
Cupa Socrate 2016. Întrebări de la Afrodiziac"!
1. Limba engleză este o limbă vest-germanică și respectiv are multe asemănări cu limba 
germană. Cuvîntul Gift (în engl) are și el origine germanică, provenind de la cuvîntul gipt- a 
da. Dar în germană Gift înseamnă ironic total altceva. !
Î: Spuneți ce înseamnă în germană cuvîntul Gift, dacă frica de a primi așa un ”cadou 
veșnic” se numește IOFOBIE și este destul de probabil de primit așa un cadou mai ales pe 
cel de-al cincelea.!!
R: venin.!
C: cuvîntul Gift semnifică în germană venin, timp ce în engleză are semnificație de cadou. 
O ironică. Australia este al 5lea continent, unde se întîlnesc cele mai veninoase animale 
din lume.!!
 2. În întrebare sunt înlocuiri. Limba rusă are și ea multe asemănări cu limba germană. 
Sensul lui Y în germană se deosebește de sensul lui X în rusă. Însă răsună acestea 2 
cuvinte cam asemănător.!
Există o relație cauzală frumoasă dintre Y și X. Astfel omul consideră că X în rusă este 
ceea ce ajută să faci concluzia despre Y german. În acest mod senzațiile despre Y se 
crează datorită prezența sau lipsa lui X.!
Î: Numiți X și Y în orice limbă avînd în vedere că conform opiniei unei interprete ruse, cel 
mai important este Y german se află în casă. !!
R: X- Veter- vînt, Y- Wetter- timp!
C: Este vorba de cîntecul L. Dolina ”Важней всего погода в доме”. În germană Wetter 
înseamnă timp, iar în rusă înseamnă vînt. Oamenii fac concluzii despre starea timpului 
conform prezenței sau lipsei vîntului (fig/cald)."!!
3. În întrebare sunt înlocuiri. Într-un dialog ambiguu online, autoarea întrebării a spus 
interlocutorului său că se comportă precum buricul pămîntului. Interlocutorul însă a devenit 
curios ce parte a pămîntului este autoarea întrebării. Ea, însă, a dorit să răspundă foarte 
modest că este o Delta, dar din cauza repezelii a comis o greșeală și involuntar a mai 
adăgat o literă în Delta. În final răspunsul său a dovedit să fie încă și geografic.!
Î: ce a răspuns autoarea?!!
R: Moldeculă!
C: Autoarea a dorit să spună că este doar o moleculă a pămîntului, însă involuntar a 
adăugat un D, astfel răsunsul a dovedit să indice și proveniența ei geografică- Moldova.!!!
4. Iată cum El își descrie sursa de inspirație. "Într-o seară mă plimbam de-a lungul unei 
cărări, orașul fiind într-o parte, iar fiordul în spate. M-am simțit brusc obosit și bolnav. 
Soarele apunea și norii au căpătat o altă culoare". !
Î: Dar pentru ce a servit sursa de inspirație?!!
R.: pictarea tabloului The Scream!
C.: Așa spune E. Munch despre crearea tabloului său celebru.!!!!



5. Au trebuit să treacă 16 ani pentru ca această carte să poată fi ecranizată, procesul de 
producție al filmului servind chiar și drept subiect pentru un alt film apărut în 2013 în 
SUA,regizat fiind de John Lee Hancock, rolurile principale fiind jucate de Tom Hanks și 
Emma Thompson.Procesul îndelungat de realizare se datorează numeroaselor obiecții ale 
scriitoarei în legătură cu scenariul filmului, printre care prezența animației și faptul că urma 
să fie un film muzical.!
Î: Într-un minut vă rugăm să scrieți despre producția cărui film Disney este vorba.!
 
R: „Mary Poppins” 
C: Walt Disney le-a promis fiicelor sale că va realiza un film pe baza cărții lor preferate-
„Mary Poppins” scrisă de P.L.Travers,însă acestuia i-au trebuit 16 ani ca să o convingă pe 
P.L.Travers să-i permită ecranizarea cărții.În 2013 a apărut filmul „Saving Mr. 
Banks”,regizat de John Lee Hancock, rolurile principale fiind jucate de Tom Hanks și 
Emma Thompson, care prezintă procesul de producție al filmului „Mary Poppins”.!!
6. Ele sunt 21 și simbolizează cele 21 de victorii ale lui Napoleon contra Marii Britanii. Ele 
sunt foarte importante, căci datorită lor sufletele ude puteau fi salvate. În 1930, Coco 
Chanel se inspiră și le introduce într-o serie de haine de Haute Couture. Așa cum diferite 
trenduri ale anilor 30 revin, există o probabilitate de 70% că cineva din cei prezenți le 
poartă. Putem spune că ar exista un echivalent al lor în cultura rusească. !
Î: Daca v-ați dat seama despre ce e vorba, spuneți-ne ce se ocupă artistul francez ce 
poartă aceasta?!!
R: pantomină!
C: marinarii poartă maiouri în dungi ca să se observe in apă, dacă cad în mare și să poata 
fi salvați. În franceză aceste linii se numesc Breton Stripa, pentru că cei din regiunea 
Bretagne se numeau Bretoni. Sunt 21 linii pe haina marinarului, pentru ca au fost 21 de 
învingeri. Artistul în haină în linii face PANTOMIMĂ.!!
7  Încercînd să facă ora de istorie interactivă, profesoara a propus elevilor un exerciţiu, 
care însa a fost refuzat de acestia datorită incomoditaţii. 10 % din populaţie, inclusiv 
preşedintele Barack Obama îl efectuează zilnic, iar Napoleon afirma ca de cele mai 
multe ori anume in aşa mod a fost  scrisa istoria. 

Î: Ce exerciţiu a propus profesoara? 

R: a scrie cu mâna stângă 

C: 10 procente din populaţie scriu cu mâna stângă 

!
8. În întrebare sunt înlocuiri. Cercetatorii au gasit X din vremea Egiptului Antic care inca 
era bun. Schema chimica a lui X seaman cu Y.!
Y este des asociat de copii cu o minge de fotbal. Daca ati inteles despre ce e vorba, cum 
se numeste liderul?!!
R: Matca/ albina regină!
C: Savanții au găsit un borcan cu miere, care se obține din fagure. Fagurele la rîndul său 
seamănă cu hexagoane de pe mingea de fotbal.!!!!



9. Atenție, listă. !
De animal, de cerneală, de fildeș, de fum, de carbon, de lignit, de anilină. Acestea, direct 
vorbind, sunt doar câteva din ELE. !
Î: Luând în considerare ultimule tendințe, spuneți care 4 cuvinte au fost înlocuite prin ELE?!!
R. Fifty shades of black!
C - recent a ieșit în producție filmul Fifty shades of black ca parodie la producția Fifty 
shades of gray. În întrebare sunt enumerare unele din nuanțele culorii negre!!
10. În întrebare sunt înlocuiri. Pentru a diversifica rutina, ar fi foarte simbolic ca oamenii 
să dăruiască mutual ALFA, ca să desemneze recolta- dragostea lor înflăcărată. Aceasta 
este ALFA națională în Paraguay.!
Î: Numiți ALFA.!
 
R: Fructul/floarea pasiunii!!
11  Kleptomania-numele  acestei caricature, care apare in revista Punch magazine, 6 
august 1913 reflecta o realitate politica a unui stat.  
Î: Daca v-ati dat seama despre ce stat se vorbeste, reproduceti denumirea caricaturii, 
stiind ca au fost omise 3 litere. 

!  

R: Kleptoroumania 

C: In urma celui de-al  doilea razboi balcanic Romania primeste Cadrilaterul, provincie 
bulgara. In caricature sunt reprezentati regale Romaniei, Carol 1, regale Serbiei Peter, 
regale Greciei Constantin si tarul  Bulgariei Ferdinand 

Sursa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kariktura.JPG 

12.  Denumirea XY  provine de la utilizarea sa în Războiul Ruso-Finlandez, pe atunci Y 
anunța prin intermediul radioului populația finlandeză, că armata rusă trimite alimente; 
finlandezii au răspuns în felul următor "daca Y pune mâncarea, noi vom pune X-urile".  

Î: Numiti XY  

R: Cocktail Molotov 



C: Viaceslav Molotov (ministru de externe a Uniunii Sovietice) anunța prin intermediul 
radioului populația finlandeză, că armata rusă nu bombardează ci trimite alimente; 
finlandezii au răspuns în felul următor "daca Molotov pune mâncarea, noi vom pune 
cocktailurile". Această armă era utilizată ca armă antitanc și avea un efect 
demoralizator pentru inamic. S-au folosit în general în conflicte urbane, datorită 
ușurinței de fabricare și costului scăzut. 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cocktail_Molotov 

13. Conform site-ului Historia.ro, anume aceste 8 au schimbat cursul istoriei. Ulysses S. 
Grant și Robert E. Lee – 9 aprilie 1865 

William McKinley și Leon Czolgosz -6 septembrie 1901 

Adolf Hitler și Neville Chamberlain – 23 septembrie 1938 

Harry Truman, Winston Churchill și Stalin – 25 iulie 1945 

Bill Clinton și John F. Kennedy – 24 iulie 1963 

 Richard Nixon și Elvis Presley – 21 decembrie 1970 

Anwar Sadat și Menachem Begin – 26 martie 1979 

Yitzhak Rabin and Yasser Arafat – 13 septembrie 1993 

Î: Numiti acestea 8. 

R: Strângeri de mână 

Sursa: http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/8-str-ngeri-m-n-care-au-
schimbat-cursul-istoriei 

14. Cel mai mic tablou din lume măsoară o treime din grosimea unui fir de păr. A fost creat 
prin tehnica nanolitografiei termochimice în 2013, de către americanul Keith Carroll, fiind 
copia unei picturi celebre. Stiind ca denumirea noului tablou se deosebeste de cea 
originala prin doar două litere si totodata accentueaza dimensiunile sale microscopice!
Î: Reproduceţi denumirea celui mai mic tablou.!
R: Mini Lisa 

Sursa https://en.wikipedia.org/wiki/Mini_Lisa 

!
15. Aceștia utilizau acest simbol pentru a desemna ciclul următor: încălzirea, evaporarea, 
răcirea și condesarea ulterioară a unor lichizi. Din cauza că aceștia pînă în prezent parcă 
nu și-au atins visul, ciclul tot continuă. !
Î: Numiți simbolul.!!
R: Uroboros. Șarpele care își mănîncă coada.!
C: Alchimiștii utilizau uroborosul în cercetările sale de obținere a aurului sau a pietrii 
filozofale.
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