
Campionatul XXVI „Ce? Unde? Când?” 
SL/L – Etapa 3 

(15.03.2015) 
LAREME, Bifidoc, Kakulla, Apeiron 

Runda 1        Go to ¬ Runda 2 ¬ Runda 3 ¬ Runda 4 ¬ Runda 5 
Întrebarea 1 Expresia englezească „from soup to nuts” (de la supă la nuci) își are originea în ordinea mâncărurilor într-

o cină complexă englezească. Dar cu ce mâncare începea de regulă masa la romanii antici? 
Răspuns (12/23) Ouă 

Criteriu: După cuvântul „ouă” în oricare stare de agregare 
Au răspuns Din SL/L (Chișinău): Asachi, Maktub, Acord, O, 10 Lei, GM, Moon Power, SER, Afrodiziac, Zebra, 

Pokerface, Alunecarea F. 
Comentariu Una din explicațiile expresiei „Ab ovo” adică „de la origini”, „de la începuturi”. Și noi începem. 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 2 Apropo de supă, numiți artistul lângă piatra de mormânt a căruia, până în ziua de azi puteți găsi ceva 
supă. 

Răspuns (6/23) Andy Warhol 
Au răspuns Maktub, O, 10 Lei, Wrigley's S., Afrodiziac, Zebra 
Comentariu Printre operele iconice ale sale se numără cutiile cu supă Campbel. Pentru sursă puteți accesa 

transmisiunea live de la mormântul artistului.   
Sursă http://www.warhol.org/figment/ 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 3 Apropo de artă. Hieronymus Bosch avea o atitudine lejera față de înfățișarea multiplelor sale personaje 
minore, însă acorda atenție la detalii precum trăsăturile feței  atunci când picta personajul principal al 
unei scene. În rolul acestui personaj, cel mai des era Isus Hristos, un oarecare sfânt sau X. Cine sau ce 
este X? 

Răspuns (6/23) Hieronymus Bosch/ Însuși pictorul 
Au răspuns Asachi, O, 10 Lei, Moon Power, Punctul pe H, Afrodiziac 
Sursă https://www.youtube.com/watch?v=sdpCnBiKsXE 
Autor Radu Breahna, Apeiron 

Întrebarea 4 Expresia englezească „cellar door” (în traducere „ușa beciului”) este citată adesea ca cea mai frumoasă 
îmbinare de cuvinte în limba engleză, pur fonetic. În special, există opinii că un anumit autor și-a făcut 
alegerea cuvîntului cheie cu gîndul la această expresie. Numiți autorul. 

Răspuns (5/23) Edgar Allan Poe 
Au răspuns Asachi, Maktub, Acord, Phi, WTH 
Comentariu “Nevermore” 
Sursă en.wikipedia.org/cellar_door 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 5 În filmul The Cabin in the Woods, niște savanți malefici conduc un experiment asupra unui grup de 
prieteni. În special, spectatorii află, la un moment dat, că una dintre eroine, care recent și-a schimbat 
stilul, a fost expusă de către savanți acțiunii unui agent care-i încetinește funcția cognitivă. Dar prin ce 
substanță acționa acest agent? 

Răspuns (14/23) Vopsea de păr 
Criteriu: se acceptă și peroxid de hidrogen 

Au răspuns Asachi, Maktub, Acord, O, 10 Lei, GM, Busuioc, Moon Power, SER, Afrodiziac, Zebra, H5N1, Pokerface, 
WTH 

Comentariu Referință la stereotipurile despre blonde. 
Sursă În întrebare 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 6 Există mai multe trucuri de a le arăta la televizor dintr-un unghi tendențios. De exemplu, un canal TV care 
ar vrea să le prezinte într-o lumină favorabilă va prefera să le filmeze dintr-un unghi de aprox. 10 grade 
față de linia pământului. Un canal critic le va filma dintr-un unghi mai mare, sau chiar deasupra, pentru a 
arăta golurile din ele. Ce sunt ele? 

Răspuns (13/23) Demonstrații / marșuri / proteste 
Au răspuns Asachi, Maktub, O, Kernel Panic, A-Team, Busuioc, Moon Power, Punctul pe H, SER, Afrodiziac, Turnul 

Alb, H5N1, Pokerface 
Sursă Vokrug Sveta, iulie 2012 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

http://www.warhol.org/figment/
https://www.youtube.com/watch?v=sdpCnBiKsXE


Întrebarea 7 Când o anumită invenție a apărut în anul 1752, religioșii s-au opus răspândirii acesteia, motivând că ea 
împiedică săvârșirea justiției divine. Ironic, dar și explicabil, victimele justiției divine erau adesea chiar 
bisericile. Numiți invenția. 

Răspuns (16/23) Paratrăsnet 
Au răspuns Asachi, Acord, O, 10 Lei, GM, Kernel Panic, Busuioc, Punctul pe H, SER, Afrodiziac, #hashtag, Zebra, Turnul 

Alb, Pokerface, Beleizis, WTH 
Comentariu În mod firesc, bisericile fiind clădiri mai înalte, atrăgeau trăsnetele mai des. 
Sursă http://www.cracked.com/article_22224_8-plainly-stupid-fears-that-held-back-human-progress.html 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 8 IMAGINE (1): Bliț dublu de-a baba oarba: 
1) Material pentru distribuire: Blind man's buff 
Aveți în față denumirea englezească a jocului de-a baba oarba. Puțin modificată, aceasta este și 
denumirea unei versiuni a altui joc. Numiți acest joc. 
2) O variantă a jocului de-a baba oarba, jucat în piscină, poartă numele acestui italian, probabil datorită 
faptului că acesta de asemenea nu prea știa încotro merge, dar poate și după analogia cu un alt joc. 
Numiți-l pe acest italian. 

Răspuns (11/23) 1) Poker 
2) Marco Polo 

Au răspuns Asachi, Maktub, O, 10 Lei, Kernel Panic, A-Team, Busuioc, SER, Afrodiziac, Phi, Beleizis 
Comentariu 1) Blind man’s bluff 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 9 Atenție, citat de pe prima pagină dintr-o carte, în care am făcut două omisiuni: 
„(Prima omisiune) 
Volumul întîi 
Secțiunea întîi 
Marfa și banii 
(A doua omisiune) unu” 
Cele două omisiuni diferă doar printr-o literă. Reproduceți-le 

Răspuns (12/23) Capitolul; Capitalul 
Au răspuns Maktub, Acord, 10 Lei, GM, A-Team, Busuioc, Moon Power, Afrodiziac, #hashtag, Zebra, H5N1, Pokerface 
Comentariu Cartea e „Capitalul” de Karl Marx 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 10 Anul trecut, compania americană Humanetics a anunţat că-şi va actualiza produsul, lansat în anii 60 ai 
secolului trecut, mărindu-i masa de la 170 la 273 de livre. La ce este utilizat produsul fabricat de 
Humanetics? 

Răspuns (2/23) Teste de impact 
Criteriu: Crash test, etc. 

Au răspuns 10 Lei, H5N1 
Comentariu E vorba despre dispozitivele antropomorfe de testare, sau manechinele folosite în testele de impact, 

cunoscute în engleză ca și crash tests. 
Autor Ion Vasilică, LAREME 
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Runda 2        Go to ¬ Runda 1 ¬ Runda 3 ¬ Runda 4 ¬ Runda 5 
Întrebarea 11 Povestirea lui Joseph Conrad „Il Conde” spune istoria unui conte bătrân care se stabileşte în Neapole, din 

convingerea că doar clima neapolitană îl poate salva de la o moarte grabnică. Cu toate acestea, fiind 
ameninţat de un şef al Mafiei, contele hotărăşte să părăsească Neapole pentru totdeauna. Dar ce expresie 
adaptată serveşte drept moto pentru această povestire? 

Răspuns (5/23) Să vezi Neapole și să mori 
Au răspuns Maktub, 10 Lei, SER, Phi, Beleizis 
Sursă În întrebare 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 12 În anul 1600, o corabie europeană a ancorat lângă țărmul Japoniei. Prora corabiei era ornată cu o 
sculptură a unui filosof. Se zice că japonezii au luat această sculptură pentru a i se închina ca la chipul 
zeului navigării. Autorul întrebării presupune că filosoful respectiv ar fi lăudat gestul. Numiți filosoful. 

Răspuns (5/23) Erasmus din Roterdam 
Criteriu: După numele Erasmus 

Au răspuns Asachi, Maktub, 10 Lei, SER, Beleizis 
Comentariu Este vorba despre autorul operei „Elogiul nebuniei”, altfel cunoscută ca „Laudă Prostiei”. Este bine știut că 

olandezii au deținut monopol comercial cu Japonia care a durat peste două secole. 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 13 IMAGINE: 
BATTeRIE 
Aveți în față o mnemotehnică care le ajută francezilor să țină minte în ce parte este X şi în care este Y. 
Curios, X şi Y se utilizează şi în domeniul feroviar. Dacă vă daţi seama cum se pronunţă cuvântul distribuit, 
spuneţi ce este X şi Y şi poziţia lor. 

Răspuns (1/23) Babord - la stânga. Tribord - la dreapta 
Au răspuns Maktub 
Comentariu În franceză cuvântul se pronunță „batri”. Babordul este în stânga vasului, iar tribordul - în dreapta. 
Sursă http://fr.wikipedia.org/wiki/Tribord 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 14 Paradoxal, dar pe lângă varianta obișnuită de 1 pe 1, există și versiunea de 3 pe 2, pe care o putem vedea, 
de exemplu, pe râul Rin și pe anumite lacuri. Numiți versiunea de 3 pe 2 prin 3 sau 4 cuvinte. 

Răspuns (1/23) Steagul maritim elvețian; steagul maritim al Elveției; 
Au răspuns Afrodiziac 
Comentariu Steagul național al Elveției este pătrat. Nu și cel maritim. Elveția este o țară fără ieșire la mare, dar are 

flotă maritimă. 
Sursă http://www.crwflags.com/fotw/flags/ch-sea.html 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 15 IMAGINE: 

 
În imagine, vedeţi un drapel în x la X. Numiţi x şi X. 

Răspuns (8/23) Berna, bernă 
Au răspuns Asachi, Maktub, GM, Punctul pe H, SER, Afrodiziac, Zebra, Beleizis 
Comentariu În imagine, se arată drapelul elvețian coborât în semn de doliu la jumătate, cu alte cuvinte, în bernă, în 

capitala țării, Berna. 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 16 Deși EL are o denumire inițială în majoritatea limbilor europene, cu rădăcini în sanscrită, multe popoare - 
fie din respect, fie din frică - preferau sa n-o utilizeze. De exemplu, în limbile germanice, cuvântul folosit 
azi se referă la culoarea sa, iar în limbile slave - la faptul că-i place să mănânce un anumit produs. 
Numiţi-l pe EL. 

Răspuns (16/23) Ursul 
Au răspuns Asachi, Maktub, 10 Lei, GM, Wrigley's S., Kernel Panic, Busuioc, Moon Power, SER, Turnul Alb, H5N1, 

Pokerface, Phi, Beleizis, Alunecarea F., WTH 
Sursă http://www.cloudline.org/LinguisticArchaeology.html 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 17 Etimologia acestui cuvânt vine de la grecescul "stea rea" și se explică prin convingerea grecilor că viața pe 
pamânt ar fi modelată și de poziția corpurilor cerești. Etimologia italiană a cestui cuvânt sugerează o 
negație. Dar ce cuvânt? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tribord
http://www.crwflags.com/fotw/flags/ch-sea.html
http://www.cloudline.org/LinguisticArchaeology.html


Răspuns (3/23) Dezastru 
Au răspuns Maktub, H5N1, Beleizis 
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster 
Autor Sandu Cojocari, LAREME 

Întrebarea 18 Într-o recenzie de film din revista New Yorker, se spune că cariera personajului principal are traiectoria lui 
Icar. Numiți filmul recenzat. 

Răspuns (12/23) Birdman 
Au răspuns Asachi, Maktub, O, 10 Lei, Kernel Panic, A-Team, Moon Power, #hashtag, Zebra, Turnul Alb, Pokerface, 

Phi 
Sursă http://www.newyorker.com/magazine/2014/10/20/high-fliers-3 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 19 IMAGINE: 

Aveți în față un roi stelar deschis numit „Pleiadele”, care a stat la baza logoului vechi al unei companii. 
Astăzi, compania are alt logo care deja nu corespunde cu roiul stelar în termeni de poziție și dimensiuni ale 
stelelor, însă pastrează unele elemente ale logo-ului vechi. Într-un minut, vă rugăm să scrieți cum se 
numesc „Pleiadele” în limba japoneză. 

Răspuns (21/23) Subaru 
Au răspuns Asachi, Maktub, Acord, O, 10 Lei, GM, Wrigley's S., Kernel Panic, A-Team, Busuioc, Moon Power, Punctul 

pe H, SER, Afrodiziac, Zebra, Turnul Alb, H5N1, Pokerface, Phi, Beleizis, WTH 
Comentariu Este vorba despre logo-ul companiei japoneze Subaru, care produce automobile. Pe logo-ul actual sunt 

prezente stele, însă poziția lor nu corespunde pleiadelor. 
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/Pleiades 
Autor Radu Breahna, Apeiron 

Întrebarea 20 În videoclipul formației Modest Mouse, bazat pe un caz real, acest „american” este arătat folosind cu 
succes metroul din Portland, dând dovadă de o relație foarte bună cu tehnologiile moderne, spre 
deosebire de un altul desenat pe care-l cunoaștem din copilărie. Numiți acest american printr-un cuvânt. 

Răspuns (2/23) Coiot 
Au răspuns Asachi, Wrigley's S. 
Comentariu Se face referință la desenele animate despre Will E. Coyote și Roadrunner, în care Coiotul adesea are de 

suferit din cauza tehnologiilor pe care le utilizează (muzică: Modest Mouse - Coyotes). 
Sursă https://www.youtube.com/watch?v=UW5Or7bIVJk 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 
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Runda 3         Go to ¬ Runda 1¬ Runda 2 ¬ Runda 4 ¬ Runda 5 
Întrebarea 21 X este și denumirea unui roman pentru adolescenți din 1989 de Mark Helprin despre un conflict politic 

dintr-o țară nenumită din Europa de Est. Pe un site apărut această săptămână, numit Putin al lui 
Schroedinger, ca fundal pentru un cronometru poate fi văzută o înregistrare a X-lui. Numiți X cu două 
cuvinte ce încep cu aceeași literă. 

Răspuns (3/23) Lacul Lebedelor 
Au răspuns Wrigley's S., #hashtag, H5N1 
Comentariu În țările post-sovietice se practică ca, de fiecare dată când au loc evenimente semnificative din punct de 

vedere politic (tulburări, revoluții, moartea liderilor), televiziunile de stat pun pe post înregistrări irelevante, 
cea mai legendară fiind baletul „Lacul Lebedelor”. 

Sursă http://en.wikipedia.org/swan_lake 
http://putler.5riday.co/ 

Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 22 RNF213 este o genă care a apărut la strămoşul comun al gorileor, cimpanzeilor şi oamenilor. Această genă a 
fost responsabilă pentru faptul că X a devenit mai largă. Ce este X, dacă denumirea sa provine de la un 
cuvânt grecesc ce înseamnă amorţeală sau ameţeală? 

Răspuns (0/23) (Artera) Carotida 
Au răspuns Nicio echipă 
Comentariu Aceaste artere, mai exact artera carotidă internă, alimentează creierul. 
Sursă http://www.bbc.com/earth/bespoke/story/20150311-the-15-tweaks-that-made-us-human/index.html 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 23 Atenție, bliț dublu cu înlocuiri: 
1) Atenție citat de Franz Kafka: 
„Fiecare revoluție se evaporă, lăsând în urmă doar noroiul unei noi ALFA.” Ce am înlocuit cu ALFA? 
2) În evul medie o mare parte din visteria Țării Românești și Țării Moldovei era cheltuită pentru A. Numiți cu 
un cuvânt de origine maghiară ce am înlocuit cu A, dacă un sinonim al acestuia este cuvântul „porție”? 

Răspuns (3/23) 1) ALFA – birocrație 
2) A - bir 

Au răspuns Maktub, Wrigley's S., Afrodiziac 
Comentariu Prin ALFA am înlocuit termenul de birocrație, concept central în celebra lucrare a lui Kafka „Procesul”. 
Sursă http://www.goodreads.com/quotes/314353-every-revolution-evaporates-and-leaves-behind-only-the-

slime-of 
http://dexonline.ro/bir 

Autor Echipa Bifidoc 

Întrebarea 24 Într-o povestire de Joseph Conrad se descrie un poster publicitar: „Un taur negru, mare şi furios, ce calcă 
un şarpe galben”. Eroul spune că această imagine reprezintă o alegorie, şarpele simbolizând „boala, 
slăbiciunea - poate nimic altceva decât X, aceasta din urmă fiind boala cronică a majorităţii omenirii". Dacă 
v-ați dat seama la ce se face publicitate, răspundeți ce am înlocuit prin X? 

Răspuns (0/23) Foamea 
Au răspuns Nicio echipă 
Comentariu Compania producea carne de vită 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 25 Există diverși factori care pot crește valoarea unei monede simple. În prezent, cea mai valoroasă monedă 
din lume este un penny din 1909. Costul de 2,5 miliarde USD și l-a căpătat în 2012, devansând, astfel, un alt 
penny, care a fost vândut anterior cu 1,7 milioane USD. Nu vă întrebăm de ce costă atât de mult, scrieți cât 
mai exact unde se află această monedă. 

Răspuns (4/23) Pe Marte / Pe rover-ul Curiosity 
Criteriu: Se acceptă Marte și orice răspuns mai exact. Pe Lună/în spațiu nu se acceptă. 

Au răspuns Asachi, O, Wrigley's S., H5N1 
Comentariu Este vorba de unul din obiectele folosite de curiosity pentru a-și ajusta camera de bord. Suma de 2,5 

miliarde este costul plasării lui pe Marte. Curiosity a ajuns pe Marte în 2012. 
Sursă http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/pia15285.html 

http://gizmodo.com/5941114/this-is-the-most-expensive-penny-in-the-universe 
Autor Radu Breahna, Apeiron 

Întrebarea 26 În hotărârea sa în cauza Vinter și alții contra Regatului Unit, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
considerat că ACEASTA este o practică crudă, inumană și degradantă fiindcă atentează la dreptul omului la 
speranță/ Numiți această practică. 

Răspuns (3/23) Închisoarea pe viață 
Au răspuns Asachi, A-Team, Turnul Alb 

http://en.wikipedia.org/swan_lake
http://putler.5riday.co/
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Sursă http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-122664 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 27 Atenție, în întrebare sunt înlocuiri.  
„Oamenii de știință au arătat că Otto Werner poate muri de la o doza de iod”. Acesta este titlul unui articol 
care povestește despre descoperirile mai recente ale oamenilor de știință ce studiază Axolotlul - un animal 
acvatic care își poate petrece toata viața în formă de mormoloc. Peste un minut, spuneți-ne ce am înlocuit 
cu Otto Werner și muri. 

Răspuns (6/23) Peter Pan, crește 
Criteriu: se acceptă și îmbătrâni 

Au răspuns Maktub, O, GM, Busuioc, Moon Power, WTH 
Autor Ion și Sandu Cojocari 

Întrebarea 28 Atenţie, un şir: un fante, un popă, un birlic. Scrieţi elementul omis. 
Răspuns (9/23) Damă 
Au răspuns Asachi, Acord, 10 Lei, GM, Busuioc, Moon Power, #hashtag, H5N1, WTH 
Comentariu E vorba de cărți de joc 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 29 IMAGINE: 
Life must be lived as play 
He bites snails 
În limba engleză X este numit și „chinezesc”, sugerând, probabil, dificultatea cu care europenii puteau 
înțelege limba și cultura orientală. În 2012 a avut loc un X global, la începutul căuruia cei din Melbourne 
spuneau că viața trebuie trăită ca un joc, iar la sfârșit - cei din Homer, Alaska - că cineva mușcă melci. 
Numiți X cu două cuvinte. 

Răspuns (11/23) Telefonul stricat 
Au răspuns Maktub, Acord, O, 10 Lei, Wrigley's S., Busuioc, Punctul pe H, Afrodiziac, Zebra, Beleizis, WTH 
Comentariu http://en.wikipedia.org/chinese_whisper 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 30 Extras din rezumatul pentru remake-ul în stil Shakespearian al acestei opere „Saga unui cavaler înțelept și a 
unui lord malefic, a unei frumoase prințese ținută captivă și a unui tânar erou ce devine adult”. Din această 
întrebare au fost omise două cuvinte de patru litere. Numiți-l pe oricare dintre ele. 

Răspuns (6/23) Sith sau Jedi 
Au răspuns 10 Lei, Busuioc, Moon Power, Zebra, Turnul Alb, H5N1 
Comentariu Sith lord, Jedi knight sunt termeni consacrați în saga Star Wars 
Sursă http://starwars.wikia.com/wiki/William_Shakespeare%27s_Star_Warshttp://starwars.wikia.com/wiki/Willia

m_Shakespeare%27s_Star_Wars 
Autor Ion Dodi, LAREME 
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Runda 4         Go to ¬ Runda 1¬ Runda 2 ¬ Runda 3 ¬ Runda 5 

Întrebarea 31 O colegă de muncă a autorului întrebării s-a plâns pe o anumită persoană contractată de ea că aceasta nu 
este de bună credință. Ce ocupație are această persoană. 

Răspuns (1/23) Bonă 
Au răspuns Maktub 
Comentariu În latină buna credință este „Bona fide” 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 32 În Canada, civilii îl folosesc și pe pungile de gunoi, prevenind astfel împrăștierea gunoiului de păsări și 
animale. Numiți-l cu un cuvînt de origine franceză. 

Răspuns (7/23) Camuflaj 
Au răspuns Asachi, Maktub, Acord, GM, Moon Power, SER, H5N1 
Comentariu În Canada este multă natură, iar pungile se pierd în peisaj. 
Sursă Cartea „1000 Extraordinary Objects” 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 33 În anul 2015, această autoproclamată „rețea socială” propune să începi prin a investi o anumită sumă de 
dolari și a câștiga 100 în schimb. Sloganul acestei rețele se traduce ca: noi putem multe. Nu ştim care ar fi 
traducerea acestui slogan în latină, însă spuneţi suma ce trebuie investită. 

Răspuns (6/23) 3000 de dolari 
Au răspuns Asachi, GM, Moon Power, SER, Pokerface, Beleizis 
Comentariu E vorba de compania MMM. Sloganul în rusă este „Мы можем многое”. MMM este scrierea romană a 

numărului 3000. 
Sursă http://mmm2012-mavrodi.com/ 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 34 În lucrarea sa „Against the Day” Thomas Pynchon descrie un dineu pe un vas de croazieră și menționează 
paharul cu apă și cupa de șampanie mai înaltă din fața fiecarui călător. În propoziția de mai sus au fost 
omise trei cuvinte dintre unul de origine latină. Raspundeți, într-un minut, cu ce se ocupa în acel timp 
orchestra vasului? 

Răspuns (5/23) Cu acordarea instrumentelor 
Au răspuns Maktub, A-Team, Busuioc, SER, Pokerface 
Comentariu Călătorii, ciocnind paharele, ajutau orchestra. Cuvintele omise sunt în sintagma „paharele de șampanie 

cu o octavă mai înalte” 
Sursă În întrebare 
Autor Ion Dodi, LAREME 

Întrebarea 35 Oficialii din Filipine au instalat 2 statui a Măicii Domnului și a lui Iisus Hristos sub apă, lângă reciful 
Danajon, provincia Bohol. Scopul acestei instalații a fost de a opri o activitate ilegală care dăuna mediului. 
Care este această activitate dacă a fost inexistentă înainte de 1867? 

Răspuns (6/23) Pescuitul cu dinamita 
Au răspuns Kernel Panic, Busuioc, Zebra, H5N1, Pokerface, Beleizis 
Comentariu Oficialii au crezut că pescarii ilegali se vor teme să distrugă statuile și nu vor utiliza dinamita, ea fiind 

inventată în 1867. 
Sursă http://www.abs-cbnnews.com/lifestyle/11/07/10/praying-underwater-bohol 
Autor Ion Cojocari, Bifidoc 

Întrebarea 36 Astăzi el ne face diminețele mai grele, dar inițial el era gândit să ne facă diminețile mai ușoare. Despre 
caracterul său matinal ne vorbește și denumirea sa. Numiți-l. 

Răspuns (0/23) Cocktail 
Au răspuns Nicio echipă 
Comentariu Denumirea cock's tail vine dela faptul ca aceasta bautura era consumata dimineata, la fel ca si cocosul 

care te terezeste dimineata. 
Autor Mircea Baștovoi, Bifidoc 

Întrebarea 37 IMAGINE: Polttopullo 
Neașteptat, probabil, dar spre deosebire de multe alte limbi din wikipedia, denumirea articolului despre X 
anume în această limbă nu conține un anumit nume propriu. Poltto se traduce ca ardere. Dar drept ce 
obiect se traduce pullo? 

Răspuns (3/23) Sticlă 
Au răspuns Asachi, SER, Zebra 
Comentariu Poltopullo este denumirea finlandeză a cocktailului Molotov. Se crede că anume finlandezii au botezat 

cocktailul 
Sursă http://fi.wikipedia.org/wiki/Polttopullo 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

http://mmm2012-mavrodi.com/
http://www.abs-cbnnews.com/lifestyle/11/07/10/praying-underwater-bohol
http://fi.wikipedia.org/wiki/Polttopullo


Întrebarea 38 Jacques Rivette zicea despre EL: EL este o mașină, un mutant, un Marțian. EL nu are nici urmă de trăire 
umană. Dar e minunat când mașinile filmeaza alte mașini, ca în… Continuați prin patru simboluri? 

Răspuns (0/23) 2001 
Au răspuns Nicio echipă 
Comentariu E vorba despre 2001: A Space Odyssey, film de stanley kubrick. 
Sursă http://www.listal.com/list/30-harshest-filmmakeronfilmmaker-insults-history 
Autor Marinela Parlicov, BIfidoc 

Întrebarea 39 Pe imaginea care ilustrează articolul despre un fel de ALFE pe wikipedia, partea de jos e însoțită de 
inscripția „mai mult decât populația globului”. După revoluție, lângă alte ALFE s-au înmulțit înșelăciunea 
și escrocheriile care storc banii din turiști. Numiți Alfele printr-un cuvânt. 

Răspuns (5/23) Piramide 
Au răspuns Asachi, Acord, GM, Punctul pe H, WTH 
Comentariu În primul caz e vorba despre piramidele financiare, care pentru a fi funcționale au nevoie de o bază 

infinită de oameni. În al doilea - despre Piramidele din Giza. 
Sursă Wikipedia 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 40 Joseph Louis Gay-Lussac a fost cel care a denumit-o pe EA. Etimologic, înseamnă ţeavă mică sau tub mic. 
Ce este EA? 

Răspuns (4/23) Pipeta 
Au răspuns Wrigley's S., Busuioc, #hashtag, WTH 
Autor Ion Vasilică, LAREME 
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Întrebarea 41 IMAGINE: 

 
Citat din F. Nietzsche 
...acesta este modul în care mor de obicei religiile: sub ochii severi și inteligenți ai dogmatismului ortodox… 
Pe site-ul tvtropes.org  Nietzsche este comparat cu unul dintre aceștia. Numiți-i pe aceștia cu un cuvânt 
compus in limba engleză. 

Răspuns (4/23) Mythbusters 
Au răspuns Maktub, Acord, Punctul pe H, Zebra 
Comentariu Nietzsche este comparat pe acest website (care prezintă fenomene des întâlnite la TV) cu Jamie Hyneman, 

din cauza mustății sale, citatul din Nietzsche se referă și el la distrugere de religii, mituri. 
Sursă https://www.goodreads.com/quotes/355877-for-it-is-the-fate-of-every-myth-to-creep 
Autor Kira Semionov (Bifidoc), Ion Dodi (LAREME) 

Întrebarea 42 Blitz dublu. Invenţii ale seclului 20 şi porecle care s-au „lipit” de preşedinţi americani 
1) Ronald Reagan a fost supranumit Preşedintele X, datorită capacităţii sale de a scăpa basma curată din 
scandaluri publice. Numiţi X. 
2) Membrii aparatului preşedintelui Bush Sr. au inventat termenul „necroză” în legătură cu faptul că 
preşedintele atrăgea tot felul de oameni în jurul său în timpul apariţiilor sale publice. Ce am înlocuit prin 
„necro”? 

Răspuns (1/23) 1) Teflon 
2) Velcro 

Au răspuns 10 Lei 
Sursă http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1902396 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 43 În 1922, savanții germani care efectuau experimente pe câini, au observat că un număr mare de furnici se 
adunau în cuștile animalelor, fiind atrase de urina lor. Acest lucru se întâmpla doar în cazul câinilor cărora li 
s-a înlăturat o glandă. Ce maladie a fost astfel descoperită, dacă 14 noiembrie este considerată ziua 
internațională a acesteia? 

Răspuns (21/23) Diabet / Diabet zaharat 
Au răspuns Asachi, Maktub, Acord, O, 10 Lei, GM, Wrigley's S., Kernel Panic, A-Team, Moon Power, Punctul pe H, SER, 

Afrodiziac, Zebra, Turnul Alb, H5N1, Pokerface, Phi, Beleizis, Alunecarea F., WTH 
Comentariu Glanda înlăturată era pancreasul, ce produce insulina. În lipsa insulinei, crește glicemia ce se manifesta 

inclusiv prin prezența glucozei în urină. 14 noiembrie-ziua internațională a diabetului 
Sursă http://www.owled.com/diabetes.html 
Autor Radu Breahna, Apeiron 

Întrebarea 44 În întrebare sunt înlocuiri 
Pe spatele cutiei de piper negru „Portul din Alexandria” este umătoarea inscripție: „Acest piper este de la 
aceeași casă de prelucrat piper din Londra care în anul 1773 a avut marea nenorocire ca o mare parte a 
produsului său de cea mai bună calitate să fie plasată în Portul din Alexandria”. Nu vă întrebăm ce am 
înlocuit prin piper, scrieți ce am înlocuit prin Alexandria. 

Răspuns (22/23) Boston 
Au răspuns Asachi, Maktub, Acord, O, 10 Lei, GM, Kernel Panic, A-Team, Busuioc, Moon Power, Punctul pe H, SER, 

Afrodiziac, #hashtag, Zebra, Turnul Alb, H5N1, Pokerface, Phi, Beleizis, Alunecarea F., WTH 
Comentariu Este vorba despre partida de ceai de la Boston și brandul de ceai „Boston Harbour” 
Sursă http://www.trivia-library.com/a/united-states-and-american-history-the-boston-tea-party.htm 
Autor Radu Breahna, Apeiron 

Întrebarea 45 EL color a fost realizat în 1986-1987. EL reprezintă o EA. Pe pagina Wikipediei române despre EA, la 
secțiunea „Vezi și” sunt menționate berbecul și scorpionul. Numiți-L pe EL cu trei cuvinte. 

Răspuns (2/23) Tunul de lemn 
Au răspuns Turnul Alb, WTH 
Comentariu Ea – catapultă. Conform filmului „Tunul de lemn”, nora lui David construiește un tun de lemn ce reprezintă 

o catapultă, cu intenția de a doborî un avion nemțesc. Berbec și Scoprion sunt și ele mașini de război. 
Sursă http://ro.wikipedia.org/wiki/Tunul_de_lemn 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Catapult%C4%83 
Autor Brook, Kakulla 

Întrebarea 46 Actorul Leo Gorcey a cerut bani; Mahatma Gandhi a fost șters la cererea companiei de vânzări; actorul 
mexican German Valdez a cerut să fie înlocuit cu un sfeșnic; din motive etice s-a decis să nu apară Isus și 
nici Adolf Hitler (acesta totuși a apărut, însă era totalmente acoperit de Weissmuller). Pe EA se mai află 
încă patru persoane. Numiți-i. 

Răspuns (12/23) The Beatles 
Au răspuns Maktub, Acord, O, 10 Lei, GM, A-Team, SER, Afrodiziac, Zebra, H5N1, Pokerface, Beleizis 
Comentariu Este vorba despre coperta albumului „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” 
Sursă http://tinyurl.com/ljgoqsg 
Autor Echipa Apeiron 

Întrebarea 47 IMAGINE: 

 
Aveţi în faţă o imagine din lucrarea „Prometheus Rising” de Robert Anton Wilson. Imaginea ilustrează un 
fragment dintr-un cunoscut citat din opera ”Aşa grăit-a Zarathustra” de F. Nietzsche, care sună după cum 
urmează: X-ul este aşadar o punte între √ X (a se citi radical din X) şi X2. 
Evident, nu vă întrebăm ce am înlocuit prin X, dar vă rugăm să ne spuneţi una dintre formele existente de 
radical din X. 

Răspuns (14/23) Oricare reprezentant al antropoidelor din următoarea listă: Gibon, Urangutan, Cimpanzeu, Gorilă. 
Au răspuns Asachi, Maktub, Acord, 10 Lei, GM, Kernel Panic, A-Team, Punctul pe H, SER, #hashtag, H5N1, Pokerface, 

Beleizis, WTH 
Comentariu Citatul la care se face referire în întrebare este „Omul este aşadar o punte între maimuţa antropoidă şi 

supraom”. Radical din X a fost înlocuit cu maimuţa antropoidă (radicalul și rădăcina fiind utilizată pentru a 
sugera originea omului conform teoriei darwiniste). În prezent există 4 forme de antropoide: gibonul, 
urangutanul, cimpanzeul şi gorila. 

Sursă „Prometheus rising” de Robert Anton Wilson,„Aşa grăit-a Zarathustra” de F. Nietzsche, Dicţionarul 
explicativ ilustrat al limbii române, ed. 2007. 

Autor Patricia Zghibarța, Apeiron 

Întrebarea 48 În cartea „O mie de obiecte extraordinare” aflăm că EL a fost certificat încă în 1914 de către Observatoriul 
Regal din Greenwich. De atunci el a traversat Canalul Mânecii, s-a ridicat pe Everest și s-a scufundat la o 
adâncime de 610 m sub apă. Iar departamentul de poliție din Los Angeles are chiar și o unitate de detectivi 
specializați pe el. Numiți-l cu cinci litere. 

Răspuns (6/23) Rolex 
Au răspuns Maktub, Acord, GM, Busuioc, SER, Afrodiziac 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 49 Comentatorul Evgheni Morozov propune următorul plan de recuperare pentru economia Greciei, stat care 
de curând a ales un Guvern de extremă stângă. Punctul 1 - să-l aducă pe Ministrul Finanțelor Varoufakis la 
nivelul de popularitate a lui X. Punctul 2 - să vândă Y. Peste un minut spuneți-ne pe cine l-am înlocuit cu X 
și ce am înlocuit cu Y. 

Răspuns (2/23) Che Guevarra; Tricouri. 
Au răspuns Wrigley's S., SER 
Sursă https://twitter.com/evgenymorozov/status/566998682147778560 
Autor Victor Draguțan, Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 50 Atenție listă cu evoluția tiparului de ziare între 2008-2012:  
China: + (plus) 33.2%; 
Arabia Saudită: +16.9%; 
Egipt: +15.5% 
India: +7.8% 
SUA: - (minus) 14.9% 
Marea Britanie: - 26.6% 
Danemarca: - 41.4%  
Comentând evoluțiile pe piața ziarelor tipărite, ilustrate de statistica citată, publicația the Economist a 
făcut o analogie care conținea și denumirea unei alte publicații periodice. Reproduceți această denumire. 

Răspuns (2/23) The Sun 
Au răspuns 10 Lei, Wrigley's S. 
Comentariu Ca și soarele, gazetele tipărite răsar și cresc în Est și apun în Vest. The Sun este o publicație periodică din 

Marea Britanie 
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