Cupa Cupelor 7 martie 2010

Runda 1
1. In loc de urarile de bun-venit, va propunem deodata o intrebare.
La 21 aprilie 2004, dupa cuplarea Statiei Cosmice Internationale cu Soiuz TMA-4, a avut loc un ritual in care au fost
implicate trei bucatele din PRIMA intr-un ambalaj de vacuum si o anumita cantitate din a DOUA sun forma de
pastile. O femeie-simbol pentru orasul Balti se afla de asemenea in posesia PRIMEI si celei de-a DOUA. Va rugam sa
numiti PRIMA si a DOUA.
R: Piine si sare.

S: http://korrespondent.net/tech/93151/print

http://wikimapia.org/p/00/00/46/02/68_big.jpg
2. Într-o competiţie KBH, una dintre echipe a fost de părere că toamna e cel mai potrivit moment pentru a face
cunoştinţă cu domnişoarele, deoarece anume atunci ei sunt plecaţi. Cine ei ?
R: Cocostircii.
3. Rolul EI in interpretarea lui Lili Sobiesky, a avut mai putin succes decit in interpretarea unei alte actrite, originare
din Europa de Est. Totusi, Lili Sobiesky a declarat ca la acel moment era unica din tot Hollywood-ul in drept sa joace
acest rol. Mai mult ca atit, poate sa prezinte si un certificat medical in acest sens. Despre ce rol al lui Lili Sobiesky
este vorba?
R: Janna D'Arc.
4. Fizicienii teoreticieni din anii '30 au elaborat o metodă statistică pentru studierea acestui fenomen. Aplicînd
această metodă, ei au trasat pe harta Europei un şir de izocale. Fenomenul atingea valori maxime de exemplu in
Toscana, la nord de Florenţa, apoi în oraşul Split din Iugoslavia, în sudul Irlandei, în Norvegia, etc. Cît n-ar fi de
straniu în sudul Italiei şi mai ales în Paris acest fenomen nu a înregistrat valori sporite, contrar stereotipurilor
literare, şi nu doar. Răspundeţi prin două cuvinte care a fost unitatea de măsura a fenomenului studiat.

R: femeile frumoase
5. La inceputul anilor '60, a fost organizat un mini-concurs de frumuseţe. Juriul era format din Nikita Sergheevici
Hruşciov, care trebuia să aleagă între cinci pretendente. Invingatoare a iesit o fostă muncitoare de la o fabrică de
textile, pasionată de muzică şi deltaplanorism. Care este numele ei?
R: Valentina Terescova
C: Apropo, votata drept Femeia Secolului XX.
6.

Atenţie întrebare: ce semn distinctiv avea protagonista operei literare în care figurează acest dialog.
R: Scufita Rosie.
7. Atentie, in intrebare este o substitutie.
Cu ocazia unui anumit eveniment, aceasta doamna a declarat ca ar fi preferat aurul, cu toate ca si bronzul este
potrivit... nu va rugini. Numiti-o pe doamna in cauza, asa cum au numit-o jurnalistii de la Krasnaya Zvezda.
R: Doamna de fier
M Thatcher, http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher
8. La mijlocul anilor 90, printre elevele americane a fost realizat un sondaj, menit sa identifice Idolul lor feminin.
Primul loc a fost ocupat de EA. La inceput parintii au fost incintati de rezultat si de calitatile morale de care au dat
dovada fiicele lor, pina nu si-au dat seama pe cine de fapt au ales fetele. Numiti-o.
R: Madonna aka Luisa Ciccone
9 Atentie, sacosa multicolora, etc.
La virsta de 18 ani, Frida Kahlo a primit un anumit cadou de la parintii sai. Mai tirziu ea avea sa devina celebra
pentru tablourile sale, subiectul carora pare sa fi fost influentat de cadoul primit in tinerete. Atentie intrebare: ce
se afla in sacosa multicolora, daca acesta si este darul primit de Frida Kahlo?
R: Oglinda
10 Atentie, in intrebare este o substitutie.
Doar adevaratii cunoscatori ai tragediei Hamlet, ar putea sa presupuna ca ALFA a fost numit in cinstea unuia dintre
personajele lui Shakespeare. In realitate insa, persoana care a descoperit ALFA l-a numit astfel drept omagiu
originilor sale. Numiti persoana si denumirea pe care a dat-o ea pentru ALFA.

R: Marie Curie, poloniu.
11 Dupa cum deja stiti, Marie Skladowska-Curie a daruit omenirii 2 elemente chimice, a devenit de 2 ori laureata a
Premiului Nobel, a fost prima femeie membru al Academiei de Stiinte din Paris. Cu toate acestea, ea era o
adevarata MARIA, cum astazi tot mai putine sunt. Ce am inlocuit prin MARIA?
R: Blonda.
Runda 2
12 Istoricul englez Colin Jones consideră ca evoluţia portretului european este strîns legată de dezvoltarea
medicinei şi igienei. Ce, conform afirmaţiilor sale ar fi apărut în portrete de la finele secolului 18, dacă puţin
paradoxal cel mai celebru datează din sec. XVI.
R: zîmbet, surîs
13 La 15 octombrie 1917, inainte de a fi executata, ea le-a trimis calailor sai un sarut cu mina. Nu credem ca cineva
dintre voi cunoste numele ei, de aceea mai degraba va rugam sa ne spuneti cum va fi in limba indoneziana “Ochiul
Diminetii”.
R: Mata Hari.
14 Peste aproximativ o luna dupa executarea lui Mata Hari, in familia unui prim-ministru si a sotiei sale, Kamala, se
naste o fetita. Aceasta fetita va fi la rindul ei mama pentru un alt prim-ministru si va creea pentru tinerele fete şi
băieţi din tara ei un front, care va juca un rol mic dar semnificativ în Mişcarea de Independenţă. Pentru a evita
confuziile, va rugam sa specificati doar prenumele ei.
R: Indira (Ghandi).
Mahatma Gandhi si Indira Ghandi nu au nici o relatie de rudenie.

15
Aveti in fata coperta noului roman al lui Ben H. Winters, care de data aceasta s-a inspirit din opera renumitului Lev
Tolstoi. Peste un minut o sa va rugam sa ne spuneti care este titlul complet al romanului in cauza, daca cuvintul
acoperit de noi contine 50% din cuvintul original, iar daca il analizam etimologic, mai este si contradictoriu, tinind
cont de faptul ca personajul central este o femeie.
R: Android Karenina
S: http://www.quirkclassics.com/index.php?q=quirk-classic-4

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

16 (30 sec Lady in red)
Şi acum întrebarea: În una dintre revistele influente de pe la noi, am putut citi un articol dedicat unei femei de
succes, care în versiunea engleză fusese intitulat „cuvinte omise family”. Peste un minut restituiţi denumirea
completă a articolului.
R: Lady in orange family/ se accepta si The Lady in orange family
C: Ludmila Climoc este directorul General al Companiei Orange
S: 50 Cei mai influenţi moldoveni 2009, VIP Magazin
17 În episodul 171 al unui serial poliţist american un criminal, aflîndu-se pe patul de moarte, îi povesteşte îndelung
protagonistului isprăvile sale ilegale. Ce nume poartă acest episod ?
R: http://en.wikipedia.org/wiki/Scheherazade_in_popular_culture

http://en.wikipedia.org/wiki/Law_%26_Order:_Special_Victims_Unit
18. Aceasta nu este o informatie demna de incredere, si pe deasupra mai contine 2 substitutii.
“Tragedia in 3 acte” a lui Alecsandri a fost vinduta la Alexandria pentru un milion de lire sterline.
Bazindu-va pe indicii şi utilizind logica, incercati sa descoperiti ce s-a inlocuit prin Alecsandri.
R: Christie. Agatha Christie
19. Această bine cunoscută expresie a apărut pentru prima dată în drama lui H. Ibsen „Hedda Gabler” din 1890.
Mai exact, în prima parte a actului 2 cu participarea lui Hedda, a soţului său şi a asesorului Brack, un prieten de
familie. Despre ce expresie este vorba.
R: Triunghi conjugal
20

În acest tablou al pictorului italian din sec. XVI, Paris Bordone, este reprezentat un cuplu renumit de îndrăgostiţi.
Totuşi, astăzi, la auzul numelor lor, mulţi s-ar putea gîndi la un triunghi conjugal, ei fiind despărţiţi de o a TREIA. Dar
cum se numesc aceşti doi îndrăgostiţi.
R: Venus si Marte
C: despartiti de Planeta Terra.
21 In 1869, in urma unui concurs lansat de Napoleon al III-lea cu scopul de a gasi un inlokuitor pentru un produs
scump si rar la acea vreme, un farmacist francez a inventat ceea ce avea sa numeasca “Alb de Perla”. Dar cum
numim noi acest produs?
R: Margarina
22 In ultimii ani ai secolului 20, cimitirul Fairview din Halifax, Canada, a devenit locul de pelerinaj pentru numerosi
turisti din toate colturile planetei. Toti sunt atrasi de o piatra funerara neagra cu inscriptia “J. Dawson” de profesie

rujar de carbune. In orice timp al anului, mormintul este acoperit cu flori proaspete, declaratii de dragoste si, cel
mai surprinzator, fotografiile unei persoane in viata. Cine este reprezentat pe aceste fotografii?
R: Leonardo di Caprio
C: Jack Dawson este eroul lui DiCaprio din Titanic. In fact the grave belongs to Joseph Dawson, an Irishman who
worked in Titanic's boiler room as a coal trimmer. Fairview Cemetery in Halifax, Nova Scotia, is a Canadian
cemetery that is perhaps best known as the final resting place for over one hundred victims of the sinking of the
RMS Titanic.
S: http://en.wikipedia.org/wiki/Fairview_Cemetery,_Halifax,_Nova_Scotia
Runda 3
23 Am carat in jos aceasta instalatie, de la ea am indreptat in sus o coscogemite teava. Ne-au acoperit deasupra, iar
la semnal, apasind pe un buton, trebuia sa punem in functiune mecanismul.
Nu va intrebam despre ce mecanism povesteste omul, cine insa s-a aflat in raza actiunii lui?
R: Marylin Monroe.
24 Şi acum puţină artă culinară. Oraşul Italian Livorno este renumit pentru supa de peşte pregătită aici şi cunoscută
sub denumirea de "cacciucco". Tradiţia cere ca în supă să fie cel puţin tot atîtea feluri de peşte ca şi…CE şi UNDE ?
Răspundeţi cît mai exact.
R: Litera C in cuvintul cacciucco
25

Aveţi în faţă imaginea uneia dintre cele mai controversate femei ale sec. XX. Numiţi-o pe cea care se crede cu tărie
reîncarnarea acestei renumite femei.
R: Iulia Timoşenko
S: http://www.tnr.com/article/world/kiev-chameleon

http://www.imow.org/dynamic/user_images/file_name_4379.jpg

26
Blitz dublu.
1 – (Continuati citatul lui G.Pigault-Lebrun si Socrate ) Acei care le lauda pe femei, nu le cunosc suficient, acei care le
critica insa…
2 – (Continuati citatul lui J.Halliberton si Tanya) O femeie nu are dreptate pina cand…

R: 1- ...nu le cunosc deloc.
2- … nu incepe sa planga
27

Destinul mai multor celebritati este legat de renumitul Hotel Ritz, situat in piata Vandome din Paris, imaginea
careia o aveti in fata. Aici au trait in perioade diferite Ernest Hemingway si Marcel Proust, aici a fost arestata Mata
Hari. Dar cine a trait in acest hotel mai bine de 30 de ani din viata si a murit tot in el la 10 ianuarie 1971?
R: Coco Chanel.

28
Doua prezente feminine i-au marcat destinul lui Napoleon Bonaparte. Prima i-a insotit ascensiunea, cea de-a doua ia marcat decaderea. Numiti-o pe a doua, stiind ca ea a fost botezata pe 21 mai 1502.
R: Sfinta Elena
29 Printre chitarele muzicianului John Antwhistle din formatia “The Who”, este una asamblata de el insusi din
partile altor chitare, pe care le-a distrus in timpul concertelor. Datorita cui a aparut numele cu care John isi
dezmierda chitara?
R: Mary Shelly.

C: John isi numea chitara Frankenstein. Mary Shelly e autoarea acestei opere.
30 Al 5lea simt a aparut la inceputul secolului 19 in Franta.
Bernard spunea ca daca te apuci sa citesti femeia ca pe o carte, sa nu incerci niciodata sa te folosesti de al 5lea
simt. Care 2 cuvinte au fost inlokuite cu al 5lea simt?
R: Alfabetul Braille
31 Odata, sotia lui Pablo Picasso si-a exprimat nemultumirea fata de faptul ca sotul ei in fiece seara, contrar
normelor morale, merge in camera slujnicei. La replica prietenei sale ca el are deja 90 de ani, ce poate el sa faca; ea
a ripostat ca se teme de un singur lucru. De ce anume se temea calculata sotie a lui Picasso?
R: de schimbarea testamentului.
32 Daca schimbam 3 litere in prenumele unuia din membrii celui mai singeros cuplu contemporan, vom obtine
numele de familie al unuia dintre membrii cuplului devenit simbol pentru miscarea pacifista din secolul trecut.
Numiti prenumele initial si numele de familie obtinut dupa modificare.
R: Eva, Ono
33
Satirizind dragostea americanilor pentru ele, un jurnalist isi imagina o astfel de situatie:
Dupa ce un oarecare X isi pierde parintii intr-un accident, familia si casa intr-un incendiu, ajunge somer deoarece
compania falimenteaza, iar spre orasul lui se indreapta o furtuna distrugatoare, el gaseste intimplator ursuletul de
plus pierdut in copilarie. Cortina. Ce satiriza astfel jurnalistul?
R: HappyEnd

