Campionatul CUC, 2015 Primăvara
Etapa 7 Maratonul, Superligă/Ligi/Divizii, 17 Mai 2015
10 Lei, Busuioc, Zebra
Întrebări de încălzire
(Sau de înlocuire cu vreuna din pachet. La finalul documentului mai sunt 2 întrebări de rezervă)
(Highlight-uite sunt întrebările cu materiale distributive)

Întrebarea 00
Numele acestei vietăți marine vine din arabul “al-cadous”, transmis englezilor prin filieră portugueză, sub
forma de “alcatraz”. Deși se spune că marinarii evită să îi rănească crezând că aceștia poartă sufletele
corăbiilor cu ei, s-a dovedit că marinarii englezi îi vânau activ în călătoriile lor. Nu vă rugăm să ne spuneți
numele animalului, ci cărui sport îi este asociat.
Răspuns: Golful
Comentariu: Ai marcat un Albatros când termini cu un scor de 3 mai puțin decât dificultatea estimată a
terenului de golf.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Albatross
Autor: Cristi Cubreacov, Busuioc
Întrebarea 000
Această intersecție din Ottawa este una foarte populară pe Internet și mulți vizitează cartierul doar de
dragul ei. În pofida numelor celor 2 străzi, locuitorii spun că aici nu se întîmplă nimic neobișnuit sau
paranormal. Ținînd cont de istoria celor ale căror nume le poartă, intersecția acestor 2 străzi poate fi
considerată chiar una romantică, deși e regretabil că nu e tocmai în formă de cruce. Chiar dacă mulți nu știu
exact cum și-au căpat numele aceste 2 străzi și vor să creadă că e ceva misterios la mijloc, de fapt, ele au
fost botezate de Paul Rothwell, un anagajat companiei care a construit micul cartier rezidențial. El
accentuează într-un interviu că îl cheamă anume Rothwell și nu Roswell. Dar care este numele acestor 2
străzi?
Răspuns: Mulder și Scully / Mulder Avenue și Scully Way
Comentariu: ”Vor să creadă” este o aluzie la ”I want to believe”. Roswell, paranormal, misterios - toate
aluzii la tematica X-files. Străzile formează mai degrabă un dreptunghi, deși unii fani ar fi preferat un X.
Sursa: http://www.canada.com/story.html?id=228dd1fc-156f-4e0b-b31f-0c219d402615
imagine aici: http://i7.photobucket.com/albums/y291/cjb05/Scully_Mulder/Img_3698.jpg
Autor: Eugen Muravschi, Busuioc
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Întrebarea 1

În 1987, după ce au cîștigat pentru prima oară în istorie titlul de campioni ai Italiei, bucuria fanilor
echipei Napoli nu avea margini, iar pe un gard din oraș a apărut inscripția ”Nici nu știți ce ați pierdut”. Ce
împrejmuia acel gard?
Răspuns: Un cimitir
Sursa: https://dintribuna.wordpress.com/2012/02/09/maradona-zeu-in-campania/
Autor: Livandovschi Eugen, echipa Zebra
Noi ne dorim cît mai puține sicrie, vouă vă dorim succes 

Întrebarea 2

Pentru a accentua importanța unui anumit alcool în prepararea cocktailurilor, autorii carții Barul din 12
sticle folosesc citatul lui W. C. Fields, care se deosebește nesemnificativ de o maximă celebră.
Numiți citatul lui Fields în română.
Răspuns: Toate drumurile duc la rom
Sursa: the 12 bottles bar
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 3

Atenție, înlocuire.
Wikipedia scrie că termenul pirații somalezi, pe lîngă inițialii frați Bunker, se mai referă de asemenea și
la companiile dublu-listate, care funcționează ca o entitate, dar sunt listate la bursă separat. Ce am
înlocuit prin pirați somalezi?
Răspuns: Gemenii siamezi
Comentariu: Frații Chang și Eng Bunker, de origine thailandeză, au fost cei de la care a provenit termenul
de gemeni siamezi.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Siamese_twins_%28disambiguation%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Dual-listed_company
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 4

În timpul primului război mondial, canadianul Harry Coleburn aduce un pui de animal, numit în cistea
orașului său natal, în Anglia. La sfîrșitul războiului, Harry îl donează grădinii zoologice din Londra, pe
care iubea să o frecventeze fiul unui scriitor cunoscut.
Care era orașul natal al lui Harry Coleburn?
Răspuns: Winnipeg
Comentariu: Al 7lea oraș canadian. Christopher Robin Milne, fiul lui Alexander Milne, autorul lui Winnie
the Pooh.
Sursa: http://www.futilitycloset.com/2008/08/29/a-very-grand-thing/
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 5

Astăzi, 17 mai, se împlinesc 620 de ani de la acest eveniment. Deși evenimentul își ia numele de la locul
unde s-a întîmplat, astăzi nu se știe exact unde este acest loc. Numele său provine de la o formă de relief
definită drept o groapă sau surpătură de teren. De asemenea, e cel puțin curios faptul că acest eveniment
e glorificat în manualele de istorie, deși a avut o finalitate incertă.
Dar unde a avut el loc, dacă ați auzit deja răspunsul în întrebare?
Răspuns: Rovine
Comentariu: Bătălia de Rovine a avut loc pe 17 mai 1395 și astăzi istoricii dispută locația exactă a bătăliei.
Deși e prezentată ca o mare realizare a lui Mircea cel Bătrîn, de fapt, acesta s-a retras în timpul bătăliei și
a acceptat suzeranitatea turcească. Numele de Rovine se conține în cuvîntul ”provine”.
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83t%C4%83lia_de_la_Rovine
http://dexonline.ro/definitie/rovine
Autor: Eugen Muravschi, Busuioc
Întrebarea 6

Unul din eroii serialului polițist de comedie Brooklyn 99 are un dușman de moarte pe care îl urăște
pentru că acesta, dușmanul, nu știe că pluribus se scrie cu un singur R. Care este ocupația acestui
dușman?

Răspuns: Falsificarea banilor
Comentariu: Pînă în 1956, cînd SUA a aprobat oficial In God we trust ca mottou oficial al țării, E pluribus
unum era pe stema Statelor Unite și pe monede, multe dintre care sunt acum de colecție.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/E_pluribus_unum
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 7

Acțiunea filmului Moon are loc în mare parte pe o navă spațială. Actorul Sam Rockwell joacă aproape
toate rolurile din film, interpretînd cîteva personaje similare. Ironic, melodia de pe alarma eroului este
piesa The one and Only.
Numiți termenul ce provine de la un cuvînt din greaca veche ce însemna procesul de creștere a plantei
dintr-o ramură.
Răspuns: Clonă
Sursa http://www.imdb.com/title/tt1182345/trivia?tab=tr&item=tr0953412
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 8

Pentru ultima sa masă înainte de execuție, Victor Ferguer a cerut să îi fie servită și o porumbiță. Astefl el
își dorea să lase în urma sa un mesaj de pace. Știind că el nu se aștepta la un rezultat imediat, spuneți-ne
ce am înlocuit prin porumbiță.
Răspuns: măslină.
Comentariu: Victor Ferguer, a cerut o măslină cu sîmbure, pentru ca după ce va fi îngropat să crească din
sîmbure un măslin – simbol al păcii.
Sursa: http://deadmaneating.blogspot.com/2003_12_07_deadmaneating_archive.html
Autor: Nicoleta Iliuha, echipa Zebra
Întrebarea 9

Blitz dublu.
Laura CK este o pagină de umor care postează glume legate de activitatea șefei DNA din România, Laura
Codruța Kovesi. Vă propunem un bliț dublu:
1) Vasile Blaga a încercat să-i închidă gura lui Cocoș oferindu-i … Continuați gluma
2) Ioan Niculae, patronal InterAgro, a fost condamnat la închisoare cu executare. Anume așa ….
Continuați cu o expresie românească.
Răspuns: 1 - o punguță cu doi bani. 2- se separă grîul de neghină
Sursa: https://www.facebook.com/LauraCKro?fref=ts
Autor: Eugen Muravschi, Busuioc
Întrebarea 10

În unul din episoadele desenului animat ”South Park”, în speranța de a recupera un bilet de la prietenul
lor decedat Kenny, Stan, Eric și Kyle decid să o construiască pe EA. Ca să ajungi la capătul ei, ai nevoie de
puțin peste 8 minute. Numiți-o.
Răspuns: Scară în rai / Stairway to heaven
Comentariu: Piesa Stairway to heaven a formației Led Zeppelin e considerată drept una din cele mai bune
piese rock din toate timpurile.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Stairway_to_Heaven
http://en.wikipedia.org/wiki/Stairway_to_Heaven_(Neil_Sedaka_song)
http://southpark.cc.com/full-episodes/s06e12-a-ladder-to-heaven#source=57baee9c-b611-4260-958b05315479a7fc:25eebbea-ed8e-11e0-aca6-0026b9414f30&position=12&sort=!airdate
Autor: Livandovschi Eugen, echipa Zebra
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Întrebarea 11

Așadar, din întrebarea precedentă ați aflat(dacă nu știați) că Stairway to heaven e considerată drept una
din cele mai bune piese rock din toate timpurile.
Pe 23 ianuarie 1991 conducerea radioului New Mexico Radio Station a luat o decizie neobișnuită pentru a
evidenția schimbarea stilului muzicii difuzate. Ca urmare a acestei decizii, în decursul unei zile radioul a
fost vizitat de 2 ori de poliție: prima dată pentru a se asigura că DJ-ul nu a suferit un atac de cord, iar a
doua – pentru a verifica dacă cei de la radio nu au fost luați ostatici de teroriști. Dar ce decizie
neobișnuită a fost luată de conducerea radioului?
Răspuns : Să difuzeze 24 de ore din 24 piesa Stairway to heaven
(Se acceptă după sens).
Comentariu: Radioul a trecut de la muzica din curentul New Age la Classic Rock. Poliția a fost sunată de
ascultătorii îngrijorați.
Sursa: http://ultimateclassicrock.com/stairway-to-heaven-24-hours-a-day/
Autor: Livandovschi Eugen, echipa Zebra
Întrebarea 12

Cu ocazia zilei LUI de naștere, cuvîntul zilei pe dexonline.ro a fost plombagină, o hîrtie acoperită cu
grafit, utilizată într-un anumit scop. Numiți-l pe el.
Răspuns: Victor Ponta
Comentariu: noi numim plombagina hîrtie de indigo, copircă. Victor Ponta e renumit, printre altele, prin
faptul că a copiat teza sa de doctor.
Sursa http://dexonline.ro/cuvantul-zilei/2014/09/20
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 13

O teză de doctor a studiat minuțios rolul EI în psihanaliză. Din limba occitană, o limbă romanică, EA
probabil s-ar traduce ca cîine la picioare.
Ce este ea?
Răspuns: Canapea
Comentariu: Teza se numește “The Function of the Couch in Stimulating Altered States of Consciousness
in Hypnosis and in Psychoanalysis”. Canis a pied, cîine la picioare, e o versiune de proveniență a
termenului canapea.
Sursa: http://www.futilitycloset.com/2013/08/17/higher-learning-2/
Autor: Irina Breahnă, Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 14

Știți cu toții triungiurile galbene de avertisment care se folosesc peste hotare în diverse cazuri de
atenționare.
Un designer a făcut astfel de indicatoare pentru podeaua udă. În formă de ce?
Răspuns: banana
Sursa: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA4VK1HA8664
http://files7.adme.ru/files/news/part_83/835560/12203910-R3L8T8D-600-lTKLoEQ1.jpg
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 15

Alec Douglas-Home, prim-ministru al Marii Brtitanii între 1963-64 a reușit să deturneze propria răpire
de către doi activiști de extremă stângă. Se spune că aceștia ar fi renunțat la planul lor, după ce DouglasHome le-ar fi zis că răpirea sa ar însemna cu siguranță că [trei cuvinte omise].
În primăvara anului 2015, numeroase sondaje indicau că este puțin probabil că [trei cuvinte omise].
Scrieți aceste 3 cuvinte omise.
Răspuns: Conservatorii vor câștiga
Comentariu : Douglas-Home era membru al Partitudului Conservator. Răpirea sa de către doi activiști de
stânga ar fi transferat simpatia publicului asupra Partidului în cauză.
În ajunul alegerilor electorale din Marea Britanie, majoritatea sondajelor nu prevesteau o victorie a
Partidului Conservator, ceea ce s-a întâmplat de fapt.
Sursa : https://en.wikipedia.org/wiki/Alec_Douglas-Home#Prime_Minister_.281963.E2.80.9364.29
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_general_election,_2015#Predictions_one_month_bef
ore_the_vote
Autor : Irina Breahnă, 10 Lei
Întrebarea 16

Producătorii filmului bazat pe povestea despre Alba ca zăpada au ales să folosească efectele speciale și
grafica computerizată în detrimentul realității. Această decizie a fost grav criticata de asociația ce apără
drepturile lor. Cine sunt ei?
Răspuns piticii
Comentariu: Înălțimea actorilor pentru rolurile piticilor a fost schimbată computerizat. Astfel, cel puțin 7
actori pitici nu au primit de lucru.
Sursa http://lenta.ru/photo/2015/01/28/sorrow/#1
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 17

Sunt relatări de la bătrânii care au participat în cel de-al 2-lea Război Mondial că unii se lăsau răniți
intenționat pentru a fi trimiși înapoi acasă. Bunelul unui membru al echipei Busuioc spune însă că unii se
împușcau ei înșiși în picior pentru a fi trimiși acasă. Autorului întrebării, acest fapt i-a adus aminte de o
zicală populară care implică această parte a corpului, doar că situația relatată ar fi descrisă mai bine exact
de inversul acestei zicale. Scrieți zicala adaptată.
Răspuns: Dacă ai cap, vai de picioare;
Comentariu: Zicala originală este ”Nu-i cap, vai de picioare”, însă la război era exact invers – cei mai
șmecheri, cei ”cu cap”, își împușcau piciorul pentru a scăpa de front, deci ”vai de picioare”.
Sursa: Relatări personale
Autor: Eugen Muravschi, Busuioc
Întrebarea 18

Atenție, înlocuire.
Într-un episod din serialul Big Bang Theory, unul din eroi compară relația amoroasă a prietenului său, cu
X și explică "parcă ceva este, parcă nu e nimic, probabil nu vom ști niciodată. "
În jocul de societate X Hunt (Goana după X), jucătorii folosesc camere de luat vederi, sonare și
echipament biologic.
Cine sau ce a fost înlocuit prin X?
Răspuns: Nessie, Monstrul din LochNess
Sursa http://www.lochnessexperience.com/nessiehunt.html
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-22125981
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 19

Blitz triplu.
Laura CK este o pagină de umor care postează glume legate de activitatea șefei DNA din România, Laura
Codruța Kovesi. Vă propunem un bliț triplu:
1) Radu Mazăre a petrecut atât de mult timp pe litoral, încât nici nu a fost surprins să audă… Continuați
cu un cuvînt.
2) În cadrul audierilor am rugat-o pe Elena Udrea să spună adevărul. Ea ne-a întrebat dacă poate alege ..
Continuați cu un cuvînt.
3) L-am întrebat pe Liviu Dragnea dacă s-a apucat de scuba diving, pentru că după alegeri … Continuați
cu mai multe cuvinte.
Răspuns: 1 - sirene, 2 –provocare, 3 - s-a cam dat la fund
Sursa: https://www.facebook.com/LauraCKro?fref=ts
Autor: Eugen Muravschi, Busuioc
Întrebarea 20

Acestea sunt un șir de mesaje de despărțire:
You came uninvited through a window and have seriously misbehaved / Ai intrat neinvitat prin fereastră
și te-ai comportat foarte urît
I tried my best, you were never responsive / Am făcut tot posibilul, dar nu ai fost niciodată receptiv;
I am in an open relationship with your friend. She’s a Fox / Sunt într-o relație deschisă cu prietena ta. Ea
este o vulpe;
I am done take things slow / M-am săturat să iau lucrurile cu încetișorul;
Dar cui sunt adresate toate aceste mesaje?
Răspuns: Internet Explorer
Comentariu: ”you came through a window” - aluzie la windows, ”she is a fox” - firefox, ”responsive” și
”slow” - referințe la viteza IE;
Sursa: http://breakupwithie8.com/
Autor: Eugen Muravschi, Busuioc
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Întrebarea 21

Atenție în întrebare este o înlocuire.
În romanul „Era de diamant” se afirmă că folclorul constă din idei universale aplicate asupra culturilor
locale. Astfel,mai multe culturi au un personaj șmecher. La indienii americani din Sud Est acesta era
Coyote, la cei de pe coasta pacificului – Corbul, la europeni Vulpoiul Reynard.
În această listă mai este pomenit înca unul, care este considerat șmecherul principal al sec. XX. Numiți-l
cu 2 cuvinte care încep cu aceeași literă dacă se știe că acesta a apărut în 1938.
Răspuns: Bugs Bunny
Comentariu:
Surse: http://en.wikipedia.org/wiki/Bugs_Bunny
Autor: Oleg Guvir, 10 Lei
Întrebarea 22

Atenție, listă:
Pauline Davis-Thompson (Bahamas) – după 9 ani și 3 luni, în decembrie 2009
Adam Nelson (SUA) – după 8 ani și 7 luni, pe 5 martie 2013
Vyacheslav Ekimov (Rusia) – după 8 ani, în august 2012
Lista poate fi continuată cu alte aproximativ 25 persoane.
Toate aceste persoane au avută parte de o surpriză plăcută, deși ei ar fi preferat să nu aștepte atît timp.
Dar ce au în comun persoanele date ?
Răspuns: Au devenit campioni olimpici mai tîrziu
Comentariu: Aceste persoane au devenit campioni olimpici mult după competiția propriu-zisă, după
descalificarea cîștigătorilor inițiali. Totuși, există cazuri, cum ar fi cel al sportivei Ekaterinei Thanou
(Grecia) cînd nu a fost aplicată aceeași măsură ca pentru cei enumerați mai sus, Comitetul Olimpic
Internațional a decis să nu acorde nimănui medalia de aur.
Sursa:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stripped_Olympic_medals
Autor:
Livandovschi Eugen, echipa Zebra
Întrebarea 23

În întrebare este o înlocuire
Medicul Constantin Popescu scria în 1896 despre condițiile mizere în care trăiau unii români: casele
acestora erau niște bordeie săpate în pămînt la 1-1,5 metri adâncime, cu pereți de lut ars, unde trăia toată
familia. Am putea spune, în glumă, că ei trăiau ca zulușii. Unii vor obiecta că zulușii sunt cunoscuți,
dimpotrivă, pentru stilul lor de viață burghez. Totuși, vă aducem aminte că sunt cazuri documentate cînd
zulușii s-au bătut pînă la moarte pentru o bijuterie. Dar ce am înlocuit prin zuluși?
Răspuns: Hobbiți
Comentariu: Hobbiți trăiau și ei într-un fel de bordeie, doar că mult mai arătoase și spațioase decît cele
ale românilor. Hobbitul care a omorît pentru o bijuterie este Smeagol / Gollum și tot el este cel care trăia
prin peșteri și mînca pește crud.
Sursa: http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/Taranii-romani-secolul-xix-lea-violul-incestul-erau-foartedese-casele-erau-doar-gauri-pamant-familia-statea-inghesuita1_55536449cfbe376e35285ccb/index.html
http://lotr.wikia.com/wiki/Hobbits
Autor: Eugen Muravschi, Busuioc

Întrebarea 24

Text distributiv

'Better head down to [ ], Jenkins. It seems our new turn-around specialist is stuck
in revolving door.'
În politică, conceptul ușii turnante se aplică fluxului de personal din posturile de legislatori în industriile
reglementate de legislație. Atenție glumă.
Textul pe care l-ați primit se traduce după cum urmează : Jenkins, ar fi bine să mergi în [cuvânt omis],
se pare că noul nostru specialist a rămas blocat în ușa turnantă.
Ce cuvânt de origine străină a fost omis în text?
Răspuns: lobby
Comentariu: Lobbying-ul este în special afectat de politica ușii turnante, deoarece o parte importanta a
acestuia constă în contactele în sfera oficialilor guvernamentali.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Revolving_door_%28politics%29
https://www.cartoonstock.com/cartoonview.asp?catref=dpin641
Autor : Irina Breahnă, 10 Lei
Întrebarea 25

Atenție, înlocuire.
Într-un episod din serialul Gotham, un criminal îi zice altuia: Nu este nimic mai periculos decît un filosof
cinic. Care 2 cuvinte am înlocuit în textul întrebării?
Răspuns: Om cinstit, om onest.
Comentariu: Diogene, unul din fondatorii cinismului, este cunoscut pentru căutarea unui om cinstit,
ziua, cu lumînarea.
Sursa: serialul Gotham, http://en.wikipedia.org/wiki/Diogenes_of_Sinope
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 26

Ca de obicei, fiți atenți la detalii.
Într-o scenetă umoristic,ă 2 experți discută la un ceai despre situația economică din Rusia. Deși ei afirmă
că căderea rublei nu se observă, sancțiunile la fel, țara trăiește bine, o acțiune pe care au făcut-o trădează
contrariul.
Ce acțiune?
Răspuns: Au făcut ceai dintr-un singur pachețel
Sursa: KVN
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 27

În Suedia, recent a apărut practica adoptării genului feminin pentru a diversifica genurile în țară.
Pablo Picasso, Eric Clapton, Garry Kasparov, Marylin Monroe – toate aceste persoane, din diverse
motive, la un moment dat au schimbat genul masculin pe genul feminin.
Ce am înlocuit prin genul feminin și genul masculin?
Răspuns: numele tatălui, numele mamei
Se acceptă: familia tatălui, familia mamei
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_who_adopted_matronymic_surnames
Autor: Livandovschi Eugeniu, echipa Zebra

Întrebarea 28

Explicînd un principiu, aparent unic printre limbile UE, se menționeaza faptul că în ungară adjectivele
preced substantivele. Daca ați înteles despre ce principiu este vorba, ilustrați-l cu ajutorul unuia dintre
coechipierii voștri.
Răspuns: (Nume de familie)(prenume)
Comentariu: În ungară, ca și în multe alte limbi, numele de familii sunt deseori derivate din cuvinte
comune, de exemplu „Fodor” vine de la „păr creț”. Prin urmare, aceste expresii descriptive erau plasate
înainte de substantivul (prenumele) pe care îl descriau. De aici și utilizarea sistematică a numelui în fața
prenumelui în ungară.
Sursa http://ec.europa.eu/languages/quiz/quiz_fr.htm
Autor: Irina Breahnă, 10 Lei
Întrebarea 29

Bliț dublu:
1 - În acest clasament format din 10 țări, România ocupă prima poziție, Ungaria este pe 2, Slovacia pe 6,
iar Moldova se află la coada clasamentului. Totuși, în anii 90 ai secolului trecut nu era nici un act oficial
care ar confirma că Moldova are dreptul să facă parte din acest clasament. Vă rugăm să scrieți numele
propriu în baza căruia s-a făcut acest clasament.
2 – Într-un sondaj intitulat ”Cel mai rău vecin al României”, unul din cometatori a scris: ” E greu de spus
care este "cel mai rau" , dar știu care este cel mai bun ”. Spuneți-ne care este, după părerea comentatorului, cel
mai bun vecin al României.
Răspuns: 1 – Dunărea. 2 - Marea Neagră
Comentariu: Clasamentul este al procentului din lungimea Dunării repartizat pe țări.
În sondaj a învins detașat Ungaria, urmată de Ucraina, Republica Moldova, Serbia și Bulgaria.
Sursa: http://presagalati.ro/cum-a-devenit-republica-moldova-stat-maritim-povestea-portuluigiurgiulesti/
http://www.on-romania.ro/stiati-ca/dunarea-691/
http://www.gandul.info/stiri/sondaj-care-este-cel-mai-rau-vecin-al-romaniei-13831629
Autor: Livandovschi Eugen, echipa Zebra
Întrebarea 30

Atenție, bliț dublu.
1) Unii conspiraționiști consideră că Stanley Kubrick la fel a fost implicat, chiar folosind recuzita de la
2001: Odissea Spațială. Implicat în ce?
2) Una din performanțele mimului francez Marcel Marceau se numea Mergînd împotriva vîntului și este
considerată o variație. A ce?
Răspuns: 1 - Moon landing, aterizare pe Lună, 2- Moonwalking
Comentariu: Michael Jackson în 1983 interpretînd Billie Jean.
Sursa: http://www.imdb.com/title/tt0816692/trivia?item=tr2283989
http://en.wikipedia.org/wiki/Moonwalk_%28dance%29
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Runda 4
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Întrebarea 31

Acest premiu internaţional este decernat anual de către orașul Aachen pentru merite în unificarea
europeană. Dar numele cui îl poartă premiul?
Răspuns: Carol cel Mare, Charlemagne
Comentariu: Aachen a fost capitala Imperiului Franc pe timpul lui Carol cel Mare
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Carol_cel_Mare
Autor Petru Sula, 10 Lei
Întrebarea 32

Denumirea acestei regiuni vine de la termenul latin ce înseamna a ridica, a răsări și desemna locul de
unde răsare soarele din perspectiva grecilor și romanilor antici. Această regiune e tot mai des în știri
începînd cu 2014. Numiți această regiune.
Răspuns Levant
Comentariu A ridica, a răsări în latină e levare. Levantul desemnează estul Mediteranei și include regiuni
ca Cipru, Hatay, Israel, Jordan, Lebanon, Palestina și Syria. Gruparea teroristă ISIS are denumirea
oficială ISIL, Statul Islamic al Iraqului și Levantului.
Sursa
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant
http://en.wikipedia.org/wiki/Levant#Etymology
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 33

Urumi este un tip special de sabie. Din cauza riscului mare de a provoca răni chiar celui care o mînuiește,
ea este ultima armă predată în sistemul de arte marțiale din India. Deși această sabie poate avea pînă la
peste 1,5 metri, ea poate fi purtată astfel încât nimeni să nu o observe. Din cauza trăsăturii sale
definitorii, urumi mai este numită sabie Attila. Ce substantiv comun am înlocuit cu Attila?
Răspuns: bici
Se acceptă: sabie-șarpe, snake sword
Comentariu: Urumi este o sabie cu o lamă flexibilă, practic o panglică ascuțită de oțel, care poate fi
înfășurată în jurul brîului ca o curea. Attila este cunoscut ca biciul lui Dumnezeu.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Urumi; https://www.youtube.com/watch?v=eMAsCuDFSUI:
Autor: Eugen Muravschi, Busuioc
Întrebarea 34

În benzile desenate Secret Service, Gazelle este un humanoid dotat cu viteză, forță și agilitate
excepționale. Pentru rolul lui Gazelle în ecranizarea din 2014 a fost curtat și el, reprezentanții săi
întrebîndu-se totuși dacă el ar putea juca convingător rolul un asasin. El a refuzat pentru a se concentra
asupra carierei. Numiți-l.
Răspuns Oscar Pistorius
Comentariu Oscar Pistorius este un sprinter sud-african. Deși i-au fost amputate ambele membre
inferioare mai jos de genunchi, datorită protezelor el participă la o mulțime de evenimente sportive, fiind
capabil să concureze și cu sportivii valizi.
Ironically, in February 2013 Pistorius shot and killed his girlfriend Reeva Steenkamp. Also in the film,
Gazelle shoots someone through a door. Pistorius had shot Steenkamp through a door.
Sursa http://www.imdb.com/title/tt2802144/trivia?item=tr2367928
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 35

În benzile desenate Secret Service, Gazelle este un humanoid dotat cu viteză, forță și agilitate
excepționale. După ce s-a decis că Gazelle va fi personaj feminin, Amy Purdy a fost selectată pentru acest
rol, dar deoarece startul filmărilor a fost amînat pentru finele anului 2013 , ea a refuzat rolul pentru că
avea deja bilet de avion. Care era destinația?
Răspuns: Soci
Comentariu: Amy Purdy, la fel ca și Oscar Pistorius este un sportiv. În ianuarie 2014 a început Jocurile
Olimpice de Iarnă de la Soci. La Jocurile Paralimpice de la Soci ea a luat medalia de bronz la snowboard.
Sursa http://www.imdb.com/title/tt2802144/trivia?item=tr2385921
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 36

Acest dispozitiv a fost patentat în 1888 de către Theophilus Van Kannel, care l-a inventat deoarece
disprețuia orice manifestare a cavalerismului, în special în adresa femeilor.
În 2006 un grup de studenți de la MIT au realizat un studiu care demonstra că acest dispozitiv este
semnificativ mai econom din punct de vedere energetic.
Numiți-l prin două cuvinte.
Răspuns : Ușa turnantă (după cum ați aflat că se numește aceasta dintr-o întrebare anterioară)
Comentariu : Van Kennel ura orice formă de cavalerism și interacțiune socială, în special să deschidă ușa
doamnelor sau să se joace de-a „ba nu, intrați dumneavoastră primul”.
Sursa :
http://www.slate.com/blogs/the_eye/2013/11/07/revolving_doors_why_don_t_we_use_them_more.h
tml
http://en.wikipedia.org/wiki/Theophilus_Van_Kannel
Autor : Irina Breahnă, 10 Lei
Întrebarea 37

Un ritual străvechi al zoroastrienilor de a lăsa cadavrele pentru a fi mâncate de vulturi hoitari, este în
pericol din cauza scăderii populației de vulture. O soluție oarecum creativă este folosirea unor dispozitive
pentru a accelera descompunerea cadavrelor. Această soluție a fost lăudată ca una care ”îmbină tradiția
cu tehnologia modernă”, deși o tehnologie similară a fost folosită în calitate de armă încă în antichitate.
Dar ce dispozitive folosesc zoroastrienii?
Răspuns: Panouri solare
Se acceptă: După sens - lupe, oglinzi.
Comentariu: Parsi folosesc panouri solare pentru a încălzi corpurile până la 110 grade Celsius și a grăbi
descompunerea lor.
Sursa: http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/04/vultures-fate-parsi-sky-burials-uncertain150401063720435.html
Autor: Eugen Muravschi, Busuioc
Întrebarea 38

Material distributiv

Imaginea pe care ați primit-o conține numele de familie al unor persoane care au contribuit semnificativ
la dezvoltarea științei, anul în care s-au născut și o imagine care ilustrează domeniul lor de activitate.
Dacă vă dați seama ce au toate aceste persoane în comun, vă rugăm să scrieți pe foaia de răspuns
sărbătoarea cu ocazia căreia a fost realizată această imagine.
Răspuns: 8 martie/ Ziua Femeii
Comentariu: toate numele din imagine aparțin unor femei care s-au remarcat prin activitatea lor
științifică;
Sursa:
https://www.facebook.com/IFeakingLoveScience/photos/a.456449604376056.98921.367116489976035
/1057571984263812/?type=1&theater
Autor: Eugen Muravschi, Busuioc.
Întrebarea 39

În Japonia kimono-ul cunoaște multe variații, pentru diferite ocazii și diverse situații. Cele mai ieftine
kimonouri în Japonia sunt purtate de EI, pentru ca în cazul unor fiasco să nu le pară rău de haină. EI
literalmente înseamnă din greacă ipocriți. Cine sunt ei?
Răspuns:
actori
Sursa http://en.wikipedia.org/wiki/Actor
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 40
Cu specific basarabean. Poate de modificat sau înlocuit în ligile externe.

În cinstea acestui ”rege” preistoric, care, dacă judecăm după nume nu a fost unul deloc milostiv, a fost
denumită o formație rock apărută în 1967. Denumirea formației este omofonă cu cea a unei companii
care poate fi întîlnită pe marginea drumurilor din Republica Moldova. Vă rugăm peste un minut să ne
scrieți varianta lungă sau cea scurtă a numelui acestui ”rege”.
Răspuns: Tyrannosaurus Rex sau T-Rex
Comentariu: Tyran-nosaurus
Sursa: http://www.tirexpetrol.com/ru/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tyrannosaurus
http://en.wikipedia.org/wiki/T._Rex_(band)
Autor: Livandovschi Eugen, echipa Zebra
T-Rex Mambo Sun
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Întrebarea 41

Atenție, înlocuire.
Eroii serialului Newsroom pornesc într-o misiune de a educa publicul, rulînd noutăți de calitate în
schimbul subiectelor de sensație. Deseori însă, ei au impresia că luptă pentru o cauză pierdută.
Nu va întrebăm care 4 cuvinte au fost înlocuite în textul întrebării, scrieți ce operă literară este citată cel
mai des de eroi în acest serial.
Răspuns: Don Quijote de la Mancha
Comentariu: “pentru o cauză pierdută” este o înlocuire pentru “cu morile de vînt”. Don Quijote lupta cu
morile de vînt în romanul lui Cervantes.
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 42

În întrebare este o înlocuire
În discursul public, în special pe la noi, alfa este adesea rădăcina tuturor relelor. În jargonul american,
afro-americanii cu alfa de alb sunt numiți Oreo, după celebrii biscuiți. Pe Wikipedia română, engleză,
sau franceză nu este vreun articol dedicate alfei. Chiar dacă nu e considerat un concept științific,
importanța alfei este exemplificată și de faptul că, la București, afla românească poate fi învățată pentru
400 de lei. Ce am înlocuit prin alfa?
Răspuns: mentalitate
Comentariu: Fundația Paleologul organizează cursuri de ”mentalitate românească”. La noi, se zice adesea
că ”trebuie de schimbat mentalitatea”. Definiția pentru oreo e luată de pe etymonline.com
Surse: http://jurnalul.ro/stiri/politica/theodor-paleologu-preda-studii-umaniste-si-diplomatice-in-casafamiliei-sale-630610.html
http://etymonline.com/index.php?term=Oreo&allowed_in_frame=0
Autor: Eugen Muravschi, Busuioc
Întrebarea 43

Înainte de a se apuca de lucru, Terrence Young l-a dus pe acest scoțian necioplit la croitorul său, la
magazine de haine, prin restaurante selecte.
Ca urmare scoțianul a devenit primul. Răspundeți prin 2 cuvinte, cine sau ce?
Răspuns James Bond
Comentariu: Scoțianul este Sean Connery, primu James Bond din istorie. Acum, Sean Connery e lord)
Sursa http://www.imdb.com/title/tt2802144/trivia?item=tr2364800
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 44

Atenție, înlocuire.
În filmul Man on the moon se povestește cum la începutul carierei sale, comedianul Andy Kaufman este
alungat din barul în care făcea performance pentru că nu era îndeajuns de amuzant și barul pierdea
spectatori.
Proprietarul barului i-a zis atunci: Fără Y nu este X.
Termenul X Y a apărut în a doua jumătate a secolului 19.
Scrieți ce am înlocuit prin X Y.
Răspuns: Show Business
Sursă: http://en.wikipedia.org/wiki/Show_business
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 45

În filmul Moon eroul principal lucrează cu cîțiva roboți ce aveau numele Mark, Matthew, Luke și John.
Deoarece robotul Luke l-a dezamăgit , el a fost redenumit. Cum anume?
Răspuns: Judas, Iuda
Comentariu: Mark, Matthew, Luke și John sunt și nume de apostoli.
Sursa filmul Moon
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 46

Acest cuvânt, prezent în numeroase limbi europene, printre care și româna, a venit din persană prin
filiera greacă. Xenofon, care fusese mercenar în armata persană, preluase expresia „ zid de împrejmuire
al unei grădini” pentru a numi în greacă marile parcuri cu animale.
Despre ce cuvânt este vorba, dacă el se regăsește în titlul unei opere din 1671?
Răspuns: paradis
Comentariu: Cuvântul grec de origine persană „paradeisos” a fost utilizat la momentul traducerii Bibliei
din ebraică în greacă pentru a numi grădina Edenului.
În 1671 a fost publicată cartea lui John Milton „Paradisul regăsit”. Paradisul la propriu și la figurat se
regăsește în titlul acestei opere.
Sursa http://ec.europa.eu/languages/quiz/quiz_ro.htm http://ro.wikipedia.org/wiki/John_Milton
Întrebarea 47
Material distributiv

Acest nume englez îl portă una din cele mai mari companii de mutat din
SUA și supereroul pe care îl aveți în imagine, din universul benzilor
desenate DC. Care este acest nume?
Răspuns Mayflower
Comentariu Corabia Mayflower a adus coloniști englezi din Anglia în
SUA în secolul 17. Acești coloniști sunt cunoscuți sub numele de Piligrimi.
Eroul din imagine poartă straie caracteristice piligrimilor și printre
supraputerile sale se numără capacitatea de a controla plantele.
Compania de mutat Mayflower este prezentă în mai multe pelicule
cinematografice, cel mai recent în Gone Girl.
Sursa
http://en.wikipedia.org/wiki/Mayflower
http://en.wikipedia.org/wiki/Mayflower_(comics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Mayflower_Transit
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 48

Atenție, înlocuire.
Austriacul Nico Alm declarîndu-se rastafarian, s-a fotografiat pentru permisul de conducere cu
strecurătoarea (durșlagul) în cap, la fel cum musulmanii pot să se fotografieze cu capul acoperit.
Ce literă am înlocuit în textul întrebării?
Răspuns: P
Comentariu El s-a declarat pastafarian, membru al Bisericii Monstrului Spaghetti Zburător.
Sursa http://www.bbc.com/news/world-europe-14135523
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 49

Bliț dublu.
Material distributiv pentru întrebarea a doua din bliț
1- O pictură celebră de la sfîrșitul secolului 19 a fost recreată de Alex
Parker folosind 100 fotografii făcute cu ajutorul telescopului Hubble.
Numiți autorul picturii originale.
2- Titlul englez al acestei imagini umoristice e format dintr-un prenume
francez ce se scrie prin cratimă și un nume de familie inventat.
Scrieți acest nume de familie.
Răspuns: Van Gogh, Van Dog
Comentariu: Cerul înstelat de Van Gogh. Cîinile din imagine este
poreclit Jean-Claude Van Dog
Sursa: http://www.openculture.com/2013/08/van-goghs-starry-night-re-created-by-astronomer-with100-hubble-space-telescope-images.html
http://www.desmotivar.com/desmotivaciones/155405_jean-claude-van-dog
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
Întrebarea 50

Raymond Lafontaine a dezvoltat o tehnică cunoscută ca iluminare compensată care a permis datorită
cîtorva proiectoare digitale să readucă culorile inițiale mai multor lucrări ale lui Rothko, fără să le
altereze cumva fizic.
Atenție înlocuire.
Louis Menand scrie că în fiecare zi de expoziție punctul culminant este lambda și comedia se transformă
în tragedie.
Prin lambda am înlocuit 4 cuvinte care sunt și titlul unei creații realizate în limba română în secolul 21.
Numiți ce am înlocuit cu lambda.
Răspuns: Cînd se stinge lumina, Cînd luminile se sting
Comentariu: Scurt-metrajul Cînd se stinge lumina (Cobîleanschi), Piesa Cînd luminile se sting (Alina
Eremia)
Sursa: http://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/watching-them-turn-off-the-rothkos
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
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Întrebări de rezervă
Întrebarea Z

Competițiile artistice au constituit o parte a Jocurilor Olimpice în perioada 1912 - 1948. Ele au fost parte din
intențiile inițiale ale fondatorului mișcării olimpice moderne, Pierre de Frédy, Baron de Coubertin, iar
medaliile se acordau pentru 5 categorii. Competițiile au fost abandonate din același motiv din care unii
sportivi nu au dreptul să participle la Jocurile Olipice.
Care e acest motiv?
Răspuns: sunt profesioniști
Comentariu: În cadrul competițiilor artistice se acordau medalii olimpice pentru lucrări de artă inspirate
din sport pentru cinci categorii: architectură, literatură, musică, pictură și sculptură. Competițiile artistice
au fost abandonate în 1954 pe considerentul că artiștii ar fi fost profesioniști, pe când atleții olimpici
trebuiau să fie amatori.
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Competi%C8%9Biile_artistice_din_cadrul_jocurilor_olimpice
Autor: Livandovschi Eugen, echipa Zebra
Întrebarea ZZ

Atenție, în întrebare este o înlocuire
X a fost obținut întîmplător de către chimistul Albert Hofman în 1938, cînd acesta studia derivatele
acidului lisergic. John Lennon în mai multe interviuri nega existența unei legături dintre X și piesa ”Lucy
in the Sky with Diamonds”. Dar ce a fost înlocuit cu X.
Răspuns: LSD
Comentariu: Mulți fani considerau că titlul piesei a fost ales astfel, încît primele litere ale substantivelor
să formeze abrevierea LSD
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Lucy_in_the_Sky_with_Diamonds
http://www.businessinsider.com/accidental-inventions-that-changed-the-world-2014-12#lsd-as-a-drug10
Autor: Livandovschi Eugen, echipa Zebra

