
CUC Intrebari: Cupa GS 2010
Buna ziua si bine ati venit la Cupa GS 2010 !

01)
Intrebarea despre critica din partea lui Mussolini a cartii "Mein Kampf" a lui Hitler.
Care este titlul acestei carti?
"Un italian din secolul XX, critica cartea colegului sau contemporan german pentru lipsa unui
continut captivant, numind cartea sa doar un amplu mix de clisee stilistice.
Stiind ca aceasta carte devenise un best-seller in Germania in prima jumatate a secolului
XX, in Croatia - in 1999, iar in China ea este interzisa pana acum (2009),
scrieti care este titlul acestei carti?"
Raspuns: "Mein Kampf"
Autor: Mihai ANDRIES, echipa "GS"

02)
Unul dintre sensurile acestui cuvant englez este "a culege frunze (de sus)", cu referinta la
nutritia animalelor.
Acest cuvant devenise insa mult mai popular incepand cu anul 1990, cand el fusese atribuit
unei actiuni larg raspandite.
Care este acest cuvant (in limba engleza)?
Nu aveti nevoie de cunoasterea limbii engleze pentru a raspunde la aceasta intrebare, insa
cunoasterea ei va fi un plus.
Raspuns: Browser
Autor: Mihai ANDRIES, echipa "GS"

03)
Foto lui Wilhelm II dupa razboi, in exil.



El este principala cauza a schimbarilor geopolitice mondiale in prima jum a sec XX.
Mustatile sale formau initiala prenumelui sau.
Imaginea data fost facuta in perioada sa de exil.
Cine este aceasta persoana?
Autor: Mihai ANDRIES, echipa "GS"
04)
Acest personaj a fost creat in 1963, conform prototipului clovnului Bozo.
De atunci, el aparuse in campanii publicitare in 119 tari ale lumii.
In Japonia insa, numele sau incepe cu "D", deoarece japonezii nu sunt in stare sa pronunte
"R".
Cine este acest personaj?
Raspuns: Ronald McDonald
Autor: Mihai ANDRIES, echipa "GS"
05)
Numele acestui personaj, din filmul "La Dolce Vita" de Federico Fellini,



provine de la cuvantul italian ce descrie un tsantsar neplacut (disturbant/bothersome),
devenind apoi un termen, utilizat in forma sa originala in mai multe limbi straine.
Care este acest nume, stiind ca el indica profesia personajului cu acest nume din
filmul lui Fellini?
Raspuns: Paparazzo
Autor: Mihai ANDRIES, echipa "GS"

The character of Paparazzo, the news photographer (played by Walter Santesso) who works
with Marcello, is the origin of the word paparazzi used in many languages to describe
intrusive photographers. [23] As to the origin of the character's name itself, Fellini scholar
Peter Bondanella argues that although "it is indeed an Italian family name, the word is
probably a corruption of the word papataceo, a large and bothersome mosquito. Ennio
Flaiano, the film's co-screenwriter and creator of Paparazzo, reports that he took the name
from a character in a novel by George Gissing."[24] Gissing's character, Signor Paparazzo,
is found in his travel book, By the Ionian Sea (1901). [2]

06)
Care era, in viziunea militarilor sovietici, scopul principal al programului Space
Shuttle,
daca pana la crearea sa Statele Unite lansau anual pana la 150 tone de utilaj pe orbita, iar
noul program permitea transportarea a unei greutati totale anuale de 12 ori mai mare?

Rapuns: Ei considerau ca navetele erau construite ca bombardiere orbitale.
Autor: Mihai ANDRIES, echipa "GS"
http://ru.wikipedia.org/wiki/
Буран_(космический_корабль)#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F

07)
In Africa de Nord, secole in urma, oamenii se asezau cu serile in jurul focului si organizau
dansuri rituale.
Dansatorii dansau la un inalt nivel, pentru ca erau profesionisti, insa uneori, unul dintre ei
devenea transcendent.
Era ca si cum timpul s-ar fi oprit, si dansatorul intra intr-un portal.
Si desi nu facea nimic deosebit fata de ceea ce facuse in ultimele 1000 de nopti, el nu mai
aparea a fi uman.
Parea aprins in flacari de catre divinitate.
Si atunci oamenii intelegeau ce se petrecea, si il recunosteau pe Dumnezeu in el, si strigat
"Allah-Allah-Allah".
Aceasta traditie a fost adusa de mauri in Spania.
In ce s-a transformat strigatul "Allah-Allah-Allah" si ce se striga acum in timpul
luptelor cu tauri?
Raspunsul: "Ole-Ole-Ole"

Autor: Mihai ANDRIES, echipa "GS"
http://www.ted.com/talks/elizabeth_gilbert_on_genius.html

08)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F
http://www.ted.com/talks/elizabeth_gilbert_on_genius.html


Ce aveti in fata dumneavoastra?
Aparatele de copiat colore din Europa de Vest refuza sa creeze copii ale acestei scheme.
De ce?
Raspuns: "Schema de pe imagine se numeste "Constelatia EURion", desenata pe
banconetele euro si utilizata la protejarea lor impotriva cotrafacerii."
Autor: Mihai ANDRIES, echipa "GS"
http://en.wikipedia.org/wiki/EURion_constellation

09)
Aceasta moneda aparuse la inceputul secolului 16 in Bohemia, in orasul Joachimstal, si era
batuta de contii von Schlick.
Tradus din germana, numele ei inseamna "originar din vale".
A fost utilizat apoi de catre Sfantul Imperiu Romano-German, Prusia, tarile scandinave si
Olanda.
Cum se numeste aceasta moneda la momentul actual?
Raspuns: thaller / dolar
Autor: Mihai ANDRIES, echipa "GS"
http://en.wikipedia.org/wiki/Joachimsthal

10)
Surcouf, un pirat francez din St. Malo, stranse-se atat de multi bani, incat intentiona sa-si
paveze terasa cu monede.
Imparatul insa i-a refuzat cererea, fiindca nu dorea ca cineva sa calce pe chipul sau, ce
aparea pe aversul monedei.
Ce solutie a gasit Surcouf?
Raspuns: A pavat terasa plasand monedele cu coasta
Autor: Mihai ANDRIES, echipa "GS"

Through Surcouf's actions he brought incredible wealth to St. Malo, it was said that
Napoleon himself borrowed from the city's treasury to pay for his campaigns. Surcouf
naturally had amassed a great deal of wealth in his escapades and wanted to make a
terrace out of coins. He went to the Emperor himself and requested permission. Of course
all currency had Napoleon's face on it and he disapproved of people treading over his
visage. The great corsaire then clarified his plan with; "No my lord, they will not be treading
upon your face."
The large terrace was constructed with the coins stacked and then laid sideways so that the

thin edge acted as the surface on which people walked.

11)

http://en.wikipedia.org/wiki/EURion_constellation
http://en.wikipedia.org/wiki/Joachimsthal


Pe avioanele militare de aceste tipuri (imagini) britanicii plasau o insigna pala (un rondel
pal), iar americanii nu plasau insigne deloc.



De ce?
Avioanele erau albe, ca sa reflecte cat mai multa radiatie, ce ar fi putea fi provocata de o
explozie atomica a unei bombe aruncate de catre echipaj.
Autor: Mihai ANDRIES, echipa "GS"
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-flash_white

12) Intrebarea despre fonturile Arial si Helvetica.
Cu toate ca fontul Helvetica era utilizat mult mai des decat Arial, anume ultimul a fost
introdus in pachetul de baza a Windows a 1992.
De ce Helvetica nu a ajuns sa fie in lista de baza a fonturilor Windows?
Raspuns: Pentru ca licenta fontului Helvetica era putin pic mai scumpa decat cea a lui Arial.
Autor: Mihai ANDRIES, echipa "GS"

13)

http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-flash_white


Aveti in fata dumneavoastra imagini cu persoane care arata acelasi gest.
Ce inseamna acest gest si de ce gestul este aratat in acest mod (ex: cu mana
dreapta si nu cu mana stanga)?

Raspuns:

Gestul imita scrierea numelui lui "Allah" in caligrafia araba.
Autor: Mihai ANDRIES, echipa "GS"



14) Dupa ce a aparut intr-un spot publicitar al unei companii de telefonie mobila, Franz
Beckenbauer a solicitat ca numarul (0176) 666 666 sa-i fie acordat telefonului sau mobil.
Curand insa el a fost inundat de apeluri telefonice de persoane, care considerau ca ele au
apelat ...
Pe cine sau ce considerau persoanele ca au apelat?
Raspuns: Persoanele apelau serviciul relatiilor intime la telefon. (in germana "6" suna ca
"sechs" (zeks), apropiat sonor de cuvantul "sex")
Autor: Mihai ANDRIES, echipa "GS"

After appearing in an ad for a big mobile phone company, Beckenbauer specifically
requested the number 0176 / 666666 for his mobile phone. However, he soon was flooded
with phone calls by men who thought it was a phone sex number (in German, "6" translates
to "sechs", very close to the word sex).[11]

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

15)
In timpul unei operatiuni din Camerun, in 1940, capitanul Leclerc considerase ca rangul sau
nu era sa fie suficient pentru a convinge autoritatile locale sa-i inmaneze controlul asupra
provinciei.
Ce facuse Leclerc, stiind ca gradului de capitan ii corespundeau 3 galonuri
(лычки), iar colonelului -- 5?
Raspuns: Si-a descusut galoanele de pe un epolet si le-a cusut pe celalalt. Aparuse apoi in
public cu un umar acoperit.
Autor: Mihai ANDRIES, echipa "GS"

Au Cameroun en août 1940, pour rallier ce territoire à la France libre il juge son grade de commandant
insuffisant face au gouverneur général et au lieutenant-colonel commandant les troupes à Douala. Il
arrache les trois galons de sa manche gauche pour en recoudre deux sur celle de droite, le voici colonel
lui qui n'était qu'un simple capitaine il y a un mois. Il s'en expliquera auprès du général de Gaulle par le
fait que « cette opération au caractère spécial, était fondée sur la persuasion et l'autorité et qu'il dut se
conférer ce grade à titre temporaire pour la mener à bien ». Le 28 août, le colonel breveté Leclerc est
nommé commissaire général du Cameroun par le général de Gaulle. Il prit pour habitude de cacher son
bras gauche dans son dos pour qu'on ne remarque pas que le nombre de galons qui s'y trouvaient ne
correspondait pas au grade prétendu.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Colonel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitaine

16)

http://en.wikipedia.org/wiki/Phone
http://en.wikipedia.org/wiki/Sex
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Beckenbauer#cite_note-10
http://docs.google.com/wiki/Cameroun
http://docs.google.com/wiki/Ao%C3%BBt_1940
http://docs.google.com/wiki/France_libre
http://docs.google.com/wiki/Douala
http://docs.google.com/wiki/Charles_de_Gaulle
http://docs.google.com/wiki/Cameroun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colonel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitaine




Aveţi în faţă 2 caricaturi ale unei personalităţi.
Pe capul acesteia se află ceva semnificativ pentru cariera sa, de o culoare potrivită
fanteziilor sale.
Nu e un semn bun daca intalniti acest ceva in vis.
Un tatuaj cu acesta exprima dorinta de a-si largi orizontul spiritual, cu toate că mulţi l-ar
asocia cu viclenia şi furtişagul.
Întrebare: Cine sau ce se află pe capul acestui om?
Răspuns: Un corb.
Comentariu: Povestirea „Corbul” de Edgar Allen Poe i-a adus faima şi a rămas cea mai
cunoscută operă a sa. Gândurile sale sumbre se asociază perfect cu misticismul unei
asemenea păsări.
Autor: Dabija Orest, GS.

17)





Pentru ce instrument muzical a fost scrisă această sonată?
Răspuns: Vuvuzela.
Autor: Dabija Orest, GS.

18)
Acest produs moldovenesc este exportat în volum mare în ţări ca Irak, Afghanistan şi mai
multe state din Africa subsahariană şi ecuatorială, unde (în mod logic) cererea e mare
produsul dat.
Ca să vă daţi seama mai uşor de valoarea exporturilor acestui produs, poate fi menţionat
exemplul unei întreprinderi despre care au circulat recent zvonuri că ea s-ar închide, dar
care a exportat doar în primele 10 zile din Aprilie 131 tone din acest produs.
Fabricarea acestui produs are ca centre tradiţionale orasele Bălţi şi Chişinău.
Un sondaj recent a arătat că cele mai populare 2 tipuri din acest produs sunt cele moştenite
din perioada sovietică.
Întrebare: Numiţi cele mai populare 2 brand-uri / marci ale acestui produs din
Republica Moldova.
Răspuns: Plombir şi Eskimo.
Autor: Dabija Orest, GS.



19)

Aveţi în faţă logotipul unei instituţii, pe care cu siguranţă l-aţi văzut.
Întrebare: Ce semnifică elementul central-superior de pe logotip,
dacă e diminutivul unui cuvânt cu sens absolut diferit, un obiect periculos chiar
pentru o bancă?
Răspuns: Puşculiţa.
Comentariu: Este vorba despre Banca de Economii, simbolul cel mai potrivit al economiilor
fiind puşculiţa.
Autor: Dabija Orest

20)
Aceastea sunt denumirile antice ale "stelei de argint".
Anume această stea deţinea poziţia cheie într-o străveche constelaţie,
care purta numele celui ce renaşte din propria cenuşă.

Doua civilizatii antice si-au primit numele de la denumirea stelei si, respectiv, a constelatiei.
Întrebare: Numiţi cele două mari civilizaţii.
Răspuns: Asirienii şi Fenicienii.
Autor: Dabija Orest.

21)
Atenţie, în întrebare există o înlocuire: cuvantul "forma"!
Conform Academiei Naţionale de Ştiinţe din Siberia, în anul 2012 Terra va intra într-o vastă
centură fotonică,
rezonanţa electromagnetică a acesteia urmând să cauzeze profunde schimbări.
Astfel, una dintre schimbări va fi fluorescenţa tuturor obiectelor, iar acestea vor emite o
lumină fără temperatură şi nu vor avea formă.
Umberto Eco se întreba dacă nu cumva viaţa este forma unui vis care fuge, iar Iens Peter
Jacobson afirma că Invidia este forma credincioasă a admiraţiei.
Întrebare: Ce am înlocuit prin „formă”?
Răspuns: Umbra.
Autor: Dabija Orest, GS.

22)
În primul capitol al romanului „Duios Demonicul Dexter” de Jeff Lindsay,

protagonistul cărţii îl sacrifică pe un preot ucigaş de copii şi pedofil.
La început, preotul invocă divinitatea, refuză ideea de a muri, este îngrozit şi îi mărturiseşte
lui Dexter că a păcătuit,

nefiind direct responsabil de faptele sale, aceasta fiind un fel de boală de care ar fi vrut
să scape.
Totuşi, atunci când este aşezat pe masa unde urmează să fie tranşat, el devine mult mai
calm şi îi şopteşte ceva lui Dexter.
// Acesta apropiindu-şi urechea ca să-l asculte îi dă un răspuns laconic, ce respectă eticheta,
dar şi care reflectă starea de spirit a pedepsitorului de criminali.
Întrebare: Care sunt ultimele cuvinte ale preotului?



Răspuns: Îţi mulţumesc.
Autor: Dabija Orest, GS.

23)
Blitz dublu:
1) Kilometrul 88 (sau mai exact 88,4) de pe şoseaua naţională nr. 5 din Franţa a fost
blestemat de către o şatră de ţigani în anul 1925,
atunci când aceştia au fost izgoniţi de către autorităţi.

El a susţinut veridicitatea blestemului, din cauza numărului incredibil de mare de victime ce
au existat anume în acest loc,
şi dacă ar fi supravieţuit propriului accident ar fi elogiat cu siguranţă ABSURDITATEA
faptului petrecut.
Dar a murit exact la kilometrul 88.
Întrebare: Despre cine este vorba?
2) Această familie a fost implicată în nu mai puţin de şapte accidente rutiere petrecute de
asemenea la kilometrul 88,4 al şoselei naţionale franceze nr. 5. Fapt paradoxal, mai ales
dacă se ia în consideraţie că anume cauciucurile automobilelor ar fi trebuit să le fie garant al
securităţii.
Întrebare: Care este această familie?
Răspuns: 1) Albert Camus (s-a accentuat elementul absurdităţii).

2) Michelin (e cunoscut faptul că anvelopele Michelin sunt de o înaltă calitate).
Autor: Dabija Orest, GS.

24)
Atentie: in intrebare 2 cuvinte au fost inlocuite prin "pesimisti" si "optimisti" !
Iată ce scria un ziar cu profil economic la începutul anului curent:

S-a încheiat încă un an calendaristic, ceea ce înseamnă că a venit timpul de a face
totalurile.
Anul ce s-a scurs a fost unul dificil nu doar pentru ţara noastră, ci şi pentru
întreaga societate mondială.
Criza economico-financiară, dar şi situaţia politică instabilă din ţară au influenţat
semnificativ atât sectorul real, cât şi cel financiar.
Piaţa de capital nu a făcut excepţie şi cu toate că anul a trecut sub semnul
„optimistului”, totuşi pe piaţa valorilor mobiliare a dominat mai mult atmosfera
„pesimiştilor”.

Întrebare: Peste un minut, scrieţi ce am înlocuit prin optimist şi prin pesimişti.
Răspuns: optimist = taur; pesimişti = urşi.
Comentariu: Anul 2009 a fost anul taurului, tauri se numesc şi jucătorii la bursă care
mizează pe creşterea preţurilor, iar urşi se numesc acei jucători care mizează pe scăderea
preţurilor.
Autor: Dabija Orest, GS.

25)
Un fel de banc. Iată ce au spus cei 5 mari evrei ai lumii:
1) Moise: Totul porneşte de la cap, să fii înţelept, luminat, etc., etc. … şi problemele se
rezolvă!
2) Iisus: Ba e de mai jos, de la inimă! Să fii bun, cu ceilalţi, să-ţi iubeşti aproapele, etc. … şi
problemele se rezolvă.
3) ?: Ba e şi mai jos, de la stomac! Dacă ai burta plină, ai problemele economice
satisfăcute, etc. ... problemele se rezolvă!
4) ?: Ba e un pic şi mai jos! De la sex! Dacă nu ai probleme p-acolo, eşti satisfăcut , etc. ...
Problemele se rezolvă!



5) …
Întrebare: Numiţi-i pe ultimii 3 dintre cei 5, şi ce a spus cel din urmă mare evreu.
Răspuns: 1) Moise; 2) Iisus; 3) Marx; 4) Freud; 5) Einstein – Totul e relativ.
Autor: Dabija Orest, GS.

26)
Banc. O blondă ajunge la Miss World printre primele trei locuri. La întrebarea de departajare
primeşte următorul enunţ:
Numiţi 3 piese de William Shakespeare. La care blonda spune: - 10, 15 şi 20 de cm.
Prezentatorul concursului, derutat îi spune că acestea nu sunt nume de piese de teatru, ci
mărimi. Blonda foarte destinsă îl lămureşte: - 10 la mine înseamnă X, 15 înseamnă „Cum vă
place”, iar 20 înseamnă Y.
Întrebare: Scrieţi peste un minut piesele lui Shakespeare substituite prin X şi Y.
Răspuns: X – „Mult zgomot pentru nimic”; Y – „Visul unei nopţi de vară”.
Autor: Dabija Orest, GS.

27)
Cărţile de istorie completă a lumii includ nu doar aspectele istoriei umanităţii ci şi pe cele
universale în ansamblu.
O astfel de lucrare, printre cele mai cunoscute din categoria ei aparţine lui Eric Schulman şi
este intitulată: „Scurtă istorie a timpului. De la XY la XZ”.
X, Y şi Z sunt cuvinte. Z reflectă stadiul actual al globalizării, dar nu din domeniul
informatic.
Întrebare: Ce cuvinte s-au înlocuit prin X,Y şi Z?
Răspuns: X = Big; Y= Bang; Z = Mac.
Autor: Dabija Orest, GS.

28)
În Rusia anului 1000 în oraşe locuia rasa vikingilor care subjuga slavii din localităţile rurale,
aceştia din urmă muncind pentru stăpânii varegi.
În 989, Vladimir I, cneazul Rusiei kievene a ales ca religie a statului său creştinismul
ortodox, nu islamul. Se spune că a făcut această alegere datorită splendorii
Constantinopolului şi a catedralelor sale şi deoarece credea că ruşii nu ar fi putut face un
anumit lucru.
Întrebare: Dar ce nu ar fi putut face ruşii?
Răspuns: Să trăiască fără votcă/Să renunţe la votcă.
Autor: Dabija Orest, GS.

29)
Una dintre dovezile că mongolii trecuseră prin Europa în timpul marilor invazii o constituia,
pentru mulţi medici ai secolului 19,
faptul că unii copii aveau trăsături faciale foarte aproapiate de cele ale rasei mongoloide.
Însă pentru medici acest fapt era mult mai important nu din perspectiva elucidării liniilor
genealogice ale diferitor persoane, ci pentru că demonstra un anumit fapt.
Întrebare: Ce credeau medicii că poate fi demonstrat prin trăsăturile faciale
mongoloide ale unora dintre copiii europeni?
Răspuns: Faptul că rasa albă era superioară, pe când cea mongoloidă era inferioară
deoarece urmaşii lor erau debili mintal.
Comentariu: Copiii cu aspect mongoloid erau de fapt debili mintal, şi astfel debilismul era
demonstrat prin faptul că strămoşii erau de rasă inferioară, mongoloidă.
Autor: Dabija Orest, GS.

30)



X s-a dovedit un element indispensabil dominaţiei şi succesului imperiului Roman în bazinul
mării Mediterane.
Pe întreg teritoriul funcţionau mai mult de 60 de surse primare de unde provenea X.
Armatele aveau nevoie de X pentru soldaţi şi cai.
Uneori, soldaţii erau plătiţi chiar cu X, şi astfel a apărut un termen folosit chiar şi în ziua de
azi.
Întrebare: Ce s-a înlocuit prin X ?
Răspuns: Sarea.
Comentariu: Plata în sare era numită salariu.
Autor: Dabija Orest, GS.

31)
Blitz triplu:
1) Această expresie latină care aparţine poetului Horaţiu a fost răstălmăcită în multe feluri
şi interpretată după bunul plac al oamenilor, cu toate că sensul ei primar era mult mai
moralizator.
Ea apare în unul dintre cântecele formaţiei Metallica, şi a fost familiară o vreme CUC-ului.
Care este această expresie?
2) Sensul moralizator al expresiei din prima intrebare este destul de apropiat de o altă
expresie latină,
care constituie titlul unei poezii de Mihai Eminescu, de care nu ar trebui să uităm. Care este
această expresie?
3) Interpretată mult mai optimist, expresia din prima intrebare devine asemănătoare ca
sens unei alte expresii latine, aşa că bucuraţi-vă de jocul de azi şi scrieţi care este cea de-a
treia expresie latină.
Răspuns:
1) Carpe Diem (trăişte clipa)
2) Memento mori (nu uita că eşti muritor)
3) Gaudeamus Igitur (să ne bucurăm aşadar).
Autor: Dabija Orest, GS.

32)

Întrebare: Descifrati rebusul: cui îi este dedicat acest desen?
Răspuns: Eminem
Autor: Dabija Orest
Sursa: Imaginaţia personală a autorului (M in M).

33)



Autorităţile din Venezuela au exhumat rămăşiţele sale după ordinul preşedintelui Hugo
Chavez, pentru a stabili cauza morţii acestuia, potrivit, acesta murind în urmă cu 200 de ani
.
Preşedintele venezuelean Hugo Chavez a ordonat deschiderea mormântului , pentru că
suspecta că acesta a fost ucis, cu toate ca până acum s-a crezut că acesta a murit din cauza
tuberculozei.
Cine a fost exhumat?
Răspuns: Simon Bolivar
Comentarii: : Chavez a anunţat pe Twitter exhumarea eroului său, spunând că a plâns din
cauza emoţiei. "Ce moment impresionant am trăit în această seară! Am văzut oasele
marelui Bolivar!", a scris Chavez pe Twitter.
Sursa: www.historia.ro
Autor: Vadim Ţurcan

34)
Turnul Eiffel, cea mai mare atracţie turistică din Paris şi cel mai răspândit simbol al Franţei
la nivel mondial.
Putini sunt cei care stiu ca celebrul Turn Eiffel, a fost realizat dupa o tehnologie inventata în
această ţără.
Inginerul care a inventat sitemul de îmbinare a traverselor de cale ferată a reuşit să
revoluţioneze construcţiile metalice.
Astfel datorită acestei tehnologii turnul s-a construit în mai puţin de un an, deşi termenul de
livrare era aproape de cince ani.
Ce stă scris pe fiecare plăcuţă metalică din care este fabricat Turnul Eiffel ?
Răspuns: Made in Resita – Romania
Sursa: campot.net
Autor: Vadim Ţurcan

35)
Intrebarea despre Ludovici
Reprezentanti ai acestei clase nominative de oameni au fost cunoscuti sub titlurile:

Tatal poporului
Delfin (XV)
Soare (XIV)
cel Prudent sau Paianganul universal
cel Incapatanat
cel Sfant
Leul (VIII)
cel tanar (VII)
cel gras (VI)
cel lenes (V)
cel de peste mari (IV)
copilul (III)

Ce fel de clasa nominativa a fost definita prin enumerarea acestor reprezentanti ai ei?
Raspuns: Regii Ludovici ai Frantei.
Autor: Mihai ANDRIES, echipa "GS"

36)
Acest termen provine de la un cuvant din franceza veche si latina, ce semnifica "fermier", in
sensul in care cineva este legat de pamantul (asa zisei) "vile/plantatii".
Se utiliza cu referinta la persoanele cu statut mai jos decat cel de cavaler, sau in genere
pentru a determina o persoana ca nefiind "cavaler".



Deoarece nelegiuirile ca violul sau tradarea erau divergente imaginii/aspectului de "cavaler",
sau caracteristice "fermierilor", acest termen si-a capatat cu timpul semnificatia sa actuala.
Nu va intrebam care este acest termen.
Va intrebam: Cine joaca acest rol in romanul "Alice in Tara Minunilor" ?
Raspuns: Dama de inima
(Villain -- provine de la "taran, needucat")
Autor: Mihai ANDRIES, echipa "GS"

Villain comes from the Anglo-French and Old French vilein, which itself descends from the Late
Latin word villanus, meaning "farmhand",[2] in the sense of someone who is bound to the soil of a villa,
which is to say, worked on the equivalent of a plantation in Late Antiquity, in Italy orGaul.[3] It referred to a
person of less than knightly status and so came to mean a person who was not chivalrous. As a result of
many unchivalrous acts, such as treachery or rape, being considered villainous in the modern sense of
the word, it became used as a term of abuse and eventually took on its modern meaning

37) * Intrebare de rezerva
In romanul "Hyperion Cantos", intr-una din scene, una dintre eroinele principale revine din
viitor printr-un portal temporal, ducand in brate pe sine insusi, o instanta a sa in forma unui
bebelus.
Dezvaluind familiei sale unele detalii din viata sa din viitor, eroina spune ca trebuie sa plece
deja, si ca "si asa s-a luptat mult cu cei din comisia ... pentru dreptul la aceasta intalnire".
Ce comisie i-a oferit dreptul la aceasta intalnire?
Raspuns: Comisia Paradoxurilor

http://docs.google.com/wiki/Anglo-Norman_language
http://docs.google.com/wiki/Old_French
http://docs.google.com/wiki/Late_Latin
http://docs.google.com/wiki/Late_Latin
http://docs.google.com/wiki/Plantation
http://docs.google.com/wiki/Late_Antiquity
http://docs.google.com/wiki/Gaul
http://docs.google.com/wiki/Chivalry

