Cupa Kapra
19 septembrie 2009
Runda I
1. Piatra suge capra
Capra crapă-n patru
Crăpa-i-ar capul pietrei
Cum a crăpat capra-n patru
Poezia de mai sus ar fi putut să fie rostită de vreun copil din Puerto Rico. Ce cuvânt am substituit în poezia de mai
sus cu cuvântul piatră?
Răspuns: Chupacabra. Comentariu: Chupacabra din spaniolă se traduce ca “cea care suge capra”.
2. Site-ul boardgamegeek.com este cel mai mare site al amatorilor de jocuri de masă, adică board game, din
lume. În ratingul jocurilor de masă de pe acest site locul întâi îl deține un joc acțiunea căruia se desfășoară un port
de pe o insulă și în care scopul jocului este să devii cel mai bogat jucător. Cum se numește acest joc?
Răspuns: Puerto Rico
Comentariu: Cuvintele cheie sunt insulă, port, bogăție
3. Văzând întâlnirea dintre un fel de stafie și un fel de moștenitor, un fel de tiz al meu a spus o frază despre un fel
de stare a propiei sale țări. Despre ce țară este vorba.
Răspuns : Danemarca. Ceva e putred în Danemarca a spus Marcelus când a văzut întâlnirea dintre Hamlet și
umbra tatălui său.
4. Într-un dicționar de definiții neobișnuite numele acestui dramaturg este definit ca o cutiuță în care se păstrează
naftalina. Scrieți numele acestui dramaturg.
Răspuns: Moliere
5. În ziua de 10 februarie 1559 Parlamentul englez a trimis o petiție reginei Elizabeta I. În răspunsul la această
petiție Elizabeta a scris : ”Pe mormântul mormântul meu va fi scris că regina a trăit și a murit…” Cu ce cuvânt se
termină replica reginei și ce propunere a înaintat Parlamentul ?
Răspuns : Virgină. Parlamentul a propus ca ea să se căsătorească
Sursa : C. Dușenko, pag. 177

6.
Acest desen a fost făcut cu o cretă roșie de un soldat pe peretele barăcii sale în anul 79 după Hristos. Dar în ce
oraș?

Răspuns: Pompei
Comentariu: Cum altfel ar fi putut să se păstreze un desen făcut cu creta pe un perete în anul 79?
7. În timpul construcției canalului Panama doctorii care efectuau operații urgente utilizau deseori borcane
umplute cu insecte. Dar ce fel de insecte?
Răspuns: Licurici
8. Un vânt răzleţ îşi şterge lacrimile reci pe geamuri.
Plouă.
Acestea sunt primele două versuri dintr-o poezie de Lucian Blaga. Denumirea acestei poezii este o boală psihică.
Cum se numește această poezie ?
Răspuns : Melancolie

1.

9.
Celebrele țigări Marlborough au apărut 1924 și s-au poziționat din start drept țigări de damă. După 1953,
producătorii țigărilor Marlborough s-au reorientat spre piața masculină, fără a schimba însă designul țigărilor.
Pentru a compensa feminitatea țigărilor, Marlborough a utilizat imaginea unor bărbați din Vestul Sălbatic,
întruchiparea masculinității. Peste un minut vă rog să scrieți cuvântul șters, în engleză sau în română, din textul
din imaginea pe care ați primit-o.
Răspuns: Filtru / filter

10. Cercetătorul român Dan Costian a identificat toponimele românești care au la origine cuvinte din limba
sanscrită. Astfel, el a stabilit că recordul aparține unui cuvânt sanskrit, bine cunoscut vouă, de la care au derivat
aproape 40 de toponime în spațiul românesc. Scrieți toponimul din municipiul Chișinău, care, după părerea lui
Dan Costian, derivă de la acel cuvânt sanskrit.
Răspuns: Budești.
Comentariu: Pe lângă alte toponime, Buda, Budele, Budeni, ar deriva de la Buddha, adică “cel iluminat”

Runda II
1. Din punct de vedere geografic, Statele Unite fac parte din America de Nord. Forma teritoriului este aproximativ
triunghiulară, având peste 3000 km de la extremitatea nord-vestică la cea sud-estică. Ce cuvânt a fost omis în
textul de mai sus?
Răspuns : Mexicane.
Comentariu : Statele Unite Mexicane este denumirea oficială a Mexicului. Descrierea se potrivește Mexicului.
Distanța de la extremitatea nord-vestică la cea sud-estică a S.U.A. este cu mult mai mare.
Sursa : http://ro.wikipedia.org/wiki/Mexic
2. Autorul unei cronologii umoristice remarca faptul că Napoleon a decis să rămână neutru în Revoluția
Americană, probabil pentru că avea doar 7 generali. Ce cuvânt a fost înlocuit în afirmația de mai sus?
Răspuns: ani (...avea doar 7 ani). Revoluția americană a avut loc în 1776, iar Napoleon s-a născut în 1769.
3. Un dac este un lingușitor, o persoană care aprobă fără discernământ tot ceea ce vine din partea autorităților.
Darea este un cuvânt utilizat mai rar, dar totuși corect, care desemnează acțiunea de a da. Dacă veți răspunde
corect la această întrebare, vă vom da. Așadar, care cinci litere au fost omise de patru ori în textul acestei
întrebări?
Răspuns: Aplau (aplaudac, aplaudarea, aplauda, aplauda)
4. Într-o cronologie umoristică se notează faptul că în 1859 Charles Darwin a scris ”Originea speciilor”, dar din
pacate cartea lui n-a reușit să strângă la fel de mulți bani ca o altă carte, cu subiect similar, apărută în anul 1963 și
ecranizată cu 5 ani mai târziu. Cum se numește această a doua carte?
Răspuns: Planeta Maimuțelor
5. Cum se numește formația rock care a reprezentat Turcia în acest an la Eurovision?

Răspuns: Manga
Comentariu: În imagine este prezentată schema de citire a benzilor desenate japoneze Manga
6. Capitala LOR în prima jumătate a secolului 19 era orașul Râbinsk, de pe Volga. Eu, spre deosebire de marea
majoritate a bărbaților din această sală, nu mai sunt printre EI. Cine sunt EI ?
Răspuns : Burlacii (Burlaki na Volghe)

7. Roxana Cristian si Florin Mihaescu sustin ca în Europa Centrală și de Est se proiecteaza constelatia Dragonului,
care corespunde lantului carpatic, cu capul in Boemia, corpul in Carpatii românești și coada in Balcani, iar Polul
ceresc al corpului Dragonului este proiectat in farfuria lui Dracula, unde se afla centrul spiritual. Care două cuvinte
au fost înlocuite prin “farfuria lui Dracula”?
Răspuns: Platoul Transilvaniei
8. Osho, în cartea sa ABCul Iluminării spune despre acest cuvânt următoarele : Cuvântul este foarte frumos.
Rădăcina sa înseamnă, din limba latină, a te alătura, a te reuni. Cu cine ? Cu tine însuți, cu sursa ființei tale. Despre
ce termen scrie astfel Osho ?
Răspuns : Religie (provine din religere)
9. Cele mai reușite automobile fabricate de Louis Renault erau decapotabile. Unii cercetători au găsit explicația
acestui fapt într-un detaliu de ordin medical. De ce suferea Louis Renault ?
Răspuns : De claustrofobie
10. Echipa de fotbal românească Gaz Metan Mediași se bucură de popularitate printre pariorii din Rusia. Cu
numele cărei echipe de fotbal apărute în anul 2006 pariorii ruși au supranumit echipa românească Gaz Metan
Mediași?
Răspuns : Gaz Mias 

Runda III
1. Se crede că dacii ar fi avut o zeitate feminină a pământului. Mircea Eliade a arătat că acest cult al Zeitei "a
supravietuit dupa romanizarea Daciei, deși dacii au preluat numele roman al Zeiței. În ce a derivat până în zilele
noastre numele zeiței romane Diana Sancta ?
Răspuns : Sânziana (=San(cta) Diana), figura centrala a folclorului romanesc
2. Iată două articole din Dicționarul Explicativ al limbii române. Completați cele trei spații negre.
ȚOL1, țoli, s. m. Unitate de măsură pentru lungimi folosită în Anglia și în Statele Unite ale
Americii, egală cu 25,4 mm. – Din germ. Zoll.
INCH s. m. Unitate de măsură pentru lungime, egală cu 2,54 cm, folosită în Anglia și în
Statele Unite ale Americii. – Cuv. engl.
Răspuns : mm, inch, cm
3. Orfiții, o sectă religioasă, apreciau existența individuală a oamenilor. Cărui animal se închinau orfiții ?
Răspuns : Șarpelui
4. Iată un fragment din cronologia umoristică:
1930 - Hades este descoperit. Nu câinele, ci pitica. Câinele este descoperit abia în 1938.

Ce cuvinte au fost înlocuite în textul pe care le-ați primit cu Hades și pitica.
Răspuns: Pluto și planeta. Pluto este numele roman al zeului Infernului, care la greci se numea Hades. Pluto este o
planetă pitică. Câinele Pluto (Disney) a apărut în anul 1938.
5. În anul 2004, Institutul German de Criminalistică a elaborat o clasificare a hackerilor. Specialiștii au împărțit
hackerii în 3 grupuri principale. Primele două grupuri cuprindeau hackerii tipici, iar al treilea grup – hackerii atipici.
Știind că al în al treilea grup intrau aproximativ 6% din numărul total de hackeri, încercați să descrieți cest grup
printr-un singur cuvânt.
Răspuns : Femei

1.

6.
Ce cuvânt am acoperit în imaginea pe care ați primit-o?
Răspuns: Absolut

7. În 1516 a apărut Legea Germană a Purității. Pe lângă apă, această lege mai menționa două elemente. Numiți
aceste alte două elemente.
Răspuns : Orz și hamei
Criteriu: Malț și hamei. Malțul este fabricat din orz încolțit.
Comentariu : Este vorba de Legea privind puritatea berii. Germania, totuși. Indiciul cu litera m trebuie să ajute la
eliminarea versiunii malțului.
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Bere
8. În tragedia Conjurația lui Fiasco la Geneva scrisă de Friederich Schiller, un asasin plătit, Hassan, după ce și-a
omorât victima spune o replică care mai târziu a fost atribuită în mod eronat unui alt erou de tragedie. Numiți
acest al doilea erou.
Răspuns : Othello.
Comentariu: Expresia este “Maurul și-a făcut treaba, maurul poate să moară”. În multe surse se indică eronat că
această replică ar fi aparținut lui Othello, care tot era negru, ca maurii, deși era african, nu maur.
9. Iată un fragment dintr-un text de Rudolf Steiner:

Christos trăia deja în Iehova, în zeul Iehova; dar el trăia ca în reflectarea Sa. [...] Christos îşi reflecta fiinţa Sa din
Iehova. [...] pentru a se naşte apoi în persoana unuia dintre [două cuvinte omise].
Este interesant de remarcat faptul că în cele două cuvinte omise o vocală se repetă de cinci ori la rând. Scrieți cu
exactitate care două cuvinte au fost omise?
Răspuns: copiii Iisus
10. Atenție, în întrebare este o înlocuire. O rudă a autorului întrebării povestea că în anii 60 el era elev la o școală
sovietică și se întâmpla deseori ca elevii să meargă la deal pentru a tăia știuleții de porumb. Elevii erau distrați și
lucrau lent. Pentru a grăbi lucrul, învățătorul le-a spus elevilor să-și imagineze că știuleții erau muți. Și într-adevăr,
imaginându-și că știuleții erau muți, elevii au început să-i taie mai repede. Ce cuvânt a fost înlocuit prin «muți»?
Răspuns: Nemți
Comentariu: Cuvântul “nemți” provine din limbile slave, unde era utilizat pentru a desemna popoarele ale căror
limbă slavii nu o înțelegeau și pe care îi supranumeau ”nemțî”, de la “nemîe”, adică ”muți”. Copiii sovietici erau
gata să lupte împotriva nemților măcar și în întruchiparea lor sub formă de știuleți de porumb.

Runda IV
1. În versiunea originală a legendei Fluierașul din Hamelin, un tânăr îi scapă pe locuitorii orașului înecând
șobolanii, dar se răzbună pe aceștia pentru că aceștia nu iau dat plata făgăduită, omorându-le copiii prin aceeași
metodă. Care eveniment dina nul 1212 este citat ca sursă istorică a acestei legende ?
Răspuns : Cruciada copiilor
2. Atenție, în textul întrebării este o înlocuire. Când era mic, din cauza pasiunii sale, acest tânăr din Detroit era
poreclit de prietenii săi: ”băiatul cu borți în cap”. Mai târziu, el a ajuns unul dintre cei mai bogați și cei mai
influenți oameni de afaceri din Statele Unite, recunoscut pentru faptul că a implementat sisteme de producție
novatoare. Ce cuvânt a fost înlocuit în textul întrebării cu “borți”.
Răspuns : Roți
Comentariu : Este vorba de Ford, cel care a utilizat cu succes conveierul, de exemplu.
3. 1 2 3 4 5 66 7 8 9 10 1111 1122 13 14 1155 16 17 18 1199 20…
Iată doar primele 20 de elemente ale acestui șir. Aceste numere dau indicații referitor la deplasarea LOR. Ce sunt
ELE ?
Răspuns : Troleibuze
Comentariu : Sunt rutele de troleibuz din Chișinău. Rutele 6, 11, 12, 15 și 19 nu mai circulă.
4. Într-un dicționar de definiții neobișnuiteacest termen este definit ca un moș simpăticuț care dăruiește copiilor
din Cambodgia, Honduras și Peru cadouri drăguțe: mitraliere, pistoale, grenade, mortiere... Scrieți acest termen.
Răspuns: Gherila

5. Conform unei legende din secolul XIV, în urma unei lupte aprige dintre ducele Leopold și sarazini, toată haina
acestuia s-a îmbibat cu sânge. Albă a rămas doar o fâșie care era acoperită de brâu. Cum se numea ducatul
condus de Leopold?
Răspuns: Austria
Comentariu: Steagul Austriei arată astăzi anume așa: roșu – alb – roșu
6. Ghiciți ghicitoarea populară. Am o rochie, dacă o pui pe foc, se udă, dacă o pui în apă, se usucă. Ce este, dacă o
putem vedea la zilele de naștere și la biserică?
Răspuns: Ceara

7.
Acest steag aparține grupului CARE. E luat de pe wikipedia. În prima propoziție din această întrebare autorul a
comis o eroare intenționată, schimbând cu locul două litere. Vă rugăm să scrieți aceste litere în ordine corectă.
Răspuns: ER
8. Salvador Dali era convins că este unul dintre ei. Mihai Eminescu este probabil românul care a fost cel mai des
menționat ca fiind unul dintre ei. Dar cum a numit Stanislaw Lem procesul de exterminare a lor?
Răspuns: Geniocid
Criteriu: Geniucid
9. În anul 1971 un grup de tineri au încercat să se apropie de locul desfășurării unor teste nucleare în apele din
jurul statului Alaska, utilizând o barcă veche și ruginită. Cum se numea această barcă?
Răspuns: Greenpeace
10. Studiind modelele matematice ale comportamentului uman, doi oameni de știință au stabilit că există o
categorie de oameni care nu se deosebesc la prima vedere de ceilalți oameni, dar nu își conștientizează deloc
acțiunile. Cu ce cuvânt de origine congoleză au fost numiți acești oameni ?
Răspuns : Zombi

