
 Pachet Superliga/Ligi 
Etapa 2. 17 Octombrie 2010 

Organizatori: echipele Varză, Nuri, Sambooka, 10 Lei. 

1.

Şi la început o întrebare de la Chiriţa: cum se numeşte produsul promovat prin intermediul acestui afiş. 

R: Inception 
C: cam aşa ar pronunţa Chiriţa "început" :) 
S:http://ibraheemyoussef.com/ibraheemshop/index.php?cPath=1&main_page=product_info&products_id=19  
A: Irina Breahnă, 10 Lei 

2. 
Bliţ dublu: 
1.Epigramă de la Viorel Frîncu: 
Tomul cu traduceri fine 
Mă obligă să consemn: 
-Ştii, maestre, limbi străine,
Dar perfect [cuvinte omise] 

Terminaţi printr-o expresie epigrama. 

2. Günter Grass spunea :"El este cel care transformă totul pentru a nu schimba nimic" 
Cine este El? 
R: 1. pe cea de... lemn! 2. traducătorul 
Autor: Russu Cătălina, Varză + 10Lei 

3. 
După ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică la 28 iunie 1940, românii au fost supuşi unui regim sistematic 
de crime, masacre, deportări si dislocări masive. 
În anul 2001, comuniştii iarăşi au revenit la putere, fiind aleşi de popor. Criticii şi unii experţi politici atestă 4 ani 
de cenzură, de regim autoritar, de compromitere a relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană şi România. 
în 2005 comuniştii din nou au fost aleşi, situaţia repetându-se. În pofida la toate acestea în 2009 ei au obţinut 
iarăşi majoritatea voturilor. Ce denumire poartă comportamentul paradoxal pe care jurnalista Stela Popa îl 
atribuie unor moldoveni? 

Răspuns: Sindromul Stockholm 
C: Victima se ataşează de agresor. Primul caz de acest gen a avut loc la Stockholm, cînd victimele unui jaf al unei 
bănci îi ajutau pe agresori să scape. Casiera băncii s-a căsătorit în cele din urmă cu unul dintre agresori. 
S: http://stelapopa.unimedia.md/2010/08/02/nu-vreau-sa-devin-victima-%E2%80%9Esindromului-stockholm
%E2%80%9D/  
Autor: Russu Cătălina, Varză 
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4.
(pentru prezentator: „Nobel” se va pronunţa cît mai aproape de „Nobil”) 
Pentru ce descoperire, chimistul britanic, Sir William Ramsay, a obţinut premiul Nobel în 1904. 

R: descoperirea gazelor nobile C: Un nobil a descoperit gazele nobile, fiind premiat cu premiul Nobel. 
S: http://en.wikipedia.org/wiki/William_Ramsay 
A: Irina Breahnă, 10 Lei 

5. Material Distributiv 

Atenţie întrebarea: Ceea ce aţi primit sunt titlurile romanelor lui Iris Murdoch, Julian Barnes şi William Faulkner. 
Peste un minut vă rugăm să ne spuneţi numele personajului din 1955, creat după acelaşi model. 

R: Humbert Humbert. 
C: Modelul acestor titluri este duplicarea: "Marea Marea" (Iris Murdoch), „Anglia Anglia”, „Absalom Absalom”. 
S: http://www.polirom.ro/  
http://en.wikipedia.org/wiki/Humbert_Humbert 
A: Irina Breahnă, 10 Lei 

6. 
În Evul Mediu în Ardeal existând o componenţă multietnică şi religioasă, sărbătoarea Învierii Domnului are loc la 
date diferite. Astfel, când ungurii sărbătoreau, românii împrumutau ceva de la ei si mergeau să-și lucreze 
pământul, iar când românii sărbătoreau, ei le împrumutau ungurilor. O dată la 4 sau 7 ani sărbătoarea coincidea 
atât la ortodocși cât și la catolici sau protestanți. Peste un minut o să-mi spuneți cum numeau ei acea sărbătoare. 

R: Paștele Cailor 
Sursa: http://www.punctul.ro/articole/arhiva/733/la-pastele-cailor.html  
Comentariu: Doar în anii când Paștele coincidea, caii se odihneau 
A: Petru Sula, 10Lei 
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7. 
Recent, performanţele echipei Manchester City in campionatul englez au provocat ironia unor jurnalişti sportivi. 
Cei de la Man City i-au lipsit de puncte pe Chelsea şi Liverpool, însă au fost darnici cu West Bromwich, Sunderland 
şi Blackburn. Cu cine au fost comparaţi fotbaliştii de către presă, dacă din punct de vedere geografic eroarea este 
de doar 80 de mile? 

R: Robin Hood 
C: Man City a învins echipe puternice, dar a pierdut puncte cu cele mai slabe. 80 de mile despart Manchesterul de 
patria lui Robin Hood, Sherwood. 
S: http://www.soccer.ru/articles/203145.shtml  
A: Irina Breahnă, Jeka Bîbîlici 

8. 
Asasinarea premierului suedez Olof Palme a avut rezonanță în toată lumea, de aceea autoritățile erau interesate 
să găsescă cât mai repede ucigașul. Însă din cauza incompetenței poliției și a serviciilor secrete, nu a fost găsit 
făptașul. Ei nici măcar nu au fost în stare să găsească ceea ce au găsit americanii cu 23 ani mai devreme într-un 
depozit de manuale școlare în urma unui incident similar. Ce au găsit americanii dacă aceasta a aprofundat și mai 
mult intriga, iar deznodământul a rămas incert. 

R : Arma crimei 
Sursa : http://students.info.uaic.ro/~vasile.burada/asasinate.html  
Comentariu: În depozitul de manuale a fost găsită arma care aparținea lui Lee Harvey Oswald. 
A: Petru Sula, 10Lei 

9. 
Ce prenume era menţionat în titlul unui articol din presa electronică străină, în care se vorbea despre calendarul 
cu poze seducătoare, pe care un grup de studente ruse l-au făcut recent cadou fostului preşedinte V. Putin. 

R: Marilyn 
C: se făcea referinţă la celebrul cîntec „Happy Birthday, Mr. President” pe care Marilyn Monroe i l-a cîntat lui 
Kennedy cu ocazia celei de-a 45-a aniversări. 
S: http://fr.news.yahoo.com/80/20101007/twl-le-cadeau-d-anniversaire-des-marilyn-554568f.html  
A: Irina Breahnă, 10 Lei 

10. 
Gigi Becali, președintele clubului de fotbal Steaua, a afirmat, dupa meciul pierdut de echipa sa în fața Oțelului 
Galați, că Steaua joacă în acest mod, făcând aluzie la jocul Barcelonei. În ce mod sau stil jucase Steaua? 

R: Pipi kaka 
Sursa: FANATIK SHOW cu Horia Ivanovici, 26 septembrie 2010
http://www.sport.ro/liga-1/steaua-joaca-pipi-kaka-nici-un-sut-pe-poarta-otelul-1-0-steaua-vezi-fazele.html  
A: Viorel Chihai, 10Lei 
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Runda 2 
11. 
Iată reţeta unui cocktail care tradiţional se consumă în luna octombrie: 
-  3 măsuri de şampanie pentru victorii  
- o măsură de vin roşu pentru sîngele vărsat 
- o măsură de rom  
- o măsură de brandy  pentru ultima călătorie 
 şi în sfirşit o felie de portocală Spaniolă. 
În cinstea cui este numit acest cocktail? 
 
R: Horatio Nelson 
C:  Cocktail-ul se numeste Sîngele lui Nelson. Trupul neînsufleţit al lui Nelson a fost conservat în brandy pentru a fi 
transportat acasă. Portocala spaniolă – semnifica ultima sa batalie de la Capul Trafalgar, Spania. Iar romul: băutura 
marinarilor. 
Sursa: http://historicalfoods.com/2203/nelsons-blood-cocktail-recipe      
http://www.twogreens.co.uk/wakeup/nelson/body_back.htm 
A: Oxana Şutreac, 10 Lei 
 
12. 
Atenţie listă:  
Margareta de Navara,  
Caterina de Medici,  
Alienora de Aquitaine, 
Constanţa de Sicilia,  
Cunigunda de Luxembourg.  

La prima vedere toate aceste femei nu au nimic în comun: nici numele, nici familia din care provin, nici ţara de origine 
și nici perioada în care au trăit. Le leagă doar conducătorul casei care în niciunul din cazuri nu a fost primul, iar pentru 
a nu crea confuzie li s-a atribuit și teritoriul condus. Nu vă rugăm să spuneţi cum s-ar traduce conducătorul casei, ci să 
numiţi exact pe cel care le unește pe femeile menţionate mai sus. 

 
R : Henry II 
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_II  
http://www.yeahbaby.com/meaning-name-etymology.php?name=Henry  
Comentariu: Femeile de mai sus au avut fiecare ca soţ un Henry II ( de Navarra, al Franţei, al Angliei, al Ierusalimului și 
Ciprului și al Sfântului Imperiu Roman respectiv) 
A: Petru Sula, 10Lei 
 
13. 
Atenţie bliţ triplu inspirat de cartea: X, Y şi Z... de la abandon la adopţie 
1) Într-o caricatură recentă, X este arătat în culmea extazului după ce l-a întîlnit pe Atotputernicul Steve, de la care a 
primit un IPad. Cine este X     
2) Contrar denumirii, în formaţia franceză „Unchiul Y” nu cântă nici copiii lui Eteocle, nici ai lui Polynice, Antigona sau 
Ismene. Cine este Y  
3) David Rooney, critic de teatru, îl consideră pe Z drept chintesenţa stării de imigrant în societatea americană. Iar 
Gary Engle declara că prin utilizarea unei duble identităţi, Z asemenea imigranţilor se identifică cu ambele sale culturi.  
R: X – Moise, Y – Oedip, Z – Superman 
S: http://www.amazon.fr/Mo%C3%AFse-Oedipe-Superman-labandon-ladoption/dp/2213616892 
http://www.cartoonaday.com/moses-ipad-tablet/ 
http://www.oncleoedipe.com/  
http://en.wikipedia.org/wiki/Oedipus 
http://en.wikipedia.org/wiki/Superman 
A: Irina Breahnă, 10 Lei 
  
14. 
Într-un afiş publicitar pentru contraceptivul de urgenţă Escapelle, putea fi vazută EA. Ea e prima atît pe verticală cît şi 
pe orizontală şi la sigur v-a ajutat şi pe voi să ieşiţi din diferite „situaţii”. Numiţi-o. 
 
R: tasta ESC (tasta ESCAPE; ESCAPE; ESC) 
C: Escapelle, asemenea tastei ESCAPE te ajută să ieşi din situaţii pe care nu ţi le doreşti 
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S: afiş în vitrina unei farmacii 
A: Irina Breahna, Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
15. 
Atenţie un fragment cu înlocuire: “Cînd printre oamenii din echipaj se auzi că Zorro e pe vas – căci un alt om urcase în 
acelaşi timp cu el la bord, venind din Insulele Fericite – o mare curiozitate stîrni şi-o aşteptare. Dar Zorro păstră tăcere 
timp de două zile, rece şi surd în marea lui tristeţe, aşa încît nici la priviri, nici la-ntrebări nu răspundea. Dar către 
seara celei de-a doua zile începu să tragă cu urechea, deşi încă tăcea : căci multe lucruri stranii şi primejdioase puteau 
fi auzite pe vasu-acesta care venea din depărtări şi se-ndrepta spre alte depărtări.[…] Şi iată ! pînă la urmă ascultînd 
întruna îşi dezlegă şi el însuşi limba, iat gheaţa din inimă i se topi şi începu în felu-acesta să vorbească.”. Atenţie 
întrebarea : dar cine se ascunde sub masca lui Zorro ?   
 
R: Zarathustra 
C: acesta este un fragment al operei lui Nietzsche „Aşa grăit-a Zarathustra”.  Zoroastru este numele occidentalizat al 
profetului iranian Zarathustra. 
S: Enciclopedia de filosofie şi ştiinţe umane, pag. 354 
A: Irina Breahnă, 10 Lei  
 
 
 
16. Material distributiv 

 
 
Pe imaginea din mijloc scrie: „Nu eşti genul meu”. 
Ce obiect inventat de persoana din stânga şi, într-o formă mai veche, transformat în principiu de persoana din dreapta 
se ascunde în imaginea din mijloc. 
 
R: lamă (de ras, de bărbierit), brici 
C: Lama de ras modernă a fost inventată de King Camp Gillette (persoana din stînga), iar în versiunea sa mai veche – 
briciul, devine principiu de raţionament, "briciul/lama lui Occam", în formularea de William de Occam (persoana din 
dreapta).  
S: http://ro.wikipedia.org/wiki/King_Camp_Gillete 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Briciul_lui_Ockham  
http://www.advertolog.com/gillette/print-outdoor/youre-my-type-11833705/   
A: Irina Breahnă, 10 Lei 
 
17. 
În autobiografia sa, apărută în noiembrie 2009, Andre Agassi, de 8 ori câştigător al unuia dintre cele 4 turnee de Grand 
Slam, i-a impresionat pe cititori prin cât a fost de deschis în rândurile cărţii sale, dezvăluind ,de exemplu, că a 
consumat droguri recreative sau că a purtat o perucă. Dar care este titlul dintr-un cuvânt al acestei autobiografii. 
 
R: Open 
C: Open face parte din denumirea turneelor de Grand Slam (US Open, French Open, etc.) cît şi înseamnă „deschis”.  
S: http://areweyetalive.com/2010/07/26/book-recommendation/  
http://en.wikipedia.org/wiki/Andre_Agassi 
A: Irina Breahnă, 10 Lei  
 
18. 
Conform unei versiuni, acest termen ar proveni de la cuvântul german Eidgenossen (aidghenosen), ceea ce înseamnă 
„confederat”. În mod ironic, sfîntul pe care îl asociem cu persoanele desemnate prin termenul respectiv, este 
considerat şi ocrotitorul măcelarilor. Numiţi acest termen. 
 
R: hughenot 

http://ro.wikipedia.org/wiki/King_Camp_Gillete
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C: hughenoţi erau numiţi calviniştii francezi. Patria calvinismului este considerata Geneva, Elveţia, de aici şi 
„confederat”. Hughenoţii au fost măcelăriţi de catolicii francezi în noaptea Sf. Bartolomeu. 
S: http://fr.wikipedia.org/wiki/Barth%C3%A9lemy_%28ap%C3%B4tre%29 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huguenot#.C3.89tymologie_et_symboles 
A: Sambooka, 10 Lei 
 
19. 
Teatrul Viselor a apărut în 1910, din motiv că Drumul Nordic şi Strada Băncilor erau într-o stare deplorabilă şi nu 
puteau satisface ambiţiile stăpânilor teatrului. Pe parcursul istoriei sale, în teatrul viselor au fost date mai multe 
spectacole precum: 24 aprilie 1915 lupta între aristocraţi şi săbii, 23 iunie 1996 lupta între cei 11 DFB şi cei care ard în 
flăcări, 28 mai 2003 lupta între bătrâna doamnă şi Diavol, iar anual lupta între stăpânii teatrului şi cetăţeni. Teatrul 
Viselor este cunoscut în lume şi sub alta denumire, dacă v-aţi dat seama sub ce denumire mai este cunoscut Teatrul 
viselor, spuneţi-ne peste un minut ce am înlocuit prin stăpânii teatrului? 
 
R: Diavolii roşii – machester united,  
Comentarii: 24 aprilie 1915 - finala cupei Angliei, aristocraţii – Chelsea,  săbii – Shefield United,  23 iunie 1996 – meci la 
campionatele europene Germania (cei 11 DFB) Croaţia (cei care ard in flăcări), 28 mai 2003 finala la champions league 
- Juventus (bătrâna doamnă) Milan (diavolul), iar anula se joaca lupta între Man United şi Manchester CitY(cetăţenii), 
iar teatrul viselor este stadionul Old Trafford, - stadionul echipei Manchester United.  
A: Oleg Guvir, 10Lei. 
 
20. 
Iată o epigramă de Viorel Frîncu, în care lipseşte ultimul vers. 
 
Fugit ireparabile tempus... 
Vai, ce simpatici moşnegei, 
Nici timpul nu i-a mai schimbat; 
Şi azi mai merg pe la femei... 
 
 
Scrieţi sfîrţitul epigramei, şi sunteţi liberi să profitaţi de plăcerile pauzei. 
R: Când la "bărbaţi" e ocupat! (se va accepta după sens) 
S: http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Viorel+Fr%EEncu 
A: Irina Breahna, Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
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Runda 3 
(această introducere nu se va citi de pe foaie, ci se va spune aşa ca printre altele, totuşi asigurîndu-vă că toate 
echipele au auzit-o, după care se vor împărţi imaginile şi doar atunci se va citi textul întrebării )  
Şi acum că v-aţi reîncărcat bateriile, întrebarea 21. 
Material distributiv. 

 
Numiţi prin două cuvinte produsul la care se face publicitate în această imagine, sub sloganul : “Just when you thought 
it was dead”, adică “Tocmai atunci când credeai că a murit” 
 
Răspuns: baterie reîncărcabilă 

S: http://www.fearless-future.com/wordpress/awsome-series-of-ads/  
Autor: Muntean Xenia, Varză 
 
22.Conform unei versiuni, X a apărut prima dată în anii '90 ai secolului al XIX-lea, în localitatea Abramţevo, fiind 
considerat un simbol al fertilității. Ce este X ? 
 
Raspuns: Matrioșka  

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

A: Nuri 
 
23. Blitz triplu. 
1. Cavaler al ordinului Imperiului Britanic, Oscar in 1994 si tot din 1994 inclus in Rock and Roll Hall of Fame. Numiti 
familia lui. 
2. Apare pentru prima data pe scena teatrului "Carnegie Hall" din New York împreuna cu saxofonistul Charlie Parker. 13 
premii Grammy o consacreaza. 
3. In aceasta familie erau 9 copii, dintra care tragic cunoscuti sunt 2. Numiti aceasta familie. 
 
R: 1. John 2. Fitzgerald 3. Kennedy 
C: Elton John, Oscar pentru cintec in 1994. Ella Fitzgerald, First Lady of Song. Familia Kennedy, John si Bobby asasinati 
in 1963 si 1968. 
A:  Jeka Bîbîlici 
 
24. Chiar dacă vi se pare absurd, romanul lui Daniel Defoe „Jurnal din 1947” nu este o lucrare SF, dimpotrivă, una chiar 
foarte realistă, ce relatează evenimentele din anul 1665. Şi acum, încercaţi să răspundeţi care 2 cuvinte au fost 

înlocuite prin 1947. 
 
R: 1947=anul ciumei 
C: În romanul lui Defoe se relatează evenimentele anului 1665 când ciuma a lovit Londra. Romanul „Ciuma” al 
scriitorului Albert Camus, reprezentant al literaturii absurdului, a apărut în 1947. 
S: http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus 
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_the_Plague_Year 
A: Irina Breahnă, 10 Lei 
 
25.  Toate îl apasă pe Johnny Depp în productia din 1993 «What’s Eating Gilbert Grape»,(«Ce îl macină pe Gilbert 
Grape»): o mamă obeză, un frate retardat şi un viitor incert. Cu ce erou îl compară unii critici pe personajul lui Johnny 
Depp din film? 
 
R: Atlas 
C: Atlas-ul familiei, cu greutatea lumii in spate 
S: http://www.yuppy.ro/articol/Filme/489/slideshow/5/6-What-rsquo-s-Eating-Gilbert-Grape-1993-ndash-Johnny-
Depp-si.html#slide_top 
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26. Întrebare muzicală cu material distributiv. 

 
Judecînd după titlul acestei cărţi, turistul din 1987 şi-a schimbat locaţia geografică. Care este titlul cărţii? 
 
R: Un englez la Paris 
S: http://www.yuppy.ro/articol/Carti/432/slideshow/3/Un-englez-la-Paris-Michael-Sadler-Educatia-sentimentala-a-
lui.html#slide_top  
C : Turistul este Sting cu piesa Engishman in New York. 
A: Irina Breahna, Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 
27. 
Cyrus cel Mare, personajul din cartea cu același nume de Harold Lamb, a cucerit teritorii imense și credea că imperiul 

său va dăinui veșnic.însă, unul din magii săi ii zice că imperiul său se va destrăma. La întrebarea dacă această 
proorocire îi aparține, magul face aluzie la o carte publicul țintă a căreia sunt toți și în același timp nimeni. 

Reproduceți vă rog replica magului. 
 

R: Așa grăit-a Zarathustra 
Sursa : Harold Lamb "Cyrus the Great", Doubleday, 1960 p 162 
Comentariu: Titlul complet al operei lui Nietzsche este Așa grăit-a Zarathustra. O carte pentru toți și pentru nimeni. 

A: Petru Sula, 10Lei 
 
28. Iată titlul primelor capitole din cartea "Totally Joe", în care personajul Joe Bunch îşi povesteşte viaţa: Addie, Boy, 
Colin, Dating, etc. Peste un minut va rugăm să ne spuneţi care este neologismul care denumeşte genul literar modern 
din care face parte si această carte. 
 
R: alfabiografie (se acceptă şi alfabetobiografie) 
C: alfabet+autobiografie 
S: http://books.simonandschuster.com/Totally-Joe/James-Howe/9780689839580/browse_inside 
http://en.wikipedia.org/wiki/Alphabiography  
A: Irina Breahnă, 10 Lei  
 

29. [Denumirea  www.girit.ot  se va scrie de prezentator înainte de citirea întrebarii, cu creta, pe tablă] 
Dacă internetul ar fi existat în secolul 17, www.girit.ot  ar fi fost o posibilă denumire de site pentru acest teritoriu de 
8336 km2. 
 
R: insula Creta 
C: În turcă, Creta se numeşte Girit. În secolul 17, ea aparţinea Imperiului Otoman. 
A: Irina Breahnă, Jeka Bîbîlici 
S: http://en.wikipedia.org/wiki/Crete#Names  
 
30. 
(această introducere nu se va citi de pe foaie, ci se va spune aşa ca printre altele, totuşi asigurîndu-vă că toate 
echipele au auzit-o) 
Continuăm să vă antrenam atenţia pînă cînd aceasta va deveni un reflex. 
Continuam, întrenarea Nr30 
Ce denumire din 3 cuvinte în limba română purta formaţia americană de rock care în 1976 a lansat un album intitulat 
„La sunetul clopoţelului”? 
 
R: Cîinele lui Pavlov (Pavlov’s dog) 

S : http://en.wikipedia.org/wiki/Pavlov%27s_Dog_%28band%29#Discography  
A: Irina Breahnă, Jeka Bîbîlici 

http://www.yuppy.ro/articol/Carti/432/slideshow/3/Un-englez-la-Paris-Michael-Sadler-Educatia-sentimentala-a-lui.html#slide_top
http://www.yuppy.ro/articol/Carti/432/slideshow/3/Un-englez-la-Paris-Michael-Sadler-Educatia-sentimentala-a-lui.html#slide_top
http://books.simonandschuster.com/Totally-Joe/James-Howe/9780689839580/browse_inside
http://en.wikipedia.org/wiki/Alphabiography
http://www.girit.ot/
http://en.wikipedia.org/wiki/Crete#Names
http://en.wikipedia.org/wiki/Pavlov%27s_Dog_%28band%29#Discography


Runda 4. 
31.  
Blitz Dublu de la James Bond. 
1.Linus Torvalds crede ca”Software-ul este ca sexul: e mai bine cind el este [.cuvînt omis.]”. Terminaţi afirmaţia? 
 
2. În serialul Commitments, unul din eroi povesteşte: „Este pe aici pe aproape o formaţie numită aşa. Mereu adună 
localuri întregi“ Cum s-ar numi formaţia în română? 
 
Raspuns: 1. Gratis 2. Bere gratis 

Comentariu: Linus Torvalds  a început dezvoltarea sistemului de operare Linux. 
A: Nuri, 10Lei 
 
32.  
În întrebare este o înlocuire. Istoricul Neagu Djuvara este unul din puţinii istorici care declară deschis opiniile sale 
referitor la relaţiile între România şi Basarabia. În unul din interviurile sale, Neagu Djuvara declară că Basarabia, între 
cele două războaie mondiale, a fost tratată ca Rezervaţia României, funcţionarii de stat trimişi în zona Basarabeană 
fiind, de fapt, pedepsiţi prin repartizarea lor în această regiune. Prin ce am înlocuit cuvântul „rezervaţie” dacă ştim că 
Rezervaţia ocupă 77% din teritoriul ţării în care se află. 

 
Răspuns: Siberia 
Sursa: http://www.dw-
world.de/popups/popup_single_mediaplayer/0,,5505821_type_audio_struct_11630_contentId_5505705,00.html 
A: Nuri 
 
33.  
Blitz de la Dino Buzzati: 

a) În nuvela lui Dino Buzzati „Creaţiunea”, unul dintre îngerii proiectanţi îi prezintă Atotputernicului proiectul 

planetei noastre şi a numeroaselor sale vieţuitoare. Terminaţi cu o expresie următorul fragment din această 
nuvelă: „Cămila şi dromaderul lăsară asistenţa mai degrabă nepăsătoare; ba fură chiar socotiţi de prost-gust. 
Cu toate astea, trecură examenul…” 

b) Eroul nuvelei lui Dino Buzzati „Sărmanul copil” este micuţul Dolfi de 5 ani, trist, slăbuţ, plăpând şi tare palid. 
Copiii l-au poreclit „Lăptucă” şi refuză să se joace cu el, iar când o fac este pentru a-l umili şi a-l bate. Care 
este numele de familie al băieţelului? 

 
R: a) …ca prin urechile acului 

b) Hitler  
C: Dolfi este bineînţeles o prescurtare de la Adolf 
S: Dino Buzzati „Monstrul Colombre şi alte cincizeci de povestiri” 
A: Irina Breahnă, 10 Lei 
 
34.  Atenţie o listă: 
 Amelie Nothomb – 80 
James Frazer - 79 
Thomas Pynchon – 23  
Theodor Dreiser – 22  

Dacă v-aţi dat seama ce reprezintă aceste numere, veţi răspunde fără dificultate numele cui îl poartă mulţimea 
ordonata din care fac parte elementele desemnate de ele. 
 
R: Mendeleev 
C: numerele indică numărul atomic în tabelul periodic al elementelor chimice prezente în titlul lucrărilor autorilor 
respectivi: Amelie Nothomb (Mercur), James Frazer (Creanga de aur), Thomas Pynchon (V), Theodor Dreiser (Titanul). 
S: http://ro.wikipedia.org/wiki/Tabelul_periodic_al_elementelor_(l%C4%83rgit) 
http://www.polirom.ro/  
A: Irina Breahnă, 10 Lei 
  
35. Conform uneia dintre versiuni, acest produs şi-a primit denumirea în cinstea unui farmacist care şi-a dat fiica de 
soţie proaspătului întreprinzător. O altă versiune se referă la o enzimă descoperită în sec. 19. Nu ştim daca cei din 
Beatles consumau acest produs în 1967, dar denumirea acestuia se regăsesşte parţial în discografia lor.  
 
R : Dr. Pepper 
C : enzima este pepsina iar albumul din 1967 al formaţiei Beatles se numea Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 
A: Eugen Zincovschi, 10 Lei 

http://www.dw-world.de/popups/popup_single_mediaplayer/0,,5505821_type_audio_struct_11630_contentId_5505705,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_single_mediaplayer/0,,5505821_type_audio_struct_11630_contentId_5505705,00.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tabelul_periodic_al_elementelor_(l%C4%83rgit)
http://www.polirom.ro/


36. 
Întrebare muzicală. Astronomii au descoperit o stea de diamant de 10 miliarde de trilioane de trilioane de carate. 
Diamantul cosmic este alcătuit din carbon cristalizat, cu un diametru de 4000 de kilometri, situat la aproximativ 50 de 
ani lumină de Pământ, în constelaţia Centaurus. Obiectul reprezintă inima comprimată a unei stele vechi, care a 
strălucit precum Soarele dar s-a micşorat şi s-a stins. Dar cum au botezat astronomii "diamantul"? 
 
R: Lucy 
Comentariu: Lucy in the sky of diamonds de The Beatles 
Sursa: http://www.romania-actualitati.ro/diamant_urias_descoperit_in_univers-18961  

A: Viorel Chihai, 10Lei 
 
37. 
În una dintre nuvelele lui Dino Buzzati, personajul principal, Gelozia, demonstrează cum îi poate manipula prin îndoieli 
şi bănuieli pe îndrăgostiţi. Numele cărui personaj englez îl poartă această nuvelă. 
 
R: Iago 
A: Irina Breahnă 
S: http://en.wikipedia.org/wiki/Iago  
 
38. 
Iată un fragment dintr-un afiş publicitar: 
Luni, când mă grăbeam să ies din casă şi o ţeavă de la chiuveta mea s-a spart, m-am gîndit că viaţa nu este corectă cu 
mine. 
Luni, când întrebam prietenii ce mai fac, fără a se gândi prea mult, îmi răspundeau „minunat” sau „bine”. 
Luni, întâlneai puţine persoane în secţiunile de cărţi religioase ale magazinelor de cărţi. 
Atenţie întrebarea: scrieţi data completă, zi, lună, an, a acestei zile de luni.  
 

R: 10 septembrie 2001 
C: Marţi a fost 11 septembrie 2001. 
S: „Creativitatea în publicitate”, Pat Fallon, Fred Senn 
A: Irina Breahnă, 10 Lei 
 
39. 
Începutul fulgerător de campionat al echipei germane Mainz, a fost intitulat în presă printr-un neologism, obţinut  prin 
modificarea  unui cuvînt devenit popular cu circa 70 de ani în urmă. Numiţi neologismul . 
 
R:  Mainzkrieg 
C: Obţinut de la Blitzkrieg – război-fulger din germană,  tactica de luptă devenită populară în al 2lea RM  
S : http://www.soccer.ru/news/202781.shtml  
A: Irina Breahnă, Jeka Bîbîlici 
 
40. 
Epigramă de la Alexandru Truţă: 
 
Bucuros c-a luat mită, 

Zice un funcţionar veros: 
"Sunt bolnav de sinuzită, 
[Un rînd omis]” 
 
Cui aparţin cuvintele din ultimul vers al epigramei? 
 
R: Vespasian 
C: Ultimul vers: De-aia banii n-au miros.  
"Pecunia non olet" a zis Vespasian şi a instaurat taxe în WC-urile publice. 
La Gaudeamus WC-urile sunt gratis şi se anunţă pauză de 10 minute. 
S: http://epigrame.citatepedia.ro/de.php?a=Alexandru+Tru%FE%E3  
A: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Iago
http://www.soccer.ru/news/202781.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Pecunia_non_olet
http://epigrame.citatepedia.ro/de.php?a=Alexandru+Tru%FE%E3


Runda 5 
41. 
Iată câteva dintre sloganele unei campanii sociale din SUA: 
„3 kilograme în plus ar putea să te ţină departe de echipa de fotbal” 
„e ca şi cum ai fi pedepsită pentru 18 ani” 
„dacă te ruşinezi de un coş, încearcă să trăieşti cu asta” 
Atenţie întrebarea: numiţi prin 3 cuvinte fenomenul pe care dorea să-l combată această campanie socială. 
 
R: sarcinile la adolescenţă 

S: „Creativitatea în publicitate”, Pat Fallon, Fred Senn 
A: Irina Breahnă, 10 Lei 
 
42. 
Într-un episod al serialului de desene animate “Life with Louie”, tatăl unei familii numeroase îi povesteşte fiului său 
cum a obţinut tocmai “11 medalii”. Iată o parte din povestire: “Trupele pe nave-amfibii au atacat plaja Normandiei, 
unele trupe s-au lovit de mine, altele au fost capturate, iar multe au fost doborîte de inamic, şi totuşi un soldat s-a 
strecurat în teritoriu”. Dar ce întrebare îi pusese fiul? 
 
Răspuns: “de unde am apărut eu?” sau “de unde apar copiii” 
Comentariu: Andy Andersen avea 11 copii, în acest dialog el i-a numit “11 medalii” 
Autor: Bujoreanu Victor, “Varză”                         
 
43. 
Vagrici Bahceanean a scris piesa “Cuvinte înaripate” în care personaje literare sau personalități istorice au câte o 

replică ce reprezintă o frază sau expresie vestită. De exemplu Miciurin are replica Mărul discordiei iar Bethoven spune 
Cine are urechi, să asculte. Așadar bliț biblic triplu: 

1. Cine are replica Banii nu au miros? 
2. Cine are replica Viața e scurtă, arta e veșnică ? 
3. Cine are replica Copii sunt florile vieții? 
 
R: 1. Iuda; 2. Matusalem; 3. Irod 
Sursa: http://www.liveinternet.ru/users/oksymoron/post115273751/ 
A: Petru Sula, 10Lei 
 
44. 

                                
 
În stânga aveţi logo-ul mărcii japoneze Hello Kitty. Ce cuvânt diminutivizat a fost acoperit pe inscripţia din dreapta, 
purtată pe un tricou ?. 
 
R: Schröddy 

C: şi din nou pisica lui Schrödinger 
S:http://1.bp.blogspot.com/_JhJe_UoTYl4/S_0hpDm1KyI/AAAAAAAAA9c/B8weDhvwPAU/s1600/hello_schroddy.jpg 
A: Irina Breahnă, 10 Lei  
 
45. 
Bliţ dublu: 
1. Articolul ce făcea HAZ de plecarea lui Rafa Benitez de la cîrma echipei Liverpool, a fost intitulat cu o replică 
teatrală renumită în care s-au modificat 2 litere. Numiţi titlul articolului. 
 
2. Numele cărei atracţii turistice l-a primit fotbalistul Benoit Pedretti, dacă drept motiv a servit atît exactitatea 
paselor sale, cît şi puterea demonstrată în joc,  în pofida caracteristicilor sale fizice. Timpul. 

http://www.liveinternet.ru/users/oksymoron/post115273751/
http://1.bp.blogspot.com/_JhJe_UoTYl4/S_0hpDm1KyI/AAAAAAAAA9c/B8weDhvwPAU/s1600/hello_schroddy.jpg


 
R:  1. Benita la comedia 
     2. Big Ben 
S: http://www.soccer.ru/news/181935.shtml  
A: Irina Breahnă, Jeka Bîbîlici 
 
46. 
Combinaţia de cărţi  As şi Popă este numită câteodată în poker cu numele acestei persoane, deorece e tentantă, însă 
foarte rar e cîştigătoare. Numiţi aceasta persoană, dacă activitatea care a consacrat-o era foarte „populară” pe 

vremea lui Boris Eliţîn. 
 
Răspuns: Ana Kurnikova 
C: As = A, Popa=King=K, AK  
Tenisul pe timpul lui Elţin era coniderat soprt naţional, cum e judo-ul pe timpul lui Putin. 
A: Nuri 
 
47. 
Russel Hulse si Joseph Taylor au găsit primul radiopulsar și au primit Premiul Nobel pentru fizică. Geneticianul 

Blumberg a găsit antigenul pentru virusul hepatic și a primit Premiul Nobel pentru Medicină. Acel care îl va găsi pe EL, 
la fel poate merge la Stockholm, căci acolo îl așteaptă 50 milioane de crone, echivalentul a circa 5 milioane euro. Ce 

ar trebui să demonstrați că a făcut EL ca dumneavoastră să vi se acorde această recompensă dacă EL într-o oarecare 
măsură ne aduce aminte de Cehov ? 
R : Că l-a asasinat (împușcat) pe Olof Palme 

Sursa : http://en.wikipedia.org/wiki/Olof_Palme; http://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Olof_Palme; 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_Laureates_in_Physiology_or_Medicine; 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_Laureates_in_Physics 
 
Comentariu: Pentru găsirea asasinului lui Olof Palme se acordă recompensa susmenționată, iar referința la Cehov este 

afirmația acestuia că dacă în primul act pe perete atârnă o armă, în ultimul act ea va împușca. Așa și la etapa noastră: 

în prima rundă a apărut arma, iar acum ea a împușcat. 
A: Petru Sula, 10Lei 
 
48. 
Statuia lui X a fost instalată recent în aeroportul internaţional din Denver. Pasagerii consideră inoportun un astfel de 
monument, din cauza simbolismului său. Tot în apropierea aeroportului mai există un monument, care, în opinia 
multora, înfăţişează un coleg de breaslă al lui X, amintindu-le de grupul celor patru, descrişi în Noul Testament, el 

fiind ultimul dintre ei. Autorul acestei sculpturi nu-şi propusese decît să reprezinte cultura Americii de Vest şi cea 
mexicană într-un mod extravagant. Daca v-aţi prins ce reprezintă cea de-a doua statuie, spuneţi-ne cum se numeşte 
ea. 
 
R: “Mustang” (cal slabatic). 
Comentariu: X este Anubis.  Grupul celor 4 sunt caii apocalipsei despre care se vorbeşte în ultima carte a Noului 
Testament, ultimul cal este cel care simbolizeaza moartea. Caracteristic culturii Americane de Vest şi celei mexicane 
sunt caii salbatici (Mustang). 
 Surse: htmp://online.wsj.com/article/SB123395183452158089.html    
http://en.wikipedia.org/wiki/Four_Horsemen_of_the_Apocalypse   
http://thecynicaleconomist.com/?p=14722 
A: Oxana Şutreac, 10 Lei 
 
49. 
UNESCO a decis ca Ziua Internațională a Cărții să fie sărbătorită anume pe această dată deoarece este ziua nașterii si a 

morții lui X, precum și a morții lui Cervantes, interesant fiind faptul că cei doi au murit în același an. Se pare că până 

și UNESCO a scăpat din vedere un detaliu, căci de nu-i scăpa era să afirme că X a murit nu în aceeași zi cu Cervantes ci 
cu câteva zile mai târziu. Cu câte? 
 
R: 10  
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/World_Book_and_Copyright_Day 
Comentariu: Diferența dintre calendarul iulian și cel gregorian in 1616 era de 10 zile. Spania deja adoptase calendarul 

gregorian, iar Anglia folosea încă pe cel iulian. 
A: Petru Sula, 10Lei 
 

http://www.soccer.ru/news/181935.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Four_Horsemen_of_the_Apocalypse
http://thecynicaleconomist.com/?p=14722


50. 
Pentru prima dată, vorbitorii de angleză au întâlnit această expresie anume în aşa formă în cântecul lui Jody Watley 
(primul fragment). Insă, cu adevărat vestită, ea a devenit datorita dialogului din fragmentul doi. Despre ce expresie 
este vorba ? 
 
1. My love was true 
Still you threw it all away 
But now you’re like the rest 
Unworthy of my best 

[...] 
--------------------------------- 
2. XXX: No, no, no, no. You gotta listen to the way people talk. You don't say "affirmative," or some shit like that. You 
say "no problemo." And if someone comes on to you with an attitude you say "eat me." And if you want to shine them 
on it's "[...]." 
YYY: [...]. 
 
R: hasta la vista, baby 
C: expresia uzuală “hasta la vista” a fost modificată prin adăugarea lui “baby”. Dialogul este din filmul Terminador 2. 
S: http://en.wikipedia.org/wiki/Hasta_la_vista,_baby 
A: Irina Breahnă, Jeka Bîbîlici, 10 Lei  
 
 
 
 
 
 
Rezerva: 

1. 
Utilizată încă în antichitate, ea era făcută din plante şi simboliza eternitatea şi poarta spre necunoscutul vieţii. 
Purtarea ei tradiţională în acest mod se datorează credinţei că  este o prelungire a inimii. Dar ce este aceasta? 
 
Răspuns: verigheta 
Comentariu: Cercul însemna eternitatea, iar spaţiul din interior - poarta spre necunoscutul vieţii. Se purta pe inelar 
pentru că se credea ca vena din acel deget duce spre inima. 
Autor: Muntean Xenia, Varză. 
 
2. 
Nu stim sigur ce l-a determinat pe Wes Craven sa isi intituleze filmul "Cosmar pe strada ulmilor" (Nightmare on Elm 
street), dar stim ca astfel de titlu circula vreo 20 ani inainte. 
Ce eveniment a dus la aparitia lui? 
R: asasinarea lui JFK 
C: Kennedy a fost asasinat in 1963 in Dallas, pe strada Ulmilor. 
S: http://www.john-f-kennedy.net/nightmareonelmstreet.htm 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jody_Watley
http://en.wikipedia.org/wiki/Hasta_la_vista,_baby
http://www.john-f-kennedy.net/nightmareonelmstreet.htm

