
Etapa V, divizii, 3 mai 2014

Organizatori: Google-Moogle, Vendetta, Intel, 36.6
!
Runda I
!

1. Conform filmului documentar "Trashopolis: Berlin", în Berlinul medieval exista o lege a 
cărei scop era sa descurajeze cetățenii de la aruncarea gunoiului în strada pe fereastra sau 
ușa casei. Ce drept i-a dat cetățenilor legea data daca are similarități cu cea de-a treia lege 
lui Newton?


Răspuns: Alții aveau drept sa arunce gunoiul înapoi în casă

Sursa: Discovery Channel

Autor Vitalie Eremia
!!

2. O dispozitie regala franceza mentiona: la intilnirea a 2 ofiteri, primul se saluta acela a 
carui rang este mai jos. Dar cine, potrivit aceleeasi dispozitii, trebuie sa se salute primul 
daca se intilnesc 2 ofiteri de acelasi rang?


Răspuns: Cel care este mai educat

Sursa: http://nazva.net/914/
!!

3. Acesta este un fenomen periodic ce are loc în natură. Ea este constituită din 2 faze care 
au denumiri asemănătoare,  dar opuse după sens. În ea este de obicei implicat un corp, iar 
uneori pot fi implicate și două.


Ce este ea.

Răspuns: Maree

Comentariu: Prin maree se înțelege o oscilație periodică a nivelului mării sau oceanului , 
formată din 2 faze flux și reflux, datorită forței de atracție combinate a Lunii și Soarelui. 
Influența însumată a Lunii și Soarelui asupra particulelor de apă de pe suprafața Pământului dă 
naștere mareei lunisolare.

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Maree

Autor: Dimitriu Eugeniu.
!!

4. Citat de Benjamin Franklin: Nu a fost niciodată un X bun sau o Y rea. Prima mișcare 
pentru Y a avut loc in 1815 concomitent cu formarea Societǎții pentru Y din New York de 
cǎtre teologul David Low Dodge. Nu includem în întrebare nici o referință literară, pentru a 
nu o simplifica prea mult.


Numiti X și Y.

R: Rǎzboi și pace

Sursa: 

http://www.citatepedia.info/citate-despre-intelepciune-nu-fost-niciodata-un-razboi-bun-sau-
pace-rea.-a-3346.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Peace_movement#Peace_Movements

Autor: Siminenco Anastasia
!!

http://nazva.net/914/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Maree
http://www.citatepedia.info/citate-despre-intelepciune-nu-fost-niciodata-un-razboi-bun-sau-pace-rea.-a-3346.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Peace_movement#Peace_Movements


5. Pe siteul listverse.com există o listă a zece HOŢI care au existat cu adevărat. Printre 
aceştia se numără şi Lonarda Emilia, una din puținele femei infractoare în Mexicul secolului 
19. Aceasta se îmbrăca ca bărbat și jefuia călătorii. Aceasta dădea săracilor cea mai mare 
parte a ce fura. Într-un final, aceasta a fost impuscată de forțele de ordine mexicane. Ce 
nume am înlocuit prin HOŢ?


Răspuns: Robin Hood 

Comentariu:  Robin Hood era cunoscut pentru că fura de la cei bogați și îi susținea pe cei 
săraci.

Sursa: http://listverse.com/2014/03/27/10-historical-figures-who-resembled-robin-hood/ 

Autor: Ojog Adrian
!!

6. Iată un sfat în caz de înțepături de viespi sau albine:

Înmuiati zona afectată în soluție de bicarbonat de sodiu cu apă pentru cîteva minute. Aceasta 
se face pentru a neutraliza acul.

Întrebare:  Care două litere au fost omise mai sus?

Răspuns : id

Comentariul : Substanțele neutralizează acIDul ,care e veninul insectei.

Autor: Ojog Adrian
!!

7. ”Revoluția industrială” este denumirea site-ului oficial al unui designer grafic și fotograf 
din Marea Britanie. Activitatea sa de bază este crearea posterelor publicitare și a 
fotografiilor de proporții mari. Peste un minut spuneți ce literă a fost modificată în 
întrebare?


Răspuns: z 
Comentariu: denumirea site-ului este ”Rezoluția industrială”

Autor: Eugenia Grosu

Sursa: http://www.industrialresolution.co.uk/main.php?main=photography
!!

8. La mijocul sec. 18, pe cand începea revoluția industrială, multi englezi lucrau la fabrici 
cu regim de lucru foarte strict. Cu toate acestea, nu toti aveau X. Pentru a rezolva lipsa X-
ului, erau anumiti oameni care, în schimbul unui onorariu foarte mic, umblau pe străzi și 
băteau pe la ferestrele oamenilor. Ce este X?


Răspuns: deșteptător

Autor: Eugenia Grosu

Sursa: Wikipedia
!!

9. X poate reda orice obiect în cele mai mici detalii. Dacă traducem din greacă X 
obținem ,,a scrie cu lumină’’. Primele încercări de a obține X au fost în 1829, dar data 
oficială de apariție a X este 1839. Ei au numit-o daghereotip. Ce este X?


Răspuns: Fotografia

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Fotografie

Autor: Dimitriu Eugeniu.
!

http://listverse.com/2014/03/27/10-historical-figures-who-resembled-robin-hood/
http://www.industrialresolution.co.uk/main.php?main=photography
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fotografie


!
10. Atenție la ȋnlocuire. Iatǎ niște sfaturi pentru o glumǎ reușita: faceți glume cu staruri, 
faceți glume chiar și atunci când nimeni nu se așteaptǎ la aceasta de la dumneavoastrǎ, 
faceți glume atunci când vǎ aflați în situații extremale, glumiți ȋn timp ce faceți glume, faceți 
glume regulat. Ce a fost ȋnlocuit prin glume?


Răspuns: selfie

http://www.lookatme.ru/mag/how-to/inspiration-howitworks/201533-selfie-rules

Autor: Siminenco Anastasia
!!
Runda II
!

11. În mai multe orașe chineze conducerea încearcă să convingă populația să “se 
odihnească” în mare. Știind că populația Chinei este de aproximativ 1.3 miliarde de oameni 
idea pare a fi una bună, în plus acest fel de „a se odihni” este mai ieftin decît celelalte. 
Dacă va-ți dat seama ce am înlocuit  prin „a se odihni”, scrieți ce își luau oamenii în Grecia 
antică la locul de „odihnă”.


Răspuns: Monede.

Comentariu: Conducerea încearcă să convingă populația să înmormînteze rudele în mare. În 
Grecia antică persoanele erau înmormântate cu monede, pentru a-l putea plăti pe Haron.

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Egiptul_Antic#Obiceiurile_funerare 

http://vk.com/factroom_official?w=away-19982340_23856

Autor: Beriozchin Evghenii 
!!

12. În limba japoneză cuvîntul “tsundoku” înseamnă a cumpăra „pîine” și a o pune pe raft 
fară a o folosi. Numiți ce am înlocuit prin „pîine” dacă participanții CUC nu e de dorit să 
facă „tsundoku”.


Răspuns: Carte

Comentariu: „Tsundoku” înseamnă a cumpăra o carte și a o pune pe raft fără a o citi.

Sursa: http://vk.com/factroom_official?w=away-19982340_23641

Autor: Beriozchin Evghenii
!!

13. Material distributiv.


� 

Ce popor unește aceste 3 fotografii?

Răspuns: Irlanda

Comentariu: În imagini sunt McChicken, McGonagall si Manchester City – MC. Mc este 
prefixul cel mai întîlnit în familiile din Irlanda.


http://www.lookatme.ru/mag/how-to/inspiration-howitworks/201533-selfie-rules
http://vk.com/factroom_official?w=away-19982340_23856


Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_people#Surnames

Autor: Beriozchin Evghenii 
!!

14. În cadrul unei campanii care avea ca scop convingerea șoferilor de a nu incălca limita 
de viteză, departamentul de poliție din Freibourg, Elveția, a angajat un actor deghizat, care 
urma să apară în diferite locații a străzii. Poliția spera ca prezența fizica a acestuia îi va 
proteja și va încuraja pe șoferi să mai scadă din viteză. Dar cum era deghizat actorul?


Răspuns: În înger

Comentariu: Actorul deghizat urma să apară pe marginea drumului și să bată din aripi, 
amintindu-le șoferilor de pericolul conducerii cu viteze excesive.

Sursa: http://www.odditycentral.com/pics/swiss-police-hire-guardian-angel-to-prevent-
speeding.html

Autor: Ojog Adrian
!!

15. Reproduceti cu exactitate inscriptia prin 2 cuvinte in limba engleza.
!

� 

Răspuns: Heavy Mettals
!!

16. Legenda spune ca Solomon ȋși datora ȋnțelepciunea unui X. L-a pierdut odata ȋn Iordan 
și a trebuit sǎ aștepte ca un pescar sǎ i-l aducǎ ȋnapoi, ca sǎ-și recupereze priceperea. 
Prometeu, eliberat de Heracles, acceptase sǎ poarte un X de care era prinsǎ o farâmǎ de 
piatrǎ, ca o amintire despre aceea unde fusese țintuit. X apare ca un semn al unui legǎmȋnt, 
al unei comunitǎți, al unui destin asociat. Numiti X.


Răspuns: inel

Sursa: dicționar de motive și simboluri literare

Autor: Siminenco Anastasia
!!

17. El este folosit pentru producerea energiei. El poate produce atît energie termică cît și 
electrică. El nu lucrează pe parcursul întregii zile din cauza unor conditii naturale. Dacă ați 
înțeles despre ce este vorba scrieți ce transformă el în energie electrică sau termică.


Răspuns: Energia luminoasă (sau energie produsă de lumină, după sens)

Comentariu: Se deosebesc 2 tipuri de panouri solare-fotovoltaice si termice care transformă 
energia luminoasă din razele solare direct în energie electrică si termica. Ele nu lucrează 
noaptea deoarece sunt dependente de lumina zilei.


http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_people#Surnames
http://www.odditycentral.com/pics/swiss-police-hire-guardian-angel-to-prevent-speeding.html


Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Panou_solar 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Panou_solar_termic

Autor: Dimitriu Eugeniu.
!!

18.  “Vecin” este un termen utilizat pentru a desemna popoarele latine din Europa de sud-
est: românii, aromânii, meglenoromânii și istroromânii. În limba bulgarǎ “vecin” are ințelesul 
de crescǎtor de vite, cioban, ȋn ceha – cioban, italian sau chiar om leneș. Numiți printr-un 
cuvânt ce va ȋncepe cu aceeași literǎ ce am ȋnlocuit prin “vecin”.


Răspuns: vlah, valah

sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Etimologia_cuv%C3%A2ntului_vlah

Autor: Siminenco Anastasia
!!

19. Reproduceti proverbul: “Substanta lichida de culoare rosie, compusa din plasma si din 
globule (albe și rosii), care circula prin vene si artere, asigurind nutritia si oxigenarea 
organismuli la animalele superioare” “lichid inodor, insipid și incolor, de cele mai multe ori, 
sau ușor albăstrui sau chiar verzui în straturi groase” “negatia” “verb tranzitiv conjugat la 
infinitiv”.


Răspuns: sânge apǎ nu se face. 

Sursa: http://dexonline.ro/definitie/s%C3%A2nge

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83

http://ro.wiktionary.org/wiki/face

Autor: Siminenco Anastasia
!!

20. Conform unui banc, dragostea unui bărbat trece prin stomac, ajunge la inimă, după 
care ricoșează și lovește direct în… Continuați bancul


Răspuns: portmoneu, buzunar

Autor: Roman Victor

 !
Runda III
!

21. După atacurile de pe mare vikingii trebuiau să părăsească malurile foarte rapid. Din 
această cauză, corăbiile lor aveau o anumită trăsătură. Descrieți-o.


Răspuns: puteau pluti atât într-o direcție, cât și în alta. 

Comentariu: Pentru a nu pierde timpul cu întoarcerea corabiei, vikingii le construiau simetrice 
nu numai de-a latul, dar și de-a lungul.
!!

22. Imagine


http://ro.wikipedia.org/wiki/Panou_solar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Panou_solar_termic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Etimologia_cuv%25C3%25A2ntului_vlah
http://dexonline.ro/definitie/s%25C3%25A2nge
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%25C4%2583
http://ro.wiktionary.org/wiki/face


� 

Relativ recent compania Apple a lansta propriul său serviu de hărți și navigare, Apple maps. 
Deși la timpul său serviciul a fost criticat puternic pentru neajunsuri și omisiuni, recent această 
imagine de pe satelit, găsită în hărțile Apple, a făcut ocolul internetului.

Numiți cât mai exact obiectul geografic, pe care poate fi văzută această imagine.

Răspuns: lacul Loch Ness

Comentariu: Pe imagine putem vedea un segment al lacului Loch Ness din Scoția, în care, 
conform legendelor, ar locui o creatură preistorică.

Autor Natan Garștea
!!

23. În intrebare sunt prezente ȋnlocuiri

În URSS dădeau cȋte o ”copeică” pentru aducerea unui ”X”, unii, chiar copii făceau pe zi cȋte 
30 copeici aducind ”x” ȋn zonele de colectare. Cetățenii URSS considerau aceasta o molimă ce 
vine din SUA, cȋnd de fapt,  ”X” venea din Mexico, și se știe de el ȋncă din 1824. Ce este X? 
Răspuns: Gindacul de Colorado.

Sursa: http://researchworker.ucoz.ru/news/kak_koloradskij_zhuk_popal_na_territoriju_sssr/
2012-07- 03-3128

Autor: Roman Victor

 !

24. Născut pe teritoriul actualei Rusii, acest filosof abia la 46 de ani a devenit profesor, și ȋn 
a 6-a decadă abia și-a publicat cele mai notorii scrieri ale sale. Inovațiile sale ȋn filozofie 
sunt numite ”revolutia copernicană ȋn filozofie”. Este cunoscut și ȋn conformitate cu 
programul strict al zilei pe care-l urma. Cine este el?


Răspuns: Immanuel Kant

Comentariu: Kant s-a născut și a trăit în Kenigsberg, actualul Kaliningrad. El avea un regim al 
zilei pe care se zice că l-a încălcat doar o dată în viață, în ziua când la ei a ajuns vestea despre 
revoluția franceză.

Sursa: http://www.biography.com/people/immanuel-kant-9360144#synopsis&

Autor: Roman Victor
!!

25. Blitz vesel (3 intrebări cu raspunsuri haioase, dar logice) :

1) Cum se numesc dacii care gindesc? 

2) Care este diferența dintre echipa de fotbal DINAMO și o buburuză?

3) De ce a fost nevoita Culegerea de matematică să meargă la psihiatru?

Răspuns: 1.Gîndaci;  2. Buburuza are mai multe puncte; 3. Pentru ca... avea probleme!

Sursa: http://www.woow.ro/bancuri/Intrebare/Raspuns/pagina4.html

Autor: Valentina Acciu


http://researchworker.ucoz.ru/news/kak_koloradskij_zhuk_popal_na_territoriju_sssr/2012-07-%252003-3128
http://www.biography.com/people/immanuel-kant-9360144#synopsis&
http://www.woow.ro/bancuri/Intrebare/Raspuns/pagina4.html


!!
26. În imaginea de mai jos am omis două cuvinte de câte două ori.


Cuvintele din aceeași parte a desenului (dreapta/stînga), situate unul sub celălalt sint identice.

Adica in imagine sint 2 cuvinte diferite pe care va trebui sa le reproduceti pe foițele de raspuns, 
în română sau engleză.


� 

Răspuns: Single & married

Sursa:http://mamebune.ro/index.php/2012/09/02/12-intrebari-si-raspunsuri-logice-funny/
funny/

Autor: Valentina Acciu
!!

27. În decurs de 8 ani, au mers de cel puțin două ori la Roma și cel puțin câte o dată la 
Londra și Paris. Cinci ani mai târziu au făcut o călătorie scurtă, de aproximativ 125 km, 
însă, din păcate, câțiva din ei nu s-au mai întors. De la începutul anilor ’60 ai secolului 
trecut, când merg prin furtună, își țin capul sus și nu se tem de întuneric.


Întrebare: Când vor merge singuri?

Răspuns: Niciodată.

Comentariu: ”Ei” sunt suporterii echipei Liverpool FC. Între 1977 și 1984, Liverpool a jucat 
două finale ale Cupei Europene în Roma și câte una în Londra și Paris. În 1989 a avut loc 
dezastrul de la  Hillsborough (Sheffield), în care au murit 96 de suporteri ai echipei Liverpool. La 
începutul anilor 1960, Liverpool a adoptat imnul ”You’ll Never Walk Alone” (Niciodată nu vei 
merge singur), care începe cu versurile ”Când mergi prin furtună /Ține capul sus/Și să nu îți fie 
frică/De întuneric”.

Surse: http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League_Final

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

https://www.google.com/maps/dir/Liverpool,+Merseyside,+UK/Sheffield,+South+Yorkshire,
+ U K / @ 5 3 . 5 6 0 0 0 8 5 , 2 . 7 5 0 0 5 1 7 , 9 z / d a t a = ! 3 m 1 ! 4 b 1 ! 4 m 1 4 ! 4 m 1 3 ! 1 m 5 ! 1 m 1 !
1s0x487adf8a647060b7:0x42dc046f3f176e01!2m2!1d-2.9915726!2d53.4083714!1m5!1m1!
1s0x48790aa9fae8be15:0x3e2827f5af06b078!2m2!1d-1.470085!2d53.381129!3e0

http://www.metrolyrics.com/youll-never-walk-alone-lyrics-gerry-and-the-pacemakers.html

Autor: Adrian Sali
!!

28. Cum, conform unui meme, ar fi numita așa situație în Hogwarts?


http://mamebune.ro/index.php/2012/09/02/12-intrebari-si-raspunsuri-logice-funny/funny/
http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League_Final
http://en.wikipedia.org/wiki/Hillsborough_disaster
https://www.google.com/maps/dir/Liverpool,+Merseyside,+UK/Sheffield,+South+Yorkshire,+UK/@53.5600085,2.7500517,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x487adf8a647060b7:0x42dc046f3f176e01!2m2!1d-2.9915726!2d53.4083714!1m5!1m1!1s0x48790aa9fae8be15:0x3e2827f5af06b078!2m2!1d-1.470085!2d53.381129!3e0
http://www.metrolyrics.com/youll-never-walk-alone-lyrics-gerry-and-the-pacemakers.html


� 

Răspuns: Spam

Sursa: http://9gag.com/gag/awr3bqQ/spam-from-hogwarts

Autor Vitalie Eremia
!!

29. Atenție ȋn ȋntrebare este o ȋnlocuire. “ Mascǎ” provine din verbul Italian ce se traduce “a 
ȋncǎrca”. Până pe la jumătatea secolului XIX, o “mască” desemna o schiță premergătoare 
unei lucrări plastice serioase sau a unei lucrări din domeniul arhitecturii. În anul 1843 s-a 
organizat la Londra o expoziție de astfel de schițe "cartoons" în scopul decorarării Casei 
Parlamentului. Revista londoneză Punch publica o serie de desene ironice la adresa 
schițelor prezentate în această expoziție. Din acest moment noțiunea de “mască” va fi 
definitiv stabilită în înțelesul pe care îl acordăm și noi astăzi. Ce am ȋnlocuit prin cuvȋntul 
“mascǎ”?


Răspuns: caricaturǎ

http://ro.wikipedia.org/wiki/Caricatur%C4%83#Istoric

Autor: Siminenco Anastasia
!!

30. Ea este un simbol al casei regale suedeze. Ea indica 1 din cele 4 puncte cunoscute de 
toți oamenii din sală. Ea împreună cu alte 6 formează ceva descoperit încă în secolul al II-
ea. Ce este ea?


Răspuns: Steaua polară

Comentariu: Deoarece steaua polară nu coboară sub orizont (nu apune), a devenit un simbol 
al casei regale suedeze în perioada de maximă expansiune a regatului, în secolele al XVII-lea și 
al XVIII-lea. Steaua polară este o stea din constelația Carul mic situată foarte aproape de polul 
nord ceresc. Din această cauză, și fiind ușor vizibilă cu ochiul liber, este utilizată pentru 
orientare, indicând cu precizie destul de bună direcția spre Nordul geografic.

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Steaua_polară 
Autor: Dimitriu Eugeniu.
!!
Runda IV
!

31. Imagine


http://9gag.com/gag/awr3bqQ/spam-from-hogwarts
http://ro.wikipedia.org/wiki/Caricatur%25C4%2583#Istoric


� 

Ce eveniment a avut loc în SUA în ziua în care a fost făcută poza?

Răspuns: abolirea prohibiției

Comentariu: Poza a fost făcută la 5 decembrie 1933, când iarăși a devenit legal consumul de 
alcool. Majoritatea persoanelor din poză consumă alcool.

Autor Natan Garștea
!!

32. El este considerat ca o lucrare de artă. Cel mai mare de acest fel este în China. El poate 
fi proiectat în  7 tipuri diferite. El este folosit pentru a putea scăpa de obstacole naturale. 


Întrebare: Ce este el?

Răspuns: Pod

Autor: Dimitriu Eugeniu.
!!

33. Imagine


� 

Logoul companiei LG Electronics, conform unei versiuni, poate fi inspirat din imaginea acestui 
personaj, apărut în 1980, prin rearanjarea elementelor imaginii sale. Numiți personajul.

Răspuns: Pac Man


� 

Autor: Ojog Adrian
!!

34. Primul de acest fel apare în 1948 în Statele unite, bazându-se pe emisiunea 
radio ,,Microfonul ascuns’’. În ultimii ani ele au devenit destul de populare, deși criticii 
susțin că au un impact negativ asupra psihicului. Ce sunt ele?


Răspuns: reality show




Comentariu:  În 1948 a apărut pe televiziunea  americană emisiunea "Camera ascunsă" (bazat 
pe emisiunea din 1947 "Microfonul ascuns"). Criticii susțin că reality show au un impact 
negativ asupra psihicului publicului. 

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Reality_television

Autor: Dimitriu Eugeniu.
!!

35. Denumirea științificǎ a acestui produs alimentar este musa sapientum, ce ȋnseamnǎ 
”fructul oamenilor ințelepți”. Unele din ele au un grad sporit de radioactivitate, datorită 
potasiului. Sunt consumate peste 100 miliarde exemplare, plasȋndu-se pe locul 4 ȋn ratingul 
produselor alimentare folosite, după grȋu, porumb și orez. Ce sunt ele?


Răspuns: Bananele

http://www.todayifoundout.com/index.php/2010/09/15-facts-you-probably-didnt-know-about-
bananas/ 
http://thebananapolice.com/fun-facts/

Autor: Roman Victor

 !

36. În anul 1973, cu un an până la triumf, ei au organizat un concurs pentru denumire. Una 
dintre variantele propuse la sunet coincidea cu numele unui personaj celebru de poveste. 
Reproduceţi acest nume. 


R: Ali-Baba

C: în întrebare se face referinţă la trupa ABBA, varianta propusă – „alibaba”, printre alte 
variante au mai fost şi „baba”, „fabb”. În anul 1974, trupa a câştigat concursul Eurovision. 

S: http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBA ; http://ru.wikipedia.org/wiki/Али-Баба  

A: Igor Volobuev
!!

37. Definită ȋncă ȋn 1859, această grupare nu este deloc aleatorie, cu toate că unii spun că 
ar putea-o face mai bine. In clasificarea data, este și o impărtire in grupuri mai mici. 
Ultimele 29 au fost văzute de foarte putini, in special de acei care le-au creat. De cele ce 
sunt printre primele locuri ȋnsă toți am auzit, și cu siguranța toți le-am văzut.  Despre ce 
clasificare este vorba? 
Răspuns: Tabelul periodic al elementelor chimice


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

Autor: Roman Victor

 !

38.  „Cei care deja au murit sunt mai fericiţi decât cei care încă sunt vii”. Dar cine, după 
„Ecleziast” sunt cei mai fericiţi?


Răspuns: cei care în general nu s-au născut
!!
39. Majoritatea preferǎm filme cu supereroi. Dar iatǎ niște caracteristici ale lui: inima lui 
poate sǎ batǎ chiar și atunci cȋnd e extrasa din torace, creierul lui produce energie destula 
pentru ca un bec sǎ lumineze, ochiul lui e capabil sǎ diferențieze circa 10 000 000 culori și 
nuanțe. Numiti-l pe el.


Răspuns: omul


http://www.todayifoundout.com/index.php/2010/09/15-facts-you-probably-didnt-know-about-bananas/
http://thebananapolice.com/fun-facts/
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBA
http://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table


http://flytothesky.ru/10-neveroyatnyx-faktov-kotorye-zastavyat-vas-chuvstvovat-sebya-
supergeroem/

Autor: Siminenco Anastasia
!!

40. Imagine


� 

Această imagine purta inscripția: „Așa arată un…” Continuați cât mai exact posibil titlul pozei.

Răspuns: selfie făcut de radiologi.

Autor Natan Garștea


http://flytothesky.ru/10-neveroyatnyx-faktov-kotorye-zastavyat-vas-chuvstvovat-sebya-supergeroem/

