Întrebarea 1:
Sursa apariţiei acestui gest este necunoscută. Cerleton S.Coon precizează în lucrarea "The Story
of Man" că acest gest provine de la maimuţele din Gibraltar. În Roma antică, acesta poartă
denumirea de pollice verso, iar Desmond Morris zice că în epoca mediavală acesta simboliza
armonie şi emoţii binevoitoare. În zilele noastre, acest gest are mai multe semnificaţii: dacă în
Iran acesta este considerat obscen, atunci în ţările Europei şi Americii el are o semnificaţie mult
mai pozitivă. Care este acest gest?
Răspuns: Degetul mare al mînii ridicat în sus (thumbs up).
Autor: Taia Haritonov, “42”
Întrebarea 2:
El este cultivat pentru fructul, florile şi seminţele sale. Deşi originea sa este America de Sud,
unde el creşte sălbatic, astăzi îl putem găsi cultivat în toată regiunea temperată. Cel mai mare
dintre ei cîntăreşte în jur de o tonă şi a fost crescut în SUA. Nu vă rugăm să ne spuneţi ce este el,
dar scrieţi pe foiţe cum se numeşte festivalul dedicat lui, organizat toamna în Republica
Moldova, al doilea an consecutiv.
Răspuns: Bostaniada.
Comentariu: Festivalul Etno Gastronomic “Bostaniada” este organizat în satul Lozova, raionul
Străşeni. Festivalul sărbătoreşte roadele toamnei, printr-o expoziţie deosebită a celor mai mari şi
ciudaţi dovleci, mesteşuguri inspirate din natură, cu muzică live, paradă de costume, concursuri,
jocuri, sculpture din dovleci, precum şi degustări de vin şi bucate de casă.
Sursa: http://bostaniada.md/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dovleac
Autor: Inga Cebotari, “Oceanic Six”
Întrebarea 3:
Umoristul şi jurnalistul american Kin Hubbard spunea că oamenii nu trebuie să se supere pe
timpul de afară, deoarece dacă acesta nu s-ar schimba periodic, acest fapt ar strica viaţa a 90%
din oameni. Din ce cauză?
Raspuns: ei nu ar fi capabili să iniţieze o discuţie.
Întrebarea 4:
Iată cîteva observaţii, făcute de grecii antici:
1. Poziţia stelei polare pe cer e diferită, atunci cînd o privim din Egipt şi atunci cînd e văzută din
Grecia. 2. De după orizont apar, mai întîi de toate, pînzele corabiei. Ca dovadă a cărui fapt
aduceau grecii antici aceste observaţii?
Răspuns: Că pămîntul este rotund.
Comentariu: Odată cu schimbarea latitudinii, se schimbă poziţia stelei polare pe cer.
Sursa: Stephen Hawking, “A Brief History of Time”.
Autor: Sergiu Iacob, “Oceanic Six”

Întrebarea 5:
Material distributiv:

Aveţi în faţa Dumneavoastră o fiţuică cu piticii din ”Hobbit” de pe site-ul lotrproject.com. Luînd
în consideraţie caracteristica lor comună, peste un minut scrieţi pe foiţe ce eveniment anual a fost
acoperit în imagine.
Răspuns: No Shave November / Moustache November / Movember

Sursa: http://www.no-shavenovember.com/
http://lotrproject.com/blog/2013/11/01/no-shave-november-hobbit-dwarf-cheat-sheet/
Autor: Vitalie Procopciuc, “Oceanic Six”
Întrebarea 6:
Ea a fost inventată de către germanul Arthur Sherbius către sfîrşitul Primului Război Mondial,
însă misterul ei nu a putut fi deconspirat timp de aproape 20 de ani. În 2001, alături de Kate
Winslet, ea a fost protagonista filmului care-i poartă denumirea. Numiţi invenţia printr-un
cuvânt, sinonimul căruia este prezent în textul întrebării.
Răspuns: Enigma.
Comentariu: Este vorba despre Maşina criptografică electromecanică Enigma, utilizată pentru a
genera cifruri pentru criptarea şi decriptarea de mesaje secrete.
Autor: Denis Corneev

Întrebarea 7:
Conform unui banc sovietic, agricultura are patru inamici majori. Nu vă rugăm să-i numiţi pe toţi
patru, însă numiţi doar inamicul de care este legată şi prima revoluţie comunistă din secolul al
XX-lea şi începutul celui de al Doilea Război Mondial.
Răspuns: Toamna.
Comentariu: Cei patru inamici sunt anotimpurile. Prima revoluţie comunistă din secolul al
XX-lea - Revoluţia din Octombrie sau Revoluţia Bolşevică.
Autor: Sergiu Rodideal, “Oceanic Six”
Întrebarea 8:
Puţini ştiu că piesa formaţiei Beatles "Yesterday", structura ADN-ului şi Google sunt idei
concepute anume în acest mod, cel mai cunoscut caz al aceleiaşi conceperi fiind cel al unei
descoperiri ştiinţifice din anul 1869. Dar cum anume au fost concepute acestea?
Răspuns: În vis.
Comentariu: Toate aceste idei au fost visate de autorii lor. În 1869 a fost publicată prima
versiune a Tabelului periodic al elementelor de către D.Mendeleev.
Autor: Taia Haritonov, “42”
Întrebarea 9:
Întrebare cu înlocuiri:
Prizonierul s-a născut la 1 iunie 1937 în orașul Memphis, Tennesee. Își începe cariera în anul
1971, după arfirmația sa fiind inspirat de filmele lui Gary Cooper, pe care obișnuia să le
urmărească în tinerețe. Deși a primit un singur Oscar pentru filmul din 2004, este unicul actor
american care apare tocmai în 3 pelicule ce au primit premiul Academiei pentru cel mai bun
film. Ce nume de personalitate am înlocuit prin "prizonier"?
Răspuns: Morgan Freeman.
Autor: Oleg Tomşa
Întrebarea 10:
Atenţie, listă de cuvinte:
Culoare
Miros
Lucru
Centru
Litru
Metru
Teatru
Ofensă
Îmbătrînire.
În încercarea de a traduce şi a scrie aceste cuvinte în limba engleză, în echipe s-ar putea isca
controverse. Dacă v-ați dat seama în legătură cu ce sunt aceste controverse, scrieţi peste un
minut ce leagă toate aceste cuvinte.
Răspuns: se scriu diferit în limba engleză britanică şi americană.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/American_and_British_English_spelling_differences
Autor: Vitalie Procopciuc, “Oceanic Six”

Runda II.
Întrebarea 11:
Conform unui articol de pe un site de noutăţi, se pare că navele comerciale şi croazierele din
largul Cornului Africii au o nouă soluţie - şi anume muzica interpretei Britney Spears. Dar cu ce
scop se foloseşte muzica ei, dacă printre marinari mai circulă o glumă, precum că utilizarea
muzicii lui Justin Bieber în acelaşi scop ar contravine Convenţiei de la Geneva?
Răspuns: Sperierea / alungarea piraţilor.
Comentariu: Pirații somalieni detestă cultura și muzica occidentală, iar Britney Spears pare a fi
alegerea ideală pentru a ţine cît mai departe piraţii de navele comerciale. Muzica lui Justin
Bieber ar fi prea de tot.
Sursa: http://www.mirror.co.uk/news/weird-news/britney-spears-music-blasted-out-2646660
Autor: Vitalie Procopciuc, “Oceanic Six”
Întrebarea 12:
Material distributiv:

EA se află pe strada Kogalniceanu 83 din capitală. Numiţi persoana numele căreia e cifrat în
imagine.
Răspuns: Braille.
Comentariu: Pe această adresă se află Şcoala de meserii pentru nevăzători şi slab văzători. În
imagine e cifrat cuvîntul „Braille” cu ajutorul alfabetului Braille.
Autor: Brook, „Kakulla”
Întrebarea 13:
În 1939 a apărut filmul “The Wizard of Oz”, pe baza nuvelei lui Frank Baum. Peste un minut,
scrieţi cine a apărut primul pe ecran în această peliculă: Dorothy, Toto, Omul de Tinichea, Leul
sau Sperie-Ciori?
Răspuns: Leul
Comentariu: Filmul a fost produs de compania MGM simbolul căreia, leul, apare din primele
clipe pe ecran.
Întrebarea 14:
Un designer pe nume Frank Colting a creat recent un ceas, numit Ticker. Pentru a-l programa,
este necesar de a îndeplini o anchetă în care, printre altele, se indică şi masa corporală, stilul de
viaţă sau maladiile prezente la membrii familiei. Conform ideii creatorului, acest ceas ar trebui
să fie un motivator puternic pentru cei care îl vor utiliza. Dar ce anume măsoară acest ceas?
Răspuns: Timpul rămas pînă la moarte (a se accepta după sens).
Sursa: http://headhearthand.org/blog/2013/10/08/death-watch-or-happiness-watch/
Autor: Sergiu Iacob, “Oceanic Six”

Întrebarea 15:
Material distributiv:

Aveţi în faţă o fotografie făcută de Alfred Eisenstaedt la Geneva în 1933, avîndu-l în prim-plan
pe Joseph Goebbels, ministrul de propagandă al Germaniei naziste. Cu toate că în acea zi
oficialul german avea o dispoziţie de invidiat, totuşi acesta este surprins încruntat în una din
fotografii. Dar care este cauza?
Răspuns: a aflat că fotograful era evreu.
Sursa:
http://life.time.com/history/goebbels-in-geneva-1933-behind-a-classic-alfred-eisenstaedt-photo/#
1
Autor: Vitalie Procopciuc, “Oceanic Six”
Întrebarea 16:
În lumea contemporană anual apar zeci de cuvinte noi, ceea ce nu se observa atît de frecvent mai
devreme. Peste un minut, vă rugăm să ne scrieţi cuvîntul nou care, în conformitate cu Dicţionarul
Oxford al limbii engleze, a apărut în 1483.
Răspuns: Neologism.
Comentariu: “Cuvîntul nou” în traducere şi este “Neologism”.
Întrebarea 17:
Autorităţile din Delhi au obligat proprietarii acestor mijloace de transport să le doteze cu surse de
lumină, din cauza că în perioada întunecată a zilei ele devin foarte prost vizibile şi provoacă
frecvent accidente rutiere. Despre ce mijloace de transport este vorba?
Răspuns: Elefanţi.
Sursa: http://www.itogi.ru/paper2003.nsf/Article/Itogi_2003_03_11_14_2311.html
Întrebarea 18:
Este interesant faptul că inițial EA trebuia să arate ca un țăran arab, flacăra sa simbolizînd
lumina pe care o aducea Asiei. Amplasarea EI era planificată la intrarea Canalulului Suez în
Egipt, creatorul acesteia fiind impresionat de cultura Orientului Mijlociu. Deși către anul 1869
erau deja proiectate niște schițe a EI, lipsa de resurse financiare a Egiptului a determinat
renunțarea la instalarea ei lîngă Canalul Suez, fiind dată preferință insulei Bedloe, unde o vedem
și astăzi. Dar ce este EA?
Răspuns: Statuia Libertății din New York.
Autor: Taia Haritonov, “42”

Întrebarea 19:
EL apare pentru prima oară pe data de 10 decembrie 1868, în Londra, datorită inginerului englez
John Peake Knight. Fiind instalat în fața Parlamentului, primul EL era mereu sub paza unui
polițist, istoria menționînd un caz nefericit cînd polițistul de gardă fusese omorît din cauza unei
defecțiuni a LUI. Știind că deseori le dă bătaie de cap persoanelor ce suferă de protanopie,
numiți-l pe EL.
Răspuns: Semaforul de stradă.
Comentariu: Primul semafor de stradă a fost instalat în Londra, în fața Parlamentului, iar la 2
ianuarie 1869 polițistul ce îl manevra moare din cauza unei explozii de gaz, pe baza căruia
funcționa semaforul. Protanopie este daltonismul care nu permite persoanelor să deosebească
culorile roșie și verde.
Autor: Taia Haritonov, “42”
Întrebarea 20:
Personalul ambasadelor Slovaciei și Sloveniei se întîlnesc o dată pe lună pentru a face o anumită
acțiune. Avînd în vedere asemănările dintre denumirile acestor două țări, peste un minut spuneți
despre ce acțiune este vorba.
Răspuns: schimb de scrisori adresate în mod eronat
Sursa: http://www.slovak-republic.org/slovenia/#politicians
Autor: Vitalie Procopciuc, “Oceanic Six”

Runda III.
Întrebarea 21:
Medicul-pediatru Evghenii Komarovski, a scris o carte cu denumirea “Norma de intrebări despre
temperatură”. Care 5 simboluri am înlocuit prin cuvîntul “Norma”?
Răspuns: 36 şi 6
Criterii de acceptare: a nu se accepta 36,6
Sursa: http://www.baby.ru/blogs/post/6967276/
Întrebarea 22:
Actorul american Willy Rogers, care se mîndrea cu trecutul familiei sale, a spus odată:
“Strămoşii mei nu au fost printre primii colonizatori, ce au venit în America pe “Mayflower”.
Ei au fost printre cei...”. Continuaţi fraza.
Răspuns: care întîlneau corabia.
Comentarii: a se accepta după sens.
Întrebarea 23:
Acest animal are un rol semnificativ în mitologia mai multor popoare.Astfel, în cea greacă acesta
este atribuit zeului Hermes, care s-a folosit primul de o parte a corpului ei pentru a alcătui un
instrument muzical numit țițeră, iar în China acest animal simboliza nordul și iarna, alte culturi
punînd accent pe longevivitatea acestuia. Aceeași calitate ne face să remarcăm cazul unui
reprezentant al acestei specii, purtînd numele Adwaita, care s-a născut înaintea formării SUA, în
1750 și a murit tocmai în 2006. Care este acest animal, devenit extrem de popular în rîndurile
copiilor și adolescenților din anii '80 și '90 ai secolului trecut?
Răspuns: Broasca țestoasă
Autor: Iurie Marin
Întrebarea 24:
Rasa de pisici “ragdoll” sau, în traducere, “păpuşa de cîrpă”, a fost creată de Ann Baker. Aceste
pisici sunt leneşe, cuminţi, tolerante şi nepretenţioase, însă nu acestea, ci o altă caracteristică le
deosebeşte cu totul de restul pisicilor. Numiţi această caracteristică.
Răspuns: Nu se pot coordona să cadă în labe. (A se accepta după sens.)
Comentariu: De aici le vine şi denumirea.
Sursa: http://www.garbo.ro/Animale-de-companie/pisici/23/Pisica-Ragdoll.html
Autor: Sergiu Iacob, “Oceanic Six”
Întrebarea 25:
Una din creaturile cele mai misterioase ale naturii este basiliscul. Avînd o aparență
impresionantă, această reptilă era des reprezentată în legende și mituri drept un monstru, a cărui
privire poate cauza moartea omului. Din acest motiv, basiliscului i se atribuiau nume precum
"Șopîrla diavolului" sau "Șopîrla mistică". Paradoxal este faptul că în același timp, datorită unei
abilități a reptilei, aceasta mai este numită "Șopîrla Iisus Hristos". Într-o minută vă rugăm să
scrieți care este acea abilitate a basiliscului, căreia se datorează ultima asociere.
Răspuns: Abilitatea basiliscului de a fugi pe apă.
Comentariu: Basiliscul poate parcurge circa 4,5 fugind pe suprafața apei, luînd o viteză de 1,5
m/s, astfel fiind asociat cu Iisus Hristos, care, conform Bibliei, putea merge pe apă.
Autor: Taia Haritonov, “42”

Întrebarea 26:
Material distributiv:

Aveţi în faţă coperti alternative pentru 3 opere literare. Pe prima imagine e reprezentată coperta
pentru romanul “Idiotul” de Fiodor Dostoevski. Pe a doua imagine – coperta pentru romanul “cei
doi căpitani” de Veniamin Kaverin. Scrieţi peste un minut denumirea ultimii cărţi.
Răspuns: 100 ani de singurătate (Gabriel Garcia Marquez)

Sursa:
Autor: Maxim Ceban, “Kakulla”
Întrebarea 27:
Martin Goodman a fondat această companie în 1939 sub denumirea Timely Publications. Printre
personalitățile care au adus faimă acestei companii se numără: Stanley Martin
Lieber(1922-12-28), Jacob Kurtzberg și Stephen J. Ditko. În 2009, aceasta a fost procurată de
către compania Walt Disney pentru o sumă record de 4,2 miliarde de dolari. Sub ce denumire
este cunoscută această companie acum?
Răspuns: Marvel.
Comentarii: Stanley Martin Lieber (Stan Lee) – creatorul personajului Spider-man
Jacob Kurtzberg (Jack Kirby) – creatorul personajului Captain Amercia
Autor: Denis Corneev

Întrebarea 28:
Glumă irlandeză (din Belfast): Un om este oprit la un blocaj de drum și întrebat care este religia
lui. Cînd el răspunde că e X, mai este întrebat "X protestant sau catolic". Întrebare: Ce a fost
substituit prin X?
Răspuns: Ateu.
Întrebarea 29:
În întrebare sunt înlocuiri.
Fiecare dintre noi a admirat măcar o dată zîmbetul misterios al Jocondei lui Leonardo da Vinci,
însă puţini, probabil, au remarcat absenţa “norilor” în acest portret. Unii cercetători susţin că
lipsa “norilor” e caracteristică pentru moda secolului XVI, considerîndu-se inestetici, pe cînd alţi
cercetători afirmă că de vină sunt numeroasele restaurări ale picturii originale. Ce am înlocuit
prin cuvîntul “nori”?
Răspuns: Sprîncene (a se accepta şi „gene”).
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
http://www.artline.ro/Sprancenele_Mona_Lisei-10887-1-n.html
Autor: Inga Cebotari, “Oceanic Six”
Întrebarea 30:
Mulţi dintre turci, pentru a îndreptăţi una din deprinderi pe care le au, spun: “dacă nu faci asta
azi, mîine vei fi nevoit sa baţi în propriul genunchi de ciudă”. Despre ce deprindere e vorba?
Răspuns: De a-şi bate soţiile.

Runda IV.
Întrebarea 31:
Făcînd publicitate la posibilităţile tehnice înalte ale automobilului său E46, concernul BMW a
adresat o întrebare retorică: “Cum priveşte posesorul BMW celelalte mărci de maşini?” la care a
şi răspuns imediat. Peste un minut, urmînd aceeaşi logică, răspundeţi cum priveau posesorii
fericiţi ai BMW-urilor date celelalte maşini?
Răspuns: Prin oglinda retrovizoare.
Întrebarea 32:
Material distributiv.

Aveţi în faţă un monument, inaugurat în 1999 în oraşul Ekaterinburg, în cinstea unui personaj
apărut în 1897. În cinstea cărui personaj e inaugurat acest monument?
Răspuns: Omul invizibil.
Autor: Iacob Sergiu, „Oceanic Six”
Întrebarea 33:
Un proverb francez spune că lumea e plină de nebuni, iar dacă nu vreai să îi vezi, trebuie să te
închizi în casă şi să execuţi o anumită acţiune. Ce acţiune?
Răspuns: Să strici toate oglinzile.
Autor: Sergiu Iacob, „Oceanic Six”
Întrebarea 34:
Alexandr Bogdanov, decedat în 1928, a devenit jertfă a propriului experiment. Ce factor nu a
luat în consideraţie Bogdanov la efectuarea acestui experiment?
Răspuns: Rhesus-factorul.
Comentariu: El a decedat în urma unei transfuzii de sînge. Factorul Rhesus a fost descoperit
abia în 1940.
Sursa: http://www.argumenti.ru/publications/6474
Întrebarea 35:
Întrebare cu înlocuiri.
Citat de Rumi, poet persan:
Am murit ca un “fosforit” şi am devenit “sequoia”; am murit ca o “sequoia” şi m-am născut
“rinocer”; am murit ca un animal şi am fost un “bărbat”
Care 4 cuvinte au fost înlocuite prin “fosforit”, “sequoia”, “rinocer” şi “bărbat”?
Răspuns: Mineral, plantă, animal, om.
Comentariu: Citat original: “Am murit ca un mineral şi am devenit o plantă; am murit ca o
plantă şi m-am născut ca un animal; am murit ca un animal şi am fost un om”.
Sursa: http://www.ccdj.ro/files/98.pdf

Autor: A-Team.
Întrebarea 36:
El apare pe lume în iulie 1986, devenind cunoscut abia în 1996. Are o aparență tipică, purtînd o
cămaşă albă cu o cravată roșie, pantofi negri de piele lustruiți și pantaloni cafenii cu o curea
neagră. Site-ul wikia îl caracterizează avînd un caracter imatur, iubitor de distracții și hiperactiv,
fiind o persoană extrem de determinată și de neoprit atunci cînd își stabilește un scop. Este
foarte mărinimos și inocent, însă tentativele sale de a fi de ajutor sînt deseori sîcîitoare, cauzînd,
de cele mai multe ori, necazuri. Spuneți, într-o minută, numele complet al acestuia.
Răspuns: Spongebob
Autor: Taia Haritonov, “42”
Întrebarea 37
Material distributiv:

Dacă v-aţi dat seama ce produs alimentar avem în imagine, veţi scrie peste un minut denumirea
din 10 litere pe care am ascuns-o în imaginea dată.
Răspuns: Fibonachos.
Comentariu: Se poate observa spirala ce uneşte vîrfurile opuse ale pătratelor cu laturile de
1,1,2,3,5,8....
Autor: Maxim Ceban, “Kakulla”
Întrebarea 38:
Ioan Daniel Teompa afirmă că “X este soluţie pentru cei fără soluţii”.
Statisticele Europene arată că X se întîlneşte mai frecvent în statele Baltice şi Europa Centrală şi
de Est, pe cînd în ţările din sudul Europei îl întîlnim mai rar, probabil, din cauza că aceste ţări
sunt mai însorite şi mai vesele. Ce este X, dacă OMS îl utilizează ca indicator indirect al sănătăţii
mintale al unui popor?
Răspuns: Suicidul.
Comentariu: Suicidul este folosit, indirect, ca indicator indirect al sănătăţii mintale a unui
popor, deoarece el apare mai ales în depresia clinică şi în alte forme de boli mintale, în
perioadele de criză personală (de ex. divorţul), în alcoolism şi toxicomanie.
Sursa:
http://romaningermania.ro/tarile-vesele-si-insorite-ale-ue-au-cel-mai-mic-numar-de-sinucigasi-gr
ecii-sunt-cei-mai-putin-dispusi-sa-si-ia-singuri-viata/
Autor: Inga Cebotari, “Oceanic Six”

Întrebarea 39:
Intrînd în metroul din Moscova, putem observa că în unele trenuri staţiile sunt anunţate cu voce
feminină, iar în altele – cu voce masculină. Dacă v-aţi dat seama scopul acestei particularităţi,
numiţi peste un minut categoria de persoane, pentru care ea a fost introdusa.
Răspuns: Orbi.
Comentariu: În dependenţă de ce voce este, se poate afla direcţia în care circulă trenul.
Sursa:
http://neznal.ru/20110107_v-moskovskom-metro-muzhskim-golosom-obyavlyayutsya-stancii-pri
-dvizhenii-v-centr-a-zhenskim-iz-centra
Autor: Sergiu Iacob, „Oceanic Six”
Întrebarea 40:
Ultima întrebare. În slang-ul jurnaliştilor, ELE sunt numite “Gropi comune”. Numiţi-le.
Răspuns: Titruri
Comentariu: Titrurile de la sfîrşitul filmelor unde sunt menţionaţi, puţin clar, toţi participanţii la
procesul de filmare.
Autor: Brook, „Kakulla”
De rezervă:
În 1961, Nikita Hrușciov a trimis un Pufuleţ soţiei lui John Kennedy, Jacqueline. Mass-media
americană din acea perioadă a rămas destul de nemulţumită de gest deoarece, dupa părerea lor,
Pufuleţul era foarte obişnuit şi nu avea nimic deosebit. Însă mama lui era renumită. Numiți
numele ei sau al însoțitoarei ei la fel de faimoase.
Răspuns: Strelka/Belka
Comentariu: Pufuleţ (Пушинка) era numele unuia din ţîncii faimoasei călătoare în spaţiul
cosmic.
Sursa: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid_7001000/7001225.stm

