
Etapa 5
Campionatul ”Ce? Unde? Când?”

Comisia de contestaţii: Alexandru Fală, Irina Breahnă, Andrei Lutenco

Runda I

Întrebarea 1: Din familia acestora face parte un „gen muzical-teatral”, o „vulpe roscată” si o „excursie prin Africa”. 
Recent, lor li s-a mai alăturat un „element chimic”.Numiţi compania ce îl produce pe ultimul.
Răspuns: Google.
Comentariu: Toate 4 sunt web browsere: Opera, Firefox, Safari si Chrome.

Întrebarea 2: În timpul razboiului civil din SUA, după batalii se afisau listele cu răniţi si morţi. Când armata nu avea 
pierderi se afisa textul "zero killed". Conform unor surse, anume de la aceste afise s-a născut o expresie vestită. Care 
anume?
Răspuns: OK

Întrebarea 3: În 1951 a fost elaborată o clasificare internaţională a lor. Conform acesteia, ei pot fi  în formă de prisme, 
coloane, ace; cristale triunghiulare; neregulate; artificiale şi alte cîteva feluri. Peste un minut, numiţi-i.
Răspuns: Fulgi de zăpadă.
Sursa: http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/class/class.htm
Autor: Zarea Ion.

Întrebarea 4: Apărută în Y cu 18 ani în urmă, astăzi X aduce daune materiale în valoare de aproape 800 miliarde de 
dolari pe an. În afara lui Y, X este foarte popular în casele de batrani, acolo unde oamenii se simt solitari. Numiţi X şi
Y.
Raspuns : X – pasienţa Solitaire, Y – sistemul de operare Windows 
Criteriu : După prezenţa cuvintelor cheie ”Solitaire” şi ”Windows”
Comentariu: Jocul Solitaire a fost inclus pentru prima dată în sistemul de operare Windows în anul 1990, iar solitaire 
este cel mai utilizat joc din componenţa lui. Solitaire si alte pasienţe sunt foarte populare în randul bătrânilor.

Întrebarea 5 : 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
Comentariu: a fost dat un exemplu de cuvînt care se pricepe ca unul rus («хорошо») 
Sursa:  http://soomka.com/nadsat.html
Autor: Sandu Cojocari.

Întrebarea 6 : Banc despre Central Procesing Unit. Înainte de primul zbor al primului avion automatizat complet, 
pasagerii acestuia au auzit din difuzoare glasul calm al calculatorului care conducea avionul: “Doamnelor şi domnilor! 
Dvstră. Vă aflaţi pe bordul primului în lume avion absolut automatizat. El nu este condus de oameni, ci de maşini 
perfecte care nu cunosc ce inseamnă să greşeşti! Ele vor asigura comoditatea şi siguranţa dvstră. Nu aveţi de ce vă 
face griji,...”. Următoarele trei cuvinte rostite de calculator i-au facut majoritatea călătorilor să renunţe la zbor. Peste 
un minut scrieţi aceste trei cuvinte.
Răspuns: griji, griji, griji.....
Autor : Echipa Maktub

Întrebarea 7 : In anul 2007, studentul japonez Masato Nakatsuji a creat un virus care stergea toate datele din 
calculatorul jertfei. Pentru a incasa virusul, jertfa trebuia sa vizioneze filmul de animaţie "Clannad" produs de 
compania Toei Animation. Deşi în Japonia nu există legi împotriva celor ce fabrică viruşi, studentul a fost totuşi 
condamnat la 3 ani de închisoare. Dar pentru ce încălcare?
Raspuns: Pentru încălcarea drepturilor de autor
Criteriu: El a schimbat cateva imagini din desenul animat si pentru aceasta a fost condamnat

http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/class/class.htm
http://soomka.com/nadsat.html


Întrebarea 8 :

Aveţi în faţă cîteva modele de jocuri de şah alternative. Peste un minut numiţi cele 2 cuvite omise, dacă se ştie că 
recent primul este de origine latină, iar cel de-al doilea cuvînt de origine germană.
Răspuns: Republican şi Marxist

Criteriu : Doar răspunsul exact
Sursa: http://www.lukesurl.com/comics/2008-07-10-chessboards.gif
Autor: Sandu Cojocari.

Întrebarea 9 : Atenţie, în întrebare au fost modificate câteva cuvinte. În anii 60 ai secolului XX, ambasadele americane 
aflate în ţările "lumii a treia" aveau la dispozitie saci cu pietre pentru a alunga demonstratiile antiamericane care se 
transformau in gloate agresive si violente. Ce am înlocuit prin saci cu pietre, dacă se ştie că pentru a le utiliza, 
ambasadele aveau în dotare aparate de reproducere?
Răspuns: Înregistrări de muzică rock
Criteriu: După sens, dacă este prezent cuvântul ”rock”
Comentariu : Ambasadele aveau echipament de reproducere a sunetului.

Întrebarea 10: EL a fost Membru al Academiei Franceze de Ştiinte, fotograf, regizor, inventator, autorul cărţilor “În 
Lumea tăcerii”, “Lumea fără soare”, “În cautarea Atlantidei” şi a şi mai cunoscutor filme : “Oaza din Cosmos”, 
“Redescoperirea lumii” ş.a..
EA l-a însoţit din anul 1950 pînă la sfîrşitul vieţii, servind drept inspiraţie pentru denumirile ulterioarelor lui creaţii. 
Datorită numelui ei, noi şi astăzi il putem asocia cu un adevărat erou al miturilor Greciei Antice. Nu va intrebăm cine 
este el, peste un minut numiţi-o pe ea. 
Răspuns: Kalipso
Comentariu: Corabia Kalipso a lui Jacques-Yves Cousteau. Erou antic – Odiseu, multe filme ale lui Cousteau aveau 
numele de genul “Odiseea lui Cousteau”, “Kalipso in cautarea Atlantidei”.

http://www.lukesurl.com/comics/2008-07-10-chessboards.gif


Runda II

Întrebarea 11: Abdul Kassem Ismael, mare vizir al Persiei în secolul al X-lea, nu se despărţea niciodată de ELE. ELE 
erau cărate de 400 de cămile, dresate să meargă dupa un anumit criteriu. Dacă o să vă da�i seama ce sunt ele, o să ne 
spune�i despre ce criteriu este vorba.
Raspuns: In ordine alfabetică 
Comentariu: Este vorba despre carti, care erau 117.000 de volume. 

Înrebarea 12: [Echipele primesc imagini]

Imaginile pe care le-aţi primit fac publicitate pălăriilor. În imagine a fost omis de două ori acelaşi detaliu. Numiţi-l.
Răspuns: Mustaţă.

Sursa: http://incredimazing.com/page/Its_the_hat
Autor: Zarea Ion.

Înrebarea 13: Întrebarea 14. Studenţii unei universităţi din Danemarca au făcut o campanie destul de stranie: au produs 
bere gratuită. Au făcut şi un website promotor pentru berea lor, pe care a fost publicată reţeta. Ea a început să sufere 
modificaţii, modelîndu-se săptămînă cu săptămînă. Prin care două cuvinte este intitulată această bere astăzi. 
Răspuns: Open Source.
Sursa: http://www.freebeer.org/blog/
Autor: Zarea Ion.

Înrebarea 14: 

Răspundeţi cu un cuvnt de orine grecească cui îi este dedicat acest monument?
Răspuns:  Criptografilor
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptology

Înrebarea 15: În fragmentul de mai jos din cartea lui Murakami “Cronica Păsării-arc” a fost făcută o înlocuire. 
„Nu ştiu cît timp a trecut după aceea, dar la un moment dat s-a întîmplat ceva cu totul neaşteptat. Razele soarelui au 
pătruns în cameră ca un fel de revelaţie şi într-o clipă am văzut tot ce era în jurul meu. Camera s-a umplut de o lumină 
puternică. Strălucirea era aproape înăbuşitoare, încît abia mai puteam respira. […] Am văzut pereţii din piatră care mă 
înconjurau. Cît timp am avut parte de lumină, am fost capabil să uit de teamă, de durere, de disperare. Stăteam în 
lumina orbitoare mut de uimire. Apoi aceasta a dispărut la fel de brusc cum apăruse şi totul s-a învăluit din nou în 
beznă profundă. Razele soarelui au zăbovit foarte puţin, poate doar zece sau cel mult cincisprezece secunde”. 
Peste un minut, numiţi ce cuvînt a fost înlocuit de „cameră”, ştiind că dacă „camera” nu ar fi fost defectată, eroul 
romanului nu ar fi supravieţuit. 
Răspuns: Fîntîna. 

http://incredimazing.com/page/Its_the_hat
http://www.freebeer.org/blog/


Autor : Echipa Maktub

Înrebarea 16: În seria de nuvele despre roboţi ale lui Isaac Asimov se descrie un complex al oamenilor, care se 
manifestă prin fobia faţă de androizi (roboţi antropomorfici). Desigur, Dumneavoastră v-aţi putea revolta, spunînd că 
denumirea nu face aluzie la o asemenea creatură, ci la un careva medic pe nume Victor, însă în cazul nuveleor date, 
aceste două fobii rezultă una din alta. Cum se numeşte acest complex?
Răspuns: „Frankenstein”.
Comentariu: Victor Frankenstein este savantul care a creat ceea ce se numeşte Monstrul lui Frankenstein. Evident, 
denumirea „complexul Frankestein” prin denumirea sa face referinţă la Victor, nu la monstru, care e o creatură 
antropomorfă.
Sursa:  http://en.wikipedia.org/wiki/Frankenstein_complex
Autor: Zarea Ion.

Înrebarea 17: Allan, un mecanic auto, înlăturând un detaliu din motorul unei motociclete Harley-Davidson, a observat 
în garajul său prezenţa unui chirurg cardiac de renume mondial. Chirurgul aştepta ca cineva să-i investigheze 
motocicleta. Allan i-a strigat “Hei, doctore, aş putea să vă întreb ceva?”. Renumitul chirurg, un pic mirat, s-a apropiat 
de Allan. Acesta şi-a şters mâinile de o cârpă şi a zis: “Doctore, uitaţi-vă la acest motor. Eu, la fel ca şi Dvs, pot să 
deschid inimi, să scot valvele din ele, să le repar sau să le înlocuiesc, iar când voi finisa lucrul, acest motor va lucra ca 
nou. De ce atunci eu sunt remunerat cu o nimica toată, pe când Dvs primiţi sume serioase pentru ceea ce e, în esenţă, 
acelaşi lucru?”. Atunci chirurgul a zîmbit şi i-a spus: “Încercaţi să faceţi acelaşi lucru cu …” cu ce?
Răspuns:  Cu motorul pornit.
Autor: Sasu Dorian

Înrebarea 18: 

Peste un minut numiţi produsul, imaginile din publicitatea căruia aţi primit. 
Răspuns: periuţă de dinţi, Aqafresh se acceptă. 

Înrebarea 19: O istorioară despre locuitorii Vermontului: Un turist mergea prin Vermont. Ajungînd la o răscruce el a 
văzut la marginea unui drum un indicator pe care scria  “Spre gura rîului Alb” . Cel mai interesant fapt este că ca pe 
marginea altui drum el a văzut un alt indicator cu aceeaşi inscripţie. Turistul s-a gîndit puţin şi a întrebat un locuitor al 
acestui oraşel: ”Dacă ambele drumuri duc spre gura rîului Alb, atunci nu e indiferent pe care drum am să mă 
pornesc?”. Reproduceţi prin patru cuvinte răspunsul localnicului?
Răspuns:”Mie îmi este indiferent” :)

Întrebarea 20: 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.
Sursa: Futurama
Autor: Sandu Cojocari.



Runda III

Întrebarea 21: Odată, un fan al lui John Lennon i-a trimis o scrisoare cerindu-i acestuia bani pentru a pleca într-o 
călătorie in jurul lumii. Lennon i-a raspuns printr-o altă scrisoare, în care i-a propus sa încerce să mediteze, spunându-i 
că va reuşi să vadă toate locurile frumoase din lume în prorpia imaginaţie. Deşi nu a obţinut suma de bani necesara de 
la idolul său, fanul a reusit totuşi peste câţiva ani să plece in calatoria dorită, şi tot datorită lui Lennon. Încercaţi să vă 
daţi seama cum a facut-o?
Răspuns: A vândut scrisoarea lui Lennon la licitatie
Criteriu: Se acceptă ”a vândut autograful lui Lennon”. Menţionarea licitaţiei nu este esenţială.

Întrebarea 22: Tehnicienii unei ţări europene au proiectat un automobil, capabil de a zbura. Automobilul, luîndu-şi 
zborul, ar putea cu uşurinţă evita ambuteiajele, continuindu-şi astfel deplasarea pe cale aeriana. Peste un minut, vă 
rugăm să ne spuneti ce frază inaripată a servit drept titlu articolului din revista “În jurul Lumii”, dedicat invenţiei date, 
dacă se ştie că aceasta e legată şi de provenienţa inventatorilor?  
Răspuns: Olandezul Zburător
Autor: Echipa Maktub

Întrebarea 23: În întrebare sunt 2 substituţii. 
Atenţie Banc Antic: O femeie fiind nesatisfăcută de o hotărîre luată de Filip cel Urît într-o cauză de judecată, i-a spus 
că se va plînge asupra acestei decizii lui Filip cel Frumos. Şi într-adevăr a doua zi, Filip-cel-Frumos a anulat hotărîrea 
anterioară şi a satisfăcut doleanţele femeii. Care doua cuvinte au fost înlocuit prin "frumos" si "urat".
Răspuns: Beat, treaz.
Comentariu: Este vorba despre Filip Macedon, tatal lui Alexandu Macedon
Sursa: Comentarii la Ulysse de James Joyce

Întrebarea 24: 

Pe seama acestui copilaş s-au făcut numeroase glume. Încercaţi să ne spuneţi cine este, conform uneia dintre glume, 
tatăl acestui copil, dacă în 2007 el a avut vânzări de aproape 17 miliarde de euro?
Raspuns: Michelin      

Întrebarea 25: Într-un meci din Liga Campionilor 2008-2009 s-au întîlnit două echipe din aceeaşi ţară dar reprezentînd
popoare diferite. 

Pentru o clipă, o anumita circumstanţă l-a făcut pe autorul întrebării să nu îşi dea seama unde anume se joaca meciul. 
Aceeaşi circumstanţă l-a făcut să se gîndească la faptul că jocul ar putea să reprezinte şi o confruntare tradiţională 
"inter-confesională", dar nu din considerentul ca o echipa este intr-un fel "satanistă".
Peste un minut scrieti cu exactitate, care circumstanta l-a facut pe autorul intrebarii la inceput să aibă dubii privitor la 
locul unde are loc meciul, iar apoi sa se gandeasca la confruntarea dintre confesiuni. 
Răspuns: Manchester United evolua în echipament albastru 
Coment: Meciul Celtic-Manchester United s-a jucat pe 5 Noiembrie. Culoarea albastra este echipament traditional al 
echipei Glasgow Rangers, reprezentand protestantii scotieni - oponentii traditionali ai catolicilor de la Celtic. Dat fiind 
faptul ca cei de la Celtic au echipament alb verde, cei de la MU ar fi putut imbraca tradiţionalul echipament roşu chiar 
daca jucau in ospetie, dar nu au facut-o, fapt care l-a pus pe gînduri pe autorul intrebarii. MU sunt diavolii rosii si din 
aceste considerente pot fi considerati «satanici» (si pe  emblema au un drac). 

Întrebarea 26: Conform scriitorului italian John Elliot: “Raiul pe pămînt ar fi atunci cînd poliţistul ar fi un englez, 
bucătarul - un francez, tehnicianul - un german, amantul - un italian ». Peste un minut vă rugăm să ne spuneţi, 



reprezentantul cărui stat central-european, după părerea lui Elliot, ar trebui să fie responsabil pentru organizarea celor 
sus numiţi.
Răspuns: Elveţia
Comentariu : Pentru ca totul să meargă ca ceasurile elveţiene).

Întrebarea 27: 
In caz dacă veţi avea vreodata ocazia de a vizita stânca Sagada de pe Filipine, veţi vedea o priveliste foarte interesantă: 
o mulţime de sicrie atârnă de pe această stâncă. Aceeasi priveliste o puteţi intâlni şi în unele provincii ale Chinei. Una 
dintre cauze este metafizică – ca sicriile să fie mai aproape de ceruri, de Dumnezeu. Dar care este explicaţia practică a 
acestei tradiţii?
Raspuns : Sicriile sunt astfel protejate de animale

Întrebarea 28: Bliţ triplu cu intrebări de la părintele Valeriu, protoireu al bisericii Sf. Mucenic Valeriu din Chisinau:
1) Numiţi evenimentul cînd toată populaţia globului s-a luat de mîini? 20 de secunde.
2) Numiţi evenimentul cînd a murit o pătrime din populaţia globului ? 20 de secunde.
3) Cine a fost de două ori în burtă şi a ieşit viu? 20 de secunde.
Răspuns: 1. Izgonirea din rai. 2. Cain l-a omorat pe Abel.  3. Iona
Comentariu: La intrebarea 3 - Ioaa a fost inghiţit de balenă şi a fost scos viu din ea
Autor : Echipa Maktub

Întrebarea 29: Deşi primele semne ale acestuia datează de la începutul secolului al XIX-lea, pentru prima dată el este 
oficial înregistrat în 1883, exact peste 7 ani după invenţia telefonului. Deşi se bucură de o popularitate crescînda, în 
1997, Leonso Canales Jr. a reuşit să convingă conducerea ţinutului Kleberg, din SUA, să facă anumite modificări în 
continutul acestuia, numindu-l “paradise-o”, atrubuindu-i astfel o semnificaţie mai puţin diabolica. Nu va rog să ne 
spuneti despre ce este vorba, vă rog să ne spuneţi unul din echivalentele acestuia în Moldova.
Răspuns: Salut, Noroc, Alo (este vorba despre salutul “Hello”; in 1997 Leonso a propus varianta “heaven-o” ceea ce 
are o conotatie mai putin diabolica decit “hell-o”)

Întrebarea 30: Atenţie, în întrebare este o înlocuire.
Mai mult de 50% persoane din lumea întreagă n-au dat şi nici nu au primit vreodată cadouri simbolice. În Anglia chiar 
a fost inventat un dispozitiv împotriva cadourilor nedorite. Conform statisticilor, britanicii primesc, anual, în jur de 
1,5 milioane de cadouri rău-voitoare şi circa 1,5 miliarde de cadouri în gol.
Ce cuvinte au fost înlocuite prin cadouri simbolice.
Răspuns: Apeluri telefonice



Runda IV

Întrebarea 31: Cînd am scris acest cuvînt in Wikipedia am primit, printre altele: 
- O structură a Consiliului Europei
- O deschidere in şah
- Un sport olimpic
- O perioada în istoria antică
Peste un minut scrieţi numele unei personalitati spaniole pe care nu am menţionat-o în listă.
Raspuns: El Greco 
Comentariu: am introdus cuvantul "greco"
GRECO - group of states against corruption, structure of the Council of Europe
Greco deffense - a chess openning
Greco-Roman wrestling - olympic sport
Greco-Roman - a period in ancient history :)

Întrebarea 32: Atenţie, în întrebare este o înlocuire.
Mai mult de 50% persoane din lumea întreagă n-au dat şi nici nu au primit vreodată cadouri simbolice. În Anglia chiar 
a fost inventat un dispozitiv împotriva cadourilor nedorite. Conform statisticilor, britanicii primesc, anual, în jur de 
1,5 milioane de cadouri rău-voitoare şi circa 1,5 miliarde de cadouri în gol.
Ce cuvinte au fost înlocuite prin cadouri simbolice.
Răspuns: Apeluri telefonice

Întrebarea 33: Pînă la data de 30.01.2008, recordul pentru cele mai multe operaţii estetice – 29 timp de 9 ani – îl deţine 
britanica Cindy Jackson. Aceasta şi-a modificat nasul, pieptul, barbia, maxilarul, talia, a realizat un şir de liposacţii –
toate acestea pentru a deveni unică femeie dinn lume care seamănă cu idealul ei, spre care ea aspiră înca din copilarie. 
Logic ar fi fost ca ea să îşi mai schimbe şi numele...Prin care altul ?
Răspuns: Barbie 
Comenantariu: Papusa barbie

Întrebarea 34: Şirul lui Kyle MacDonald a început la 12 iulie 2005 cu o clamă roşie pentru hârtie şi a fost încheiat la 5 
iulie 2006 cu o casă cu două etaje. In acest şir au mai intrat: un pix în formă de peşte, un aragaz portabil, o după-
amiază cu Alice Cooper şi alte elemente.
Numiţi procedura care face legătura dintre elementele şirului.
Răspuns: Barter. 
Comentariu:  El schimba obiecte unul pe altul, ajungînd pînă la urmă la o casă.
Sursa:  http://en.wikipedia.org/wiki/One_red_paperclip
Autor: Doina Leca.

Întrebarea 35: Cu timpul, celulele creierului se micşorează în dimensiuni şi devin mai puţin active. Savanţii consideră 
că acest proces poate fi încetinit prin unele activităţi, cum ar fi: studierea unei limbi străine, muzica, rezolvarea 
cuvintelor încrucişate, şahul. Savanţii Universităţii Californiene au publicat recent rezultatele unei cercetări care 
completează lista cu încă o activitate, care a luat naştere în anii '90 ai secolului precedent, datorită unor motoare. Ce 
fel de motoare?
Răspuns: Motoare de căutare
Comentariu: Activitatea este căutarea pe Internet. 
Savanţii lămuresc acest efect prin multitudinea de link-uri, afişate ca rezultat al unei căutări, astfel utilizatorul trebuie 
permanent să decidă, ce link să deschidă. În 93 existau 3 sisteme de căutare, puţin mai tărziu apar sistemele actuale de 
căutare (Google - 95, Yahoo - 94, Altavista - 95, Yandex - 97, Rambler - 96 ş.a.).
Sursele: 
1) http://eplus.com.ua/news/_2008-10-15-2-52-19.html
2) http://www.randevucity.net/news/main.php?id=1855&id_rub=4&cpage=1
3) http://www.usatoday.com/news/health/2008-10-14-ibrain-internet-reading_N.htm
4) http://www.fd-optima.ru/publ.shtml?nid=5

Întrebarea 36: Mulţi dintre contemporanii lui Anton Rubinstein spuneau că acesta seamăna foarte mult cu alt geniu 
muzical – Ludwig Van Beethoven. Liszt îl numea pe Rubinstein „Van II”, Ignaz Moschelles spunea că în chipul 
compozitorului rus îl vedea pe vechiul său prieten, pînă şi publicul se interesa de asemănarea acestor doi emeriţi 
pianişti. Erau zvonuri că Rubinstein era un copil nelegitim al lui Beethoven. Rubinstein nu a comentat aceste zvonuri. 
Pentru a afla dacă e adevărat sau nu, omului contemporan îi este destul să verifice două cifre. Nu vă rugăm să scrieţi 
care sunt aceste cifre, dar ce reprezintă ele.



Răspuns:  Anul naşterii lui Rubinstein, anul morţii lui Beethoven
Comentariu: Beethoven a murit în 1827, Rubinstein s-a născut în 1829. Beethoven nu putea fi tatăl lui Rubinstein.
Sursa: http://www.freebeer.org/blog/
Autor: Zarea Ion.

Întrebarea 37: Autorul întrebării povesteşte: „M-am îndrăgostit de ele pe la vîrsta de vreo 5 ani. E drept ca m-au trîntit 
de cîteva ori la pamînt, dar nici ele nu se supără cînd o calc cu picioarele. Vara asta am fost cu pasiunea mea la mare. 
Înainte ca să plecam, i-am schimbat deraioarele. Pe drum ne-am ţinut permanent de mînă, mai exact eu o ţineam cu 
mîinile de... » De ce?
Răspuns: Ghidon 
Criteriu : «Volan» nu se acceptă, pentru că conform DEX ghidon<>volan
Autor : Echipa Maktub

Întrebarea 38: Programatorii americani au o glumă. Problema e că numărul 31 în sistemul octal e egal cu numărul 25 
în sistemul zecimal. Care două evenimente, conform glumei, sînt confundate de ei?
Răspuns: Crăciunul şi Halloween-ul.
Comentariu:  31 în sistemul octal se scrie 31 oct. 25 în zecimal – 25 dec. 
Sursa:  http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_joke
Autor: Zarea Ion.

Întrebarea 39: 

Simbolurile din imagine compun un cuvânt englezesc bine cunoscut, format din 4 litere. Scrieţi acest cuvânt în limba 
engleză.
Răspuns: NEWS 
Comentariu: El constă din primele litere ale cuvintelor North (Nord), East (Est), West (Vest) şi South (Sud), care sunt
reprezentate prin cele 4 direcţii ale săgeţilor.

Întrebarea 40: Pentru a facilita vînzările filmului ştiinţifico-fantastic „Zardoz” din 1974, creatorii lui au născocit un 
tagline foarte interesant – „Dincolo de viaţă, dincolo de moarte, dincolo de X, dincolo de Y”, unde X şi Y sînd două 
date cunoscute oricărui amator de literatură SF. Numiţi X şi Y.
Răspuns: 1984 şi 2001. 
Comentariu: 1984 – romanul de Orwell, „2001: A Space Odyssey” – de A. Clarke.
Sursa: http://www.imdb.com/title/tt0070948/
Autor: Zarea Ion.



Runda V

Intrebarea 41: Blitz triplu
Carol al V-lea considera ca anumite genuri de activitati necesita folosirea anumitor limbi. De exemplu, el considera că 
tratativele secrete trebuie sa fie duse în limba engleza, fiindcă aceasta nu era raspandită.
In franceză trebuie să vorbeşti cu vasalii tăi, fiindcă ea este o limbă inferioară.
1) Atenţie, prima întrebare din blitz : In ce limbă trebuie sa vorbeşti cu dusmanii tăi, după părerea lui Carol al V-lea?
2) Atenţie, a doua întrebare din blitz: In ce limbă trebuie sa vorbeşti dacă eşti îndrăgostit, după părerea lui Carol al V-
lea?
3) Atenţie, a treia întrebare din blitz: In ce limbă trebuie să vorbeşti cu Dumnezeu?
Raspuns: 1) germana, 2) italiană, 3) spaniolă
Lamurire: 1) Cand vorbesti in germana ai senzatia ca hămăi, 2) In Italia din acea perioada se incepe Renasterea si 
frumosul se proslavea, 3) Carol al V lea era spaniol şi considera că trebuia să vorbească cu Dumnezeu anume in limba 
lui natală.

Intrebarea 42: Eroii cărţii lui Lewis Caroll vroiau să-l ucida, iar 20 de ani în urmă economistul american Edgar 
Kann a inţeles ca EL poate fi folosit ca un produs commercial. De atunci au apărut bănci în care EL este depozitat. 
Acum astfel de bănci există în SUA, Marea Britanie, Germania, Canada, Franţa, Polonia, Ucraina, Rusia, Japonia şi 
China. Interesant este faptul că clienţii acestor bănci sunt în mare parte oameni altruişti, care nu dispun în mod 
obligatoriu de resurse financiare mari. Statistica arată că în afară de avantaje economice, clienţii acestor bănci 
benificiază şi de îmbunătăţirea stării lor psihologice. Unii clienţi practică depozitarea LUI pentru a fi utilizat la 
bătrineţe. Ce este acesta?
Răspuns: Timpul
Comentariu: Oamenii acordă servicii contra servicii. Fiecare face ce poate sau vrea. Exista banca care dirijeaza totul. 
In bancă se acumulează ore de lucru.
Autor: Maktub

Intrebarea 43: În 1917, Bernard Baruch, şeful Administraţiei Industriale producatoare de echipamente pentru război, s-
a adresat unui anumit segment de piaţă cu cererea de a înceta procurarea produsului X, cu scopul de a reorienta 
metalul necesar pentru producerea X spre fabricarea echipamentelor militare. Conform statisticilor, această decizie dus 
la economisirea a 28 mii tone de metal, aceasta fiind suficient pentru fabricarea a doua corăbii miliatare. Peste un 
minut vă rugăm să ne spuneţi produsul X, dacă conform cercetărilor 40% din intervievaţi/chestionaţi, întîlnesc 
dificultăţi cînd ajută o altă persoană să se debaraseze de X. Se cunoaste un caz cînd în oferirea unui astfel de ajutor o 
persoana şi-a rupt un deget şi şi-a rănit încheietura mîinii.
Răspuns: Brasiera/sutienul.
Criteriu: “Corset” nu se acceptă pentru nu corespunde celei de-a doua părţi a întrebării.
Autor: Maktub

Intrebarea 44: Acest cuvânt provine din grecescul “koimetirion”, care înseamnă "dormitor". Dar ce fel de odihnă 
desemnează acest cuvânt în limba română? 
Răspuns: Odihna de veci
Comentariu: Acest cuvânt este “cimitir”

Intrebarea 45: Conform unui aforism, Socrate încurajează căsătoria: “Dacă găsesti soţie buna, atunci vei deveni un 
fericit, dacă nu găsesti o soţie buna, atunci ...” continuaţi gîndul lui Socrate în 4 cuvinte.
Răspuns: Vei deveni un filosof
Autor: Echipa Maktub

Intrebarea 46: 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”.
Sursa http://en.wikipedia.org/wiki/Fear_of_a_Bot_Planet
Autor: Sandu Cojocari.

Intrebarea 47: În secolul XVI, alcoolul era deseori băut din ceşti de plumb. Combinatia alcool-plumb era atât de 
toxică, încât pe multă lume îi scotea din uz pentru cateva zile. Chercheliţii găsiti intinşi pe marginea drumului erau 



consideraţi morti si pregatiti pentru inmormintare. Uneori însă cei consideraţi morţi îsi reveneau. Ce obicei s-a format 
in urma acestor incidente? 
Răspuns: Priveghiul
Criteriu: Se acceptă răspunsurile care indică tradiţia de a veghea, păzi, supraveghea, străjui mortul înainte de 
înmormântare, de ex. ”vegherea mortului noaptea înainte de înmormântare”

Intrebarea 48: [Atenţie către echipa organizatoare! Faptul că în text e prezentă litera „K” şi nu e „C” să nu fie 
specificat. Cuvintele „klonversaţie” şi „klavalerii” să fie citite de parcă prima literă e „c” şi nu „k”. Cuvîntul 
„AKAI” să fie pronunţat pe litere.]
Citat: „Fraţilor klavaleri! Mîine la lăcaşul nostru favorit va avea loc o klonversaţie în timpul căreia vom discuta 
modificările pe care le vom introduce în X”. Peste un minut numiţi cartea sacră a AKAI-urilor, pe care am înlocuit-o 
prin X.
Răspuns: kloran.
Comentariu: E dat exemplul unui slogan al noii organizaţii Ku-Klux-Klan, reformată în 1915. Reformarea a presupus 
introducerea unor termeni, cum ar fi „klavaler”, „klonversaţie”, a cărţii sacre „kloran” şi denumirea membrilor AKAI 
(de la „A Klansman Am I”).
Sursa: http://www.kkklan.com/
Autor: Zarea Ion. 

Intrebarea 49: Preşedintele Comitetului pentru norme religioase a unei universităţi islamice din Egipt a adoptat o 
decizie istorica care permite ACEASTA. În discursul său public, el a menţionat că “în faţa lui Dumnezeu barbatul şi 
femeia sunt egali”. Recent, o declaraţie similară a facut şi şeihul Arabiei Saudite, iar unul din propăvăduitorii islamici 
din Turcia a zis că “femeia trebuie să întoarcă înapoi dublu”. ACEASTA este unul din puţinele cîştiguri ale femeilor 
egiptene în lupta lor  pentru drepturi. Ce este ACEASTA?
Răspuns: Bătaia bărbatului
Comentariu: Femeilor egiptene li sa permis sa bata barbatii in scopuri de aparare, conform statisticii  Amnesty 
International, in Egipt anual 35% mor din cauza violentei in familie.

Intrebarea 50: În anul 2007 „Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului” a editat un ghid. 
Ghidul cuprindea următoarele capitole. 
- Cum să-ţi conduci emoţiile
- Cum să comunici cu părinţii
- Cum să-ţi construieşti relaţiile cu prietenii
- Cum să-ţi administrezi banii
- Cum să-ţi foloseşti timpul
- Cum să fii în siguranţă 
- Cum să acţionezi în caz de accidente
- Cum să ceri şi să oferi autor
Editarea ghidului este o consecinţă a unui fenomen social negativ, cu care se confruntă Republica Moldova. Dacă vă 
veţi da seama care este fenomenul, nu vă va fi greu să scrieţi peste un minut denumirea ghidului, ştiind că aceasta este 
şi denumirea unui film american, premiera căruia a avut loc pe data de 16 noiembrie 1990. 
Răspuns: Singur acasă
Sursa: Ghidul „Singur acasă”, International movie Data Base
Comentariu: Ghidul este editat pentru copiii, părinţii cărora suntplecaţi peste hotare.
Autor : Echipa Maktub


