total de 196 de combinații, fiecare reprezentînd o literă sau un
simbol. X era montat pe o clădire înaltă, pentru a putea fi văzut de un operator, care îl
privea de la următoarea stație. Pornind de la acest mod, s-a elaborat un sistem de
semnalizare cu brațele și stegulețele, pentru a transmite informații de pe un vas pe altul,
fiind folosit până prin anii 60 ai sec. XX. Cum se numește X, dacă știm că la origine a
avut doar 2 culori, iar în prezent, cel mai frecvent, are mai multe?

Răspuns: semafor
Sursa: Enciclopedia ”Lumea în date și fapte” de Russell Ash, 2011. (Limbă și literatură)
Echipa Abricot



RUNDA III

21. Acest indicator unic de felul său este instalat în parcarea universității Berkeley, unde des
e foarte aglomerat, aceste locuri fiind, totuşi, rezervate pentru 6 persoane din acelaşi grup
favorizat. Scrieţi ce semnifică NL e pe inscripţie.

R-s: Laureații premiului Nobel
Comentariu: în această Universitate lucrează tocmai 6 laureați.
Echipa Magnet

22. Atenţie! În întrebare a fost realizată o înlocuire
Dominique Noguez, un reputat filosof si eseist francez, a scris în ultima carte: „S-au scris multe
lucruri inexacte despre originea MARULUI. A fost intrezarit la asirieni şi la egipteni. Soldaţii
chinezi din timpul dinastiei Chang izbeau o sfera de piele umplută cu păr. Asta era MĂR.
Vikingii celebrau macabru victoria dînd cu piciorul în capetele tăiate ale vrăjmaşilor? MĂR,
desigur.” Ce am înlocuit prin cuvîntul “MĂR” ?
Raspuns: Fotbal
Echipa Abricot

23. Poate cele mai ciudate accesorii de înfrumuseţare a corpului au fost acestea, ale căror
cele mai vechi dovezi de folosire provin din Hierakonpolis, Egipt. Purtate peste părul ras
sau tuns scurt, impiedicau apariţia bolilor capilare şi protejau, laolaltă cu acoperămintele
de tip pălărie, scalpul de razele Soarelui.

Raspuns: perucile şi extensiile de par
Echipa Abricot

24. Aceştia populează în aproape toate tipurile de habitate, inclusiv zonele alpine joase,
pădurile tropicale, deșerturile aride, dar lipsesc în ecosistemele boreale, tundra, taiga
munții înzăpeziți. De regulă, trăiesc în sol, printre stânci, în scorburi, nisipuri sau zonele
de litoral. Se întâlnesc pe toate continentele, cu excepția Antarctidei. În unele insule, cum
ar fi Britania, Noua Zeelandă și unele insule din Oceania, aceştia au fost introduși



accidental. În prezent sunt peste 1 400 de specii. Sunt cunoscuți pentru fluorescență cînd
sunt expuși luminii ultraviolete

Raspuns: scorpionii
Echipa Abricot

25. Numele lui X provine de la denumirea grecească a semințelor de roșcov, despre care se
spunea că au toate aceeași greutate – 0,2 grame. Numiți-l pe X.

Răspuns: Carat-ul
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Carat_(mass)#Etymology
Echipa Abricot

26. Material distributiv

Pe imaginea pe care ați primit-o este următoarea întrebare: Dacă Eminem este rapper și actor,
asta îl face..”cuvînt omis” ? Care este cuvîntul omis ? Vă rugăm să reproduceți textul în engleză.
Răspuns: raptor
Echipa Abricot

27. Acest termen sportiv are o origine disputată. Unii cred că el provine de la cuvîntul „ou”
sau „oră” din franceză. Alţii spun că derivă dintr-o expresie olandeză ce semnifică „a face
ceva doar pentru laude”. Numiţi termenul printr-un cuvînt, dacă cea mai frumoasă
versiune este că englezii jucau cu soţiile lor şi îl foloseau pentru a nu le jigni.

Răspuns: Love (în tenis, „love” echivalează cu 0)
Echipa Abricot

28. Pentru prima oară, oamenii au făcut ASTA cu oi, cîini şi capre în Paleolitic. Au urmat,
printre alţii sconcşi, cerbi, şi, oricît ar fi fost de dureros, arici. Ce este ASTA, dacă cei
mai recenţi din listă sunt Helostoma temminckii, o specie de peşti “pupăcioşi”?

Răspuns: Domesticirea
Echipa Abricot

29. Conform unei glume, există 4 stadii ale vieţii.
1. Tu crezi în el.
2. Tu nu crezi în el.
3. Tu eşti el.
4. Tu arăţi ca el.

Cine este el?



Răspuns: Moş Crăciun
Echipa Abricot

30. Pe piața telefoanelor mobile deja e foarte mare procentul aparatelor cu X. Însă savanții
din Universitatea Standford in urma unor investigații au clasat X-ul in rândul șoarecilor si
șobolanilor după capacitatea de raspindire a bolilor. Conform informației savanților
britanici pe X sunt de 18 ori mai multe bacterii decât pe mânerul de dat drumul la apă din
veceu. Numiți-l pe X.

Raspuns: ‘touchscreen’
Echipa Abricot



RUNDA IV

31. Acest fruct este nativ din Paraguay, unde bastinasii il numeau “nana”, adica “fructul
delicios, parfumat”. In secolul al XV-lea, numai regii se rasfatau cu  parfumul “nana”, dar
din secolul al XVIII-lea, cand a inceput sa se cultive in sere, fructul devine preferatul
multora. Peste un minut numiti fructul daca se stie ca p-u maturizarea lui este nevoie de
18 luni.

Raspuns : Ananas
Sursa : http://www.healthdiaries.com/eatthis/20-facts-about-pineapples.html
Autor : Ivan Boaghi, ACORD

32. Primul restaurant de KFC în Japonia a fost deschis în 1970. Însă aceștea au devenit

cunoscuți 4 ani mai târziu, datorită campaniei promoționale “Kurisumasu ni wa

kentakkii!”, după ce un grup de turiști, o dată, căutau disperți carne de pasăre. Cu ce

ocazie turiștii căutau carne de pasăre? Pentru a răspunde la întrebare, vă mai putem ajuta

cu câteva date statistice: doar 1 procent din populația japoneză este creștină.

RS: Crăciunul

Comentariu: Străinii căutau disperați carne de curcan în seara de Crăciun, însă era de negăsit,

atât carne de curcan, cât și carne de pui. În prezent a devenit o tradiție la japonezi, atât pentru cei



creștini, cât și pentru ceilalți, ca în seara de 25 Decembrie să meargă la KFC și să consume

meniu de Crăciun.
Sursa: http://www.kfc.co.jp/qa/#q03h; http://blogs.smithsonianmag.com/food/2012/12/why-
japan-is-obsessed-with-kentucky-fried-chicken-on-christmas/
Echipa WTH

33. Rădăcinile acestui dans vin din anii 80’ ai secolului trecut, din oraşul New York,
mişcşrile originale ale căruia se efectuează în baza dansului Est African numit Eskista. În
2012 a fost “reînventat” de un grup de tineri, iar durata “modernă” a acestuia de
aproximativ 30 secunde, se presupune ca iî determină popularitatea.

Raspuns: Harlem Shake
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Harlem_Shake
http://en.wikipedia.org/wiki/Harlem_shake_(dance)
Eugenia Lucaşenco, ACORD

34. Efectul Doppler reprezintă variația frecvenței unei unde emise de o sursă de oscilații,
dacă aceasta se află în mișcare față de receptor. Acesta poate fi constatat atât în cazul
undelor electromagnetice (inclusiv lumina), cât și în cazul undelor elastice
(inclusiv sunetul). Intr-un episod din The Big Bang Theory, eroul Sheldon s-a imbracta
de Halloween intr-un costum ce reprezinta acest efect, insa toata lumea credea ca s-a
costumat intr-un animal. Numiti animalul cu care era comparat acesta.

Raspuns: Zebra
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Efectul_Doppler
https://plus.google.com/102786751626732213960/posts/fiY722cNpRd
Eugenia Lucaşenco, ACORD

35. Motto-ul acestui stat este “A Mari Usque ad Mare” (de la Mare la Mare), iar printre
inventiile inventate de catre cetatenii acestui stat se numara: insulina si petrolul lampant
(kerosenul). Numiti acest stat, dacă acesta are hotar cu acelaşi stat la nord şi la sud.

Raspuns: Canada
Sursa: http://facts.randomhistory.com/2009/01/15_canada.html
Eugenia Lucaşenco, ACORD

36. Material distributiv:



In această imagine printre crengi se vede un portret mozaic. Cine este autorul acestui portret?
R.: Aurel David.
Comentariu: pictorul Aurel David este mai bine cunoscut pentru crearea portretului lui Mihai
Eminescu in forma crengilor unui copac. Acest portret tot se vede printer crengi.
Sursa: http://locals.md/2012/kishinyovskaya-mozaika-graffiti-mssr/
Autor: Grigori Alhazov, ACORD

37. În secţia de primire a mărfurilor dintrun magazin din Chişinău, autorul întrebării a văzut
inscripţia: „FUMATUL dăunează grav sănătăţii”. În această întrebare, un cuvînt a fost
puţin modificat. Scrieţi acest cuvînt în formă iniţială.

Rs: FURATUL
Comentarii: „Furatul dăunează grav sănătăţii” este o inscripţie ce poate fi găsită în Mafazinul
„Nr.1” de pe strada Sciusev a Capitalei
Sursa: EPAÎ
Autor: Grigori Alhazov, ACORD

38. Material distributiv
Restabiliti prin 2 cuvinte cum se numeşte Cafeneaua unde se serveste din aşa fel de căni : “… …
Grand Cafe”



Răspuns: Van Gogh
Sursa : www.demotivators .ru
Autor : Ivan Boaghi, ACORD

39. Până în 1964 acest joc nu era inclus în programul Jocurilor Olimpice. Se considera că
separarea echipelor adverse prin plasă este o caracteristică a jocul ce nu corespundea
principiilor olimpice

Care este acest joc sportiv?
Răspuns: Volleyball
Autor: Alexandru Fala, ACORD

40. În cartea lui J. J. Russo “Emile, sau despre educaţie” se prezintă o serie de sfaturi unui
om, care a ajuns noaptea, întro cameră necunoscută. Astfel, se presupune că acest om ar
trebui s facă ACEASTA. Fanii unui joc televizat binecunoscut, din cauza lipsei tehnici
speciale, fac, de asemenea, ACEASTA. Dar ce anume?

Rs: Aplaudă
Criteriu: Bat din palme
Comentariu: orientarea întro cameră întunecată se făcea după rezonanţa bătăii. Cei, ce joacă în
mod particular jocul „Svoia igra” bat din palme în sens de iniţiativă de răspuns.
А: Денис Карпенко, adaptat de Veronica Vragaleva


