Echipa: Afrodiziac
1. EA este una din cele 13. În 1962, lipsa EI în codul de bord al calculatorului i-a costat
NASA cca 80 milioane dolari. Este vorba despre aparatul cosmic “Mariner-1”, care, în urma
unei greșeli mici a pierdut controlul și s-a distrus la mai puțin de 5 minute de la lansare.
Scriitor britanic și om de știință, Arthur Clarke, a scris cu câțiva ani mai tîrziu, că "Mariner-1"
a fost "distrus de cea mai scumpă EA din istorie."
Î: ce este EA, dacă în întrebare ele sunt 4?
Răspuns: cratimă
Comentariu: cratima este une din cele 13 semne de punctuație.

2. Material distributiv
Î: Ținînd cont de personalitatea lui Dalai Lama scrie-ți care ar fi cadoul pe care l-ar aprecia
cel mai mult.
În imagine vedeți inscripția ”Wow _____! Just what I always wanted!”

Răspuns: Nimic, nothing

3. F = 1,8*C + 32 [pentru prezentator: F este egal cu 1,8C plus 32]
Cu toate că formula pare simplă, pot apărea unele neclarități. Astfel, în 1953, greșeala
banală făcută de un specialist, în timpul ce dădea o consultație unui scriitor, a declanșat
adoptarea denumirii greșite a operei în care apar mai mulți astfel de specialiști. După cum
afirma mai tîrziu autorul operei, specialistul doar a confundat variabilele.
Î: dar ce profesie avea specialistul?
Răspuns: pompier
Comentariu: formula F = 1,8*C + 32 este formula de conversie a temperaturilor din Celsius
în Farenheit. Ray Bradbury s-a consultat cu un pompier, care din greșeală a confundat
scălile. Conform romanului “451º Fahrenheit”, pompierii au rolul de a găsi și arde cărțile
într-o societate futuristă în care cărțile sunt interzise.

4. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri.
Trei secole în urmă, drept consecință a unei invenții “fierbinți”, Europa “X de T” începe să
facă loc Europei “ XP”.
Î: ce a fost înlocuit prin X, dacă P are legătură directă cu creatorul invenției “fierbinți”?
Răspuns: cal
Comentariu: James Watt în 1769 inventează mașina cu aburi, astfel Europa “calului de
tracțiune” începe să facă loc Europei „calului-putere”. „P” este simbolul cu care în fizică se
notează mărimea fizică puterea. Unitatea de măsură pentru putere în Sistemul Internațional
este watt-ul.

5. Material distributiv .
În imagine vedeți inscripția "cel mai bun X " Peste un minut scrieti cine este X și locurile care
eventual ar ocupa cei mai buni doi dintre Xși.

răspuns: programiști, locul 0 și 1

6. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri.
Cel mai scump X a costat 600.000 de euro. În pofida mărimii sale, la cel mai mare X din
lume au participat 25 000 de persoane, și el în cazul dat cîntărea mai mult de 10 tone, iar
dorința de a avea un X depinde în măsură de 12 % de melodia pe care o auzim aproape în
fiecare dimineață la aceeași oră.
Î: ce este un X?
Răspuns: micul dejun sau dejunul
Comentariu: Cel mai scump mic dejun a fost servit în Elveția în 2003 de o companie de
milionari. Recordul mondial la cel mai mare dejun din lume a fost stabilit de locuitorii unui
mic oraș portughez, care în timp de 10 ore au consumat 10 tone de lapte și 35,000 de de
pachete de fulgi de porumb, iar dorința de a lua micul dejun depinde de melodia
deșteptătorului.

7. Atenție, întrebare cu înlocuiri.
Pentru a promova în rîndul tinerilor modul de viață sănătos, dar și pentru cei mai economi,
începînd cu 8 noiembrie 2013, în stația de metrou ”Vystavochnaya”, studenții vor putea
procura un bilet de călătorie cu 30 de ALFA. Fiecare ALFA în acest caz valorează o rublă, iar
corectitudinea lor va fi verificată de un automat special, dotat cu senzori, care va exclude
orice tentativă de fraudare.
Î: dar ce este o ALFA, dacă recordul la cele mai multe făcute este de 3552?
Răspuns: genoflexiune sau așezare.
8. Bliț dublu.
1.Numiți denumirea filmului vestit care ar putea fi reprezentat prin imaginea dată. În

română sau rusă
Răspuns: Любовь и голуби (Dragostea și hulubii)
2.Scrieți denumirea cărții care ar putea fi reprezentată prin imaginea dată.

răspuns: Master și Margareta

9. Primul evreu înţelept a spus că oamenii trăiesc rău pentru că acolo (arătînd spre frunte)
este totul rău. Acesta era Moise. Al doilea evreu a spus că oamenii trăiesc rău pentru că
acolo (arătînd spre inimă) totul este rău. Acesta era Hristos. Al treilea a zis că oamenii trăiesc
rău pentru că acolo (arătînd spre buzunar) totul este rau. Acesta era Marx. Al patrulea a zis
că oamenilor nu le este chiar atît de rău, deoarce totul....Dacă v-aţi dat seama de ce
oamenilor nu le este chiar atît de rău, numiti-l pe al patrulea evreu.
Răspuns: Albert Einstein
Comentariu: oamenilor nu le este chiar atit de rau, pentru ca totul este relativ.
Sursa: http://www.mojbred.com/1245.html

10. În întrebare sunt înlocuiri! Autorea întrebării a încercat să traducă din engleză în latină
prin google translate, denumirile unor filme vestite si iata ce a ieșit: fugae super cuculus
nidis- un zbor deasupra cuibului de cuci, Dominus anulorum- Stapinul inelelor, Leo rexRegele leu, In Y dux galaxia scriptor.
Î: Daca v-ati dat seama de care film merge vorba, numiti in romana sau engleza ceea ce am
inlocuit prin X.
Raspuns: Hitchhicker sau autostopist
Comentariu: filmul: Ghidul autostopistului
11. Material distributiv În imagine vedeți inscripția ”Nisip” pe o lada unde se depozitează
nisipul. Însă mai jos a mai aparut o inscripție din 4 cuvinte, care ar fi o continuare a ceia ce e
scris mai sus. Inscripția apărută dă dovadă și de cunoașterea expresiilor frazeologice în limba
rusă , dar și de neglijarea unei greșeli gramaticale. Vă recomandăm să gîndiți ”out-of-thebox” și să reproduceți textul ascuns în imagine în limba rusă.

Răspuns: мне соль на рану (ni sip mne soli na ranu)
Comentariu: este vorba de o expresie frazeologică- сыпать соль на рану. Greașeala
gramaticală este NI sip, timp ce corect ar fi NE sipi...
12. Material distributiv
Scrieți cum se numește fontul (shriftul) care ar fi reprezentat de cîinele de jos.

Răspuns : Comic Sans

13. Bliț triplu.
Dacă am modifica denumirea unor luni de an în limba rusă, astfel încăt ele să sugereze
starea omului sau a naturii, s-ar primi de exemplu: Кошмарт, Фигварь, Свистябрь...



Ținînd cont de obiceiurile oamenilor numiți cum s-ar denumi luna январь (ianuarie)
Ținînd cont de caracterul progresiv al temperaturii numiți lunile июнь și июль
Răspuns: пьянварь, теплюнь, жарюль.

14. Material distributiv
Se știe că femeile totdeauna sunt nemulțumite de insuficiența vestimentației independent de
cîte haine n-ar avea. În imaginea de mai jos citiți replica unei femei «Слышу, кто-то ходит в
шкафу, открываю- а там____________» (aud, cineva umbă prin dulap, îl deschid, iar
acolo_____ )
Î: Continuați replica femeii, considerînd că ea reprezintă un sarcasm/ glumă bărbatului său,
făcînd aluzie la caracterul instabil al unui fenomen.

răspuns: iese din modă hainele/rochiile
15. Material distributiv
În imagine puteți vedea un copil crocodil cu mama crocodil. Crocodila explică odraslei sale că
el trebuie să se mîndrească de tata lor, pentru că are o profesie de invidiat, însă realitatea
este sarcastică cu dînșii .
Î: Numiți profesia tatălui crocodil în limba rusă , ținînd cont de polisemie.

