Campionatului CUC XVIII, 2015 Toamna
etapa 1, Superligă/Ligi, 11 octombrie 2015
10 Lei, Intel, Zebra, Apeiron.

Runda 1.
Întrebarea 1
Un student moldovean ar zice că un venezuelean politicos nu se va putea întâlni niciodată cu un neamţ obişnuit.
Dar din ce motiv?
R: nu va ajunge la timp
C: În Venezuela punctualitatea se consideră o impoliteţe gravă. Oaspeţii binecrescuţi sunt cei care întârzie 1015
minute, pentru a nu fi consideraţi pripiţi sau... lacomi (dacă este vorba despre o invitaţie la masă).
S: 
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/obiceiuriciudateprinlumeadunate538122.html
A: Vadim Culea, Intel

Întrebarea 2
Un tibetan var arăta limba acum. Un filipinez var lua mâna şi var pune degetele pe fruntea sa. Un indian var atinge
picioarele. Iar cei din grupul etnic african shona pur şi simplu ar bate din palme. În acest scop, după un minut noi vă
vom spune ceva. Dar ce anume?
R: Bună ziua!
C: Gesturile menţionate sunt moduri de a spune bună ziua în diferite zone din lume.
S: 
http://ziare.com/magazin/inedit/modurideaspunebunaziuaindiferitezonedinlumegaleriefoto1353443
A: Vadim Culea, Intel

Întrebarea 3
Mai multe popoare au expresii referitoare la mahmureală. Norvegienii spun că în capul lor intră lemnari, pe portughezi
îi ia curentul în larg. Francezii o descriu ca un bot de lemn, nemţii îi spun mieunat de pisică, iar japonezii  bluz în zi de
luni. Ca să raspundeţi corect care este expresia folosită de americani, trebuie să schimbaţi ordinea cuvintelor din titlul
în original al unui roman american.
R: Wrath of Grapes/ Mânia strugurilor
C: Expresia americanilor este Hangover is the wrath of grapes. romanul este Grapes of Wrath de John Steinbeck.
S: www. scientificrussia.ru/articles/10 faktovopohmele
A: Petru Sula, 10 Lei

Întrebarea 4
Imagine:

Aveți în imagine un foarfece triplu. Acesta poate fi procurat în magazine specializate și prinde bine la pregătirea ei.
Dacă vă dați seama care 3 litere au fost omise în întrebare, ne veți zice ce anume se taie cu acest foarfece.
R: Rîme
C: Cu aceste foarfece se taie rîma in bucăți mici , prinde bine la pregatirea nadei.
S: Experiența a autorului întrebării.
A: Eugeniu Zincovschi, 10 Lei

Întrebarea 5
Atenție, în întrebare sunt înlocuiri.
Filamentul de pescuit al companiei Shimano are subtitlul “Game Over”, subliniind că soarta peștilor e inevitabilă. La
apariția iPadului, pe forumuri au apărut intrebări în care utilizatorii se interesau ce să facă în situația când e Game
Over.
Care două cuvinte în engleză sau înlocuit prin “Game Over”?
R: No Escape
C: Filamentul se numește No Escape. Tastatura de la iPad nu are tasta Escape, lumea întreba pe forumuri despre
lipsa tastei.
S: 
http://softsfishing.com.au/index.php?main_page=product_info&products_id=16
A: Eugen Zincovschi

Întrebarea 6
Atenție, în întrebare sun înlocuiri.
În recenzia asupra filmului “No Entry” din 2015, siteul Cinemascore remarcă xenofobia și calitatea proastă a filmului.
Autorul articolului îndeamnă spectatorii să 
facă aceasta 
la prima ocazie
,
contrar titlului filmului.
Ce anume?
R: Să scape, să plece, să iasă.
C: Filmul se numește “No Escape”. Criticul ne îndeamnă să scăpăm de film la prima ocazie.
S: 
http://www.cinemablend.com/reviews/Escape67147.html
A: Ivan Zarea, 10 Lei.

Întrebarea 7
Atenție, în întrebare a fost omis un cuvînt.
Fragment din articolul "Cum e să fii un critic de film" de pe siteul esquire.ru despre Tommy Edison: "Cărţile desigur
sunt interesante, dar în film totul ia viaţă. Sunt diferite vocile, muzica, efectele de sunet. Ţin minte bine cînd am fost la
primul film  mama ma dus la el. Da, mama mia citit cartea care mia plăcut mult, dar filmul era pur şi simplu wow".
Care adjectiv a fost omis în întrebare dacă titlul unui alt articol despre acest critic conține denumirea unui film de
Stanley Kubrik.
R: Orb
C: Titlul articolului este: Cum e să fii un critic de film orb. Tilul celui deal doilea articol are denumirea de "Despre
frumusetea vietii, cu ochii larg inchiși".
"Cu ochii larg închiși" este un film de Stanley Kubrik.
S: https://esquire.ru/whatitfeelslike108
http://webcultura.ro/desprefrumuseteavietiicuochiilarginchisi/
A: Viorel Chihai, 10 Lei

Întrebarea 8
Titlul primului teatru devotat exclusiv cinematografiei e compus din două cuvinte. Primul cuvint provine de la prețul
biletului care în 1905 era de 5 cenți. Întrun minut scrieți acest titlu în întregime.
R: Nickelodeon/ Nickel Odeon (se accepta raspunsuri care contin aceste doua elemente)
C: Nickel e denumirea monedei de 5 cenți
S: 
http://inktank.fi/inpictures110yearsofincrediblefilmmakinghistory/
A: Radu Breahna, Apeiron

Întrebarea 9
Atenție, în întrebare sun înlocuiri.
Articolul care revizuiește filmul “Jocul 
Foamei
” se spune că filmul e o 
foame proastă. De fapt, personalitatea
personajului a fost mai puțin secretă decât a încercat să demonstreze filmul. Care este numele personajului principal?
R: Alan Turing
C: E vorba de filmul “The Imitation Game” care e o imitare proastă a modului de viața a lui Alan Turing. Turing a fost
cu mult mai activ social și mai funcțional decât încearcă să demonstreze filmul
S: 
http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2014/dec/19/poorimitationalanturing/
A: Ivan Zarea, 10 Lei

Întrebarea 10
Atenţie, în întrebare sunt înlocuiri.
În Egipt, să pui apă în vin se consideră o mare jignire. Aşa a gândit şi tatăl fiicei din celebra lucrare, dar cred că şi
fiecare dintre noi, dacă nu am fi citit până la capăt.
Referitor la filmul recent care abordează subiectul lipsei vinului, Academia Caţavencu glumea, spunând că dacă
regizorul ar fi locuit în România, filmul ar fi devenit chiar un realityshow.
Dar despre ce film este vorba?
R: „Jocurile Foamei”
C: 
înlocuiri: apă în loc de sare, vin în loc de mâncare
S:
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/obiceiuriciudateprinlumeadunate538122.html
http://www.academiacatavencu.info/multimedia/parerilepoliticienilordesprenouapeliculajocurilefoamei37800
A: Vadim Culea, Intel

Road.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Quaestio.svg/800pxQuaestio.svg.png
C: În greacă semnul întrebării este ";".
S: https://en.wikipedia.org/wiki/Question_mark
A: Viorel Chiha

,

Runda 2.
Întrebarea 11
Atenţie, în întrebare sunt înlocuiri.
Conform unui personaj din romanul ”Pentru cine bat clopotele” de Ernest Hemingway, în Spania anilor 30 erau doar 3
modalități de a scăpa de sărăcie : să te faci hoț, să devii X, sau să devii Y. În unele interpretări, contrar indicațiilor
autorului operei din 1875, Xul poate fi Y.
R: X – toreador, Y – tenor (se acceptă și invers. Se acceptă și Matador în loc de Toreador.)
C: Opera din 1875 e Carmen, în care rolul Toreadorului trebuie să fie un basbariton. În unele cazuri, rolul a fost
interpretat de către tenori.
A: Eugen Livandovschi, Zebra, Ivan Zarea, 10 Lei.

Întrebarea 12
Atenţie, în întrebare sunt înlocuiri.
În piesa de teatru ”Vizita bătrînei doamne”, o doamnă se întoarce în orașelul natal pentru ași ”cumpăra dreptate”. În
timpul spectacolului recent la teatrul Mihai Eminescu din Chișinău, autoarea întrebării a fost martoră la următorul
schimb de replici:
Actorul: Ce sai faci, dacă ne roade la inimă acest X?!
Un spectator din sală: Și pe noi ne roade X…
Nu vă întrebăm ce am înlocuit prin X. Vă rugăm să ne spuneți la ce se referea replica spectatorului din sală.
R: furtul miliardului. Se acceptă după sens.
C: În piesă, personajul principal, Claire Zachanassian, oferă un milliard în schimbul vieții iubitului ei din tinerețe, care a
nu a vrut să recunoască paternitatea copilului lor și a forțato să plece dezonorată din oraș. Unul dintre locuitorii
orașului explică la un moment dat de ce este gata să îndeplinească solicitarea dnei Zachanassian, spunînd că
miliardul îi roade la inimă pe locuitorii orașului. Un spectator din sală sa simțit solidar cu locuitorul orașului, făcînd
aluzie la furtul miliardului/scandalul din sistemul bancar din RM.
A: Cornelia Furculiță, Apeiron

Întrebarea 13
În orașul Reni din Ucraina, există spălătoria X, sloganul căreia este "Spălăm totul, înafară de banii dumneavoastră".
Conform wikipedia, termenul X a fost format în anii 80 ai secolului trecut, iar definiția pentru X a fost dată de un expert
FMI. Dar ce a fost înlocuit prin X?
R: Offshore
C: Pentru a evita termenul RAI FISCAL, a fost creat termenul Offshore, sau Centru financiar Offshore
S:https://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_financial_centre; Experiența personală a autorului
A: Petru Sula, 10 Lei

Întrebarea 14
Intrebare cu imagine:

Scrieți prin 1 sau 3 cuvinte ce servicii presteaza persoanele din imagine ?
R: Torturi (la Comanda)
C: Pot să fie tOrturi și tortUri
A: Eugeniu Zincovschi, 10 Lei

Întrebarea 15
Atenție, în fragmentul din poezia "Pe lângă boi" de G. Coșbuc un cuvînt a fost înlocuit cu altul:
Pocnind din bici pe lângă boi,
În zori de zi el a trecut
Cu plugul pe la noi.
Și de pe bici lam cunoscut,
Și cum țeseam, nici nam știut
Cum am sărit și mam zbătut
Să ies de la convoi.
Spuneți peste un minut care cuvînt de origine slavă a fost înlocuit în fragment dacă se știe că poate fi atît o mașină de
lucru cît și produsul ei.
R: Război
C: Război este o mașină de țesut covoare. În unele regiuni război este un covor mare de perete, bogat ornamentat.

S: 
https://dexonline.ro/definitie/r%C4%83zboi
A: Viorel Chihai, 10 Lei

Întrebarea 16
Atenţie, în întrebare sunt înlocuiri.
La începutul acestui an în Sankt Petersburg pentru o acțiune ilegală un salvator a fost salvat de un alt salvator. Scrieți
peste un minut ce a fost înlocuit cu "salvat" și "salvator".
R: evacuat, evacuator
S:
http://deschide.md/ro/news/socialmedia/12181/(FOTO)Evacuatorevacuatdealtevacuatorpentruparcareneregula
mentar%C4%83.htm
A: Viorel Chihai, 10 Lei

Întrebarea 17
Atenţie, în întrebare sunt înlocuiri.
În romanul scriitorului englez Alan Garner "Efectul lui Doppler" titlul reiese din meditaţiile personajului Tom, care
vorbeşte despre astronomie, cosmologie şi alte obiecte pe care le studiază. El spune că e prea trist şi că ar avea
nevoie de efectul lui Doppler, ceea ce ar fi o metaforă pentru dorinţa sa de a se depărta de viaţa pe care o duce
acum. Peste un minut scrieţi care 3 cuvinte au fost înlocuite cu Efectul lui Doppler?
R: Deplasare spre roșu/Red Shift
C: Datorită efectului Doppler, când o sursă de lumină se depărtează de observator, atunci se constată o deplasare
spre culoarea roșie a spectrului. Personajul are nevoie de o schimbare radicală, de aceea el spune că vrea o
deplasare spre roșu, el fiind la momentul dat trist, care în engleză se traduce "sad", dar și "blue".
S: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Shift_(novel)
A: Petru Sula, 10 Lei

Întrebarea 18
Imagine:

Aveți în față 2 răspunsuri oferite de Siri. Alte variante posibile ar fi:
”Un film”
”Nu știu. Dar cred că este o aplicație pentru asta”
”Toate dovezile pînă în prezent sugerează că ar fi ciocolata”.
Dar care este întrebarea ?
R
: Care este sensul vieții?
S:
http://www.cheatsheet.com/gearstyle/20questionstoasksiriforahilariousresponse.html/?a=viewall
A : Eugen Livandovschi, echipa Zebra

Întrebarea 19
Imagine:

Aveți în față una din posibilele origini ale acestuia. Dacă se știe că în greacă el are o altă formă, scrieți peste un minut
rezultatul final.
R: ? (semnul întrebării) https://upli, 10 Lei

Întrebarea 20
Expresia “a pune punctul pe i” provine din limba franceză şi a început să fie utilizată în Europa medievală în sec XI
după ce călugării au modificat tehnica scrierii în manuscrisele religioase.
“A pune punctul pe i” este doar o parte a expresiei, cea dea IIa însă, cu toate că desemnează altă literă, are acelaşi
înţeles.
Dar care a fost modificarea introdusă de călugări în scriere care a dus la apariţia acestei expresii, dacă în Egipt,
Mesopotamia, China, Grecia sau Roma Antică nu ar fi fost valabilă?
R: 
au început a uni literele în cuvinte
C: 
din cauza legăturilor dintre litere care au devenit vizibile, litera i care pînă atunci era doar o bară verticală se
confunda cu aceste legături şi atunci au început să o diferenţieze prin adăugarea punctului. La fel şi cu litera t căreia
iau adăugat bara orizontală. În Egipt, Grecia, China antică nu se uneau prin legături simbolurile cu care erau scrise
cuvintele.
S: 
http://www.vokrugsveta.ru/quiz/713/
A: Valentina Acciu, Intel

Runda 3.
Întrebarea 21
Pe panoul publicitar al unei companii farmaceutice Canadiene sînt reprezentate 2 blocuri de locuit noaptea: în primul
este aprinsă lumina doar la două ferestre, celelalte fiind în întuneric, iar în cel deal IIlea bloc 2 ferestre erau în
întuneric, în toate celelalte fiind lumina aprinsă.
Peste un minut numiţi vă rog leacurile căror 2 boli erau promovate cu ajutorul acestui panou publicitar.
R: 
insomnie şi sforăit
S: 
http://eruditov.net/publ/chto_gde_kogda/kanadskaja_reklama/2110921
A: Valentina Acciu, Intel

Întrebarea 22
Atenţie, în întrebare sunt înlocuiri.
În intervalul decembrie 1960octombrie 1962 peste 14000 de cubanezi au ajuns in SUA. Migrarea lor bruscă a fost
numită Operațiunea Frodo Baggins. Aldoux Huxley îl compară pe Adolf Hitler cu Frodo Baggins – băiat care nu vrea
să citească, să învețe și la urmă devine violent. Scrieți numele înlocuit cu Frodo Baggins.
R:
Peter Pan
C: 
Cubanezii migrați erau copii fără părinți. Lui Huxley nui plăcea de Hitler :)
S:
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Peter_Pan
,
https://en.wikipedia.org/wiki/Puer_aeternus#Peter_Pan_syndrome
A: 
Radu Breahna, Apeiron

Întrebarea 23
Acest adjectiv provine de la latinesul “fara cuvinte”. În vorbirea curentă acesta ar putea ofensa pe cel caruia ia fost
adresat. Numiti adjectivul
R:
Infantil
C: 
Din lat. in=nu, fari=a vorbi
S:
https://dexonline.ro/definitie/infantil

; https://en.wiktionary.org/wiki/infantilis#Latin
A: 
Cornelia Furculita, Apeiron

Întrebarea 24
Cu toate că astăzi folosim cel mai des acest cuvînt în contex medical , folosirea sa frecventă a început în secolul 8 la
funerarii, cu folosirea Psalmului 114:9 . Care e cuvîntul ?
R: Placebo
C: psalmul sună "placebo Domino in regione vivorum", ce se traduce ”voi face plăcut Domnului pe tărîmul celor vii”
S : https://en.wikipedia.org/wiki/Placebo_(at_funeral)
A: Cornelia Furculiță, Apeiron

Întrebarea 25
Imagine:

Aveți în față o parte din imaginea utilizată la publicitatea unui anumit produs. Luînd în considerare denumirea originală
a produsului vă rugăm să ne spuneți care este caracteristica principlă a acestuia.
R : Nu conține zahăr
C:

A : Eugen Livandovschi, echipa Zebra

Întrebarea 26
Imagine

Un utilizator a evidențiat laitmotivul acestei imagini folosind un singur cuvînt de origine latină. Numițil.
Răspuns: Transhumanță
Comentariu: Transhumanța este o temă folosită des în opera românească și înseamnă Deplasare sezonieră a
păstorilor cu turmele de animale (îndeosebi de oi) vara la pășunile de la munte și toamna spre cele de la șes.
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 27
La 5 august 2011, NASA a lansat o nouă misiune spațială, titlul căreia ia părut ironic unui internaut. Luând în
considerație obiectul cercetărilor, acesta a glumit că NASA a trimiso pe EVA să verifice ce se întâmplă cu ADAM și
amantele sale.
Nu vă rugăm să ne spuneți ce a fost înlocuit prin ADAM sau EVA, ci să o numiți pe una din amante.
R: 
oricare din sateliții naturali ai lui Jupiter, care au fost care poartă numele amantelor lui Zeus/Jupiter (Metis, Io,
Europa, Leda, Callisto, Themisto, Himalia, Lysithea, Elara, Dia, Euanthe, Harpalyke, Thyone, Ananke, Aitne,
Taygete, Chaldene, Erinome, Kalyke, Carme, Callirrhoe, Eurydome, Isonoe, Autonoe, Megaclite).

C: Adam  Jupiter, Eva  Junona (Juno). Misiunea spațială NASA Juno a fost lansată cu scopul de a cerceta planeta
Jupiter, precum și sateliții săi, majoritatea cărora poartă numele amantelor, și fiicelor lui Zeus conform mitologiei
grece.
A: Maria Bîrsan, Intel

Întrebarea 28
Blitz dublu de la Dan Piraro:

1.
Textul de pe imagine: “Salutare tuturor, nu știu cum mă cheamă și nici care e problema mea”. Reproduceți
textul acoperit în română sau engleză prin două cuvinte care încep cu aceeași literă.
2.
Scrieți în limba engleză, în ordinea corectă textele acoperite, știind că între ele se poate face un raport.
R: 1. Amnesiacs Anonimous (Amneziacii Anonimi)
2. Wizard of Oz și Wizard of Lbs (în română – Vrăjitorul din Uncia și Vrăjitorul din Livră)
C: Livra e de 16 ori mai mare decât o uncie, un oz. AXAXAXAXAXA
A: Ivan Zarea, 10 Lei

Întrebarea 29

Aveți în față un cadru dintrun film documentar despre un oraș din Ucraina. Prezentatorul folosește un meme apărut
pe internet în 2014, însă nu cu efect comic. Ce ține prezentatorul în mâinile sale?
R: O banană
C: Orașul e Pripyat’ și documentarul e despre Cernobâl. Doza de radiație de 0.1 micro Sieverți se numește Banana
Equivalent Doze.
S: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Banana_equivalent_dose
,
https://www.youtube.com/watch?v=uV4Kz2ednjs
A: Ivan Zarea, 10 Lei

Întrebarea 30
Lilipuții din cartea Călătoriile lui Guliver considerau X o zeitate. Această presupunere se baza pe observația lor că
Guliver efectua plecăciuni spre X de mai multe ori pe zi. Însăși Guliver afirma că nu face nimic pînă nu se consultă cu
X. Ce este X?
R: Ceas
S:
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/04/23/gulliversprototypeapplewatch.html
A:
Zuico Cristina, Apeiron

Runda 3
Întrebarea 31
Imagine:

Aveți în față un potențial el din Northland, făcut de Hannah Jackson în luna mai a acestui an. Una din regulile legate
de el spune că el poate fi distinct sau foarte asemănător, în dependență de intenție.
Care 4 litere au fost omise în textul întrebării?
R: DRAP
C: Imaginea e un drapel propus la concursul de drapele din Noua Zeelandă. Distincția sau asemănarea drapelelor
subliniază relațiile dintre state.
S:
http://i100.independent.co.uk/article/wedontthinknewzealandersaretakingredesigningtheirnationalflagentirely
seriouslyx1lD3ESLEZW
http://www.bresslergroup.com/blog/unitedwestand/
A: Ivan Zarea, 10 Lei

Întrebarea 32

Imagine:

Printre zonele cu caracteristici asemănătoare Wikipedia menționează Marea Diavolului care are coordonate simetrice
cu EL față de centrul Pământului. Numiți teritoriul stema căruia ați primito.
R: Insulele Bermude.
C: este vorba despre triunghiul Bermudelor.
S: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Triunghiul_Bermudelor
A : Andrei Livandovschi, echipa Zebra

Întrebarea 33
Clubul procrastinatorilor americani publică o revistă cu denumirea Newsletterul lunii.
Ce cuvînt am omis în propoziția precedentă?
R: trecute
S:
http://articles.dailypress.com/19950830/features/9508300127_1_nationalprocrastinationweekprocrastinatorsclub
concerts
R: Irina Breahnă, 10 Lei

Întrebarea 34
"Un X de Y" este un film documentar despre becul din Livermore, California cu grosimea filamentului de 5 ori mai
mare decât cea obișnuită.
"Un X de Y la Cluj" e inscripția de pe o medalie comemorativă acordată în 2004 angajaților unei uzine din
ClujNapoca.
Întrebare: Scrieți ce sunt X și Y
Răspuns: Secol, Lumină
Comentariu: Deoarece are un filament mai gros, becul deja arde de mai mult de o sută de ani. Medalia comemorează
înființarea primei uzine elecrice în ClujNapoca.
Sursă: https://vimeo.com/113518437
http://okazii.ro/numismaticamedaliiromania/medalieelectricatransilvanianordunsecoldeluminalacluja12381576
3#PhotoSwipe1444157271585
Autor: Ivan Zarea, 10 Lei

Întrebarea 35
Imagine:

Aveți în față un exemplu utilizat de compania Google pentru a face aceasta. În 2006 Brookings Institution
au făcut aceasta în lucrarea “Planificarea Strategică a Resurselor sub Formarea Pieței” a lui Vladimir
Putin.
Ce sa înlocuit prin “a face aceasta”?
R: 
a detecta plagiarismul
C: Argleton e un Oraș din Hârtie – el nu există, Google la pus pe hartă să vadă unde mai apare. Teza de habilitat a
lui Putin poate fi falsificată – institutul a găsit în ea texte din lucrări mai vechi.
S:
http://www.bustle.com/articles/72093whatdoespapertownstitlemeanjohngreenexplainsthetitlesmysteriousme
aning
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_plagiarism_incidents#Vladimir_Putin
A: 
Zuico Cristina, Apeiron

Întrebarea 36

În anii 1930, proprietarii recent construitului magazin în localitatea Algoe, aflată lângă o stație de alimetare din SUA,
sau trezit în mijlocul unui proces de judecată dintre doi cartografi – Otto Lindberg și Rand McNally. După mai multe
audieri, Otto Lindberg șia retras acuzațiile. Răspundeți peste un minut care particularitate a localității a început aceste
acuzații?
R: 
Algoe era un oraș din hârtie
C: Algoe nu exista, proprietarii au cumpărat o hartă produsă de Lindberg, au văzut localitatea și șiau numit magazinul
Algoe General Store. Deoarece era magazin, localitatea a apărut și în alte hărți.
S:
http://www.npr.org/sections/krulwich/2014/03/18/290236647/animaginarytownbecomesrealthennottruestory
A: 
Ivan Zarea, 10 Lei

Întrebarea 37
Un scurt desen animat apărut în ajunul unui eveniment sportiv din 2015 îndeamnă englezii săși susțină favoriții și are
sloganul ”Make them giants” . La acest eveniment mai participă și Dragoni din Țara Galilor sau Stejari din România,
însă nu sau calificat urșii din Rusia sau elefanții din Coasta de Fildeș. Nu vă rugăm să ne spuneți despre ce
evenment este vorba, spuneține în ce oraș din Anglia se afla școala unde sa jucat pentru prima oară acest sport.
Răspuns:
Rugby
Comentariu : Dragonii, Stejarii, Urșii sau Elefanții sunt poreclele naționalelor de rugby din statele respective. Sportul
Rugby a fost denumit în cinstea orașului în care a fost inventat
Sursa: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rugby_football
http://www.dailymail.co.uk/sport/rugbyunion/article3227024/ChrisRobshawCourtneyLawesMikeBrownstaranim
atedgiantsO2slatestRugbyWorldCupcampaign.html
http://www.dailymail.co.uk/sport/rugbyunion/article3227024/ChrisRobshawCourtneyLawesMikeBrownstaranim
atedgiantsO2slatestRugbyWorldCupcampaign.html
Autor: Eugen Livandovschi, echipa Zebra

Întrebarea 38

Devenit cunoscut la Hollywood prin filmele de acţiune în care îşi punea mai mereu în valoare fizicul lucrat la sală, Vin
Diesel a oferit recent o imagine care îi va dezamăgii pe fanii seriei Fast and Furious. Titlul articolului diferă de serie
printro literă. Reproduceți titlul articolului.
Raspuns: Fat and Furious (the Fat and the Furious)
Autor: Eugeniu Zincovschi, 10 Lei
Comentariu: The Fat and the Furious", notează, răutăcios, jurnaliştii britanici, prezentând imaginile în care cândva
musculosul Vin Diesel apare cu burtă şi kilograme serioase în plus.
http://www.prosport.ro/sportlife/sportlife/thefatandthefuriousfotosocantcumaajunssaaratedurulvindiesel14
805452

Întrebarea 39
Imagine:

Nu încercati sa descifrati acest cod misterios, este prea complicat.
Cui îi este dedicat monumentul cu o astfel de placă?
R: Alan Turing
C: Textul de mai sus e codificat cu ajutorul Enigmei, apparat folosit în al 2RM de Germania. Codul enigmei a fost
decodificat de Alan Turing. Misterios e un indiciu.
S: https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing_Memorial
A: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 40
Cel deal șaselea, spre deosebire de cele 5 inițiale, nu a fost fondat în baza testamentului, și a apărut tocmai peste 68
de ani. În 2009 Elinor Ostrom a fost singura femeie care sa învrednicit săl ia. Un alt posesor al acestuia a devenit în
2001 eroul unui film de Oscar.
Întrebare: Spuneține cât mai exact despre ce este vorba?
Răspuns: Premiul Nobel pentru Științe Economice.
Comentariu: A Beautiful Mind – film despre John Nash (Russell Crowe), laureat al Premiului Nobel pentru Științe
Economice.
Sursa: 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/all/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Beautiful_Mind_(film
)

Runda 5.
Întrebarea 41
Atenție, text:

Această întrebare e XY.
XY a zonei Euro ar putea fi ieșirea Greciei.

Textul de mai sus e un exemplu de anadiploză – o figură retorică care pune în relație Yul și Xul.
Numiți în ordinea corectă ce sa înlocuit prin X și Y?
R: X – început, Y – sfârșit
C: Anadiploza e figura retorică prin care sfârșitul unei fraze e egală cu începutul următoarei. Aceasta e prima
întrebare din ultima rundă :)
S: 
http://stirileprotv.ro/stiri/grexit/alexistsiprasgrexitnupoatefiooptiunearfiinceputulsfarsituluizoneieuro.html
https://dexonline.ro/definitie/anadiploz%C4%83
A: Eugen Levandovschi, Zebra, Ivan Zarea, 10 Lei

Întrebarea 42
Continuaţi cu două cuvinte epigrama scrisă de Goea Maria Daniela:
„Deo vremencoace, o idee,
Să dorm în tihnă, nu mă lasă:
Se poate, oare, ca atee,
Să fii ___________________?”
R: soţie credincioasă
S: 
http://www.poezie.ro/index.php/poetry/14080264/Dilemă
A: Vadim Culea, Intel

Întrebarea 43
Atenție, în întrebare a fost făcută o înlocuire.
Țapul Ozzy e un termen utilizat de către fermieri pentru a aduce alte animale la abator și pentru a le ține calme. Spre
deosebire de alte animale care îl însoțesc, Ozzy niciodată nu e sacrificat. Peste un minut vă rugăm să numiți ce nume
evreiesc am înlocuit prin Ozzy.
R: 
Iuda
C: Țapul Iuda doar trădează. Ozzy Osbourne tusește cu Judas Priest.
S: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Judas_goat
https://en.wikipedia.org/wiki/Judas_Iscariot
A: 
Radu Breahna, Apeiron.

Întrebarea 44
Primii consideră că anume aşa se exprimă cel mai bine trecerea de la păcat la mîntuire. Alţii, făcând aceasta, exprimă
victoria divinităţiiii asupra diavolului şi binecuvântarea oamenilor.
Dar cum o facem noi?
R: 
de la dreapta la stânga.
C: Primii sunt catolicii – care fac semnbul crucii de la stinga la dreapta, ortodocşii – de la dreapta la stînga.
S: 
http://www.vokrugsveta.ru/quiz/211548/?utm_campaign=RELAP
A: Valentina Acciu

Întrebarea 45

Material distributiv:

Aveți în față un simbol folosit pentru prima dată între 1876 și 1878. În 1929 acest simbol a fost recunoscut oficial și
utilizat de atunci de către țări precum Turcia și Egipt.
Întrebare – care caracteristică a simbolului nu este vizibilă în materialul distributiv?
R: Simbolul e roșu.
C: Semiluna roșie a intrat în uz ca o alternativă a simbolului de Cruce Roșie, utilizat în țările musulmane. Organizația
mondială poartă denumirea de “Mișcare internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie”
S:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mi%C8%99carea_Interna%C8%9Bional%C4%83_de_Cruce_Ro%C8%99ie_%C8%99i_
Semilun%C4%83_Ro%C8%99ie
A: Ivan Zarea, 10 Lei

Întrebarea 46
Imagine:

Aveți în față Rima Ariadeus. Dovadă a acțiunilor cui, conform publicației Jafarya News, este această imagine?
R: prorocul Mohammed
C: Una din minunile lui Mohammed e că a împărțit luna în două. Jafarya News consideră că fisura e o dovadă a
acestui fapt.
S: https://en.wikipedia.org/wiki/Splitting_of_the_moon#cite_note17
A: Ivan Zarea, 10 Lei, Radu Breahnă, Apeiron

Întrebarea 47
Textul intrebarii: 
In timpul misiunii Apollo 11 pe luna, imaginile astronautilor erau transmise la televiziunea BBC.
Totodata, in studioul televiziunii o formatie cinta live, pentru a oferi o coloana sonora evenimentelor transmise. Scrieti
denumirea acestei formații.
R: 
Pink Floyd
C: 
Pink Floyd a asigurat coloana sonora pentru transmisiunea live a aterizarii pe luna in cadrul misiunii apollo 11 iar 4
ani mai tirziu a scos albumul “The dark side of the moon”
S:
http://thelede.blogs.nytimes.com/2009/07/20/pinkfloydsmoonlandingjamsession/?_r=1
A: 
Radu Breahna, Apeiron

Întrebarea 48
Imagine:
Prezentatorul: Ne cerem scuze pentru imagine incoloră, dar sunt sigur că cunoașteți culorile semnificative în această
imagine.

Conform unor teorii, albumul The Dark Side of the Moon a fost făcut pentru un film. Coperta pe care o vedeți în față
a fost făcută de fani. Conform acestora, prisma reprezintă trecerea de la albnegru la Technicolor. Piesei “Brain
Damage” îi corespunde un dans din film și începutul drumului. Peste un minut spuneține carui fenomen climateric îi
corespunde piesa “The Great Gig in the Sky”?
R: Tornado

C: Albumul se numește “The Dark Side of the Rainbow” și subliniază similaritățile dintre Wizard of Oz și Dark Side of
the Moon. The Great Gig in the Sky e situat la momentul în care Dorothy e luată de Tornado.
S: 
http://priceonomics.com/thedarksideoftherainbowalessonin/
A: Ivan Zarea, 10 Lei

Întrebarea 49
Conform comedianului Matt Herzau, un alt exemplu de sincronicitate din creația Pink Floyd e relația cu film pentru
copii din 2008. Pentru a obține un album, Matt a adăugat o singură literă la opera trupei. Numiți prin 5 cuvinte
denumirea obținută.
R: Another Brick in the WallE (WallE nu se acceptă)
C: Trebuie de ascultat
A: Ivan Zarea, 10 Lei

Întrebarea 50
Conform unei glume, diferenţa dintre căile de acces către aceste 2 destinaţii se explică prin intensitatea traficului şi
aglomeraţia către una dintre ele şi, respectiv, cererea mică pentru cealaltă.
Numiţi, vă rog, despre ce “căi de acces” e vorba, știind că ambele au fost popularizate în anii ‘70 ai secolului XX?
R: 
scară şi șosea/autostradă. – Led Zeppelin 1971 & Highway to hell – AC/DC 1979.
S: 
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/obiceiuriciudateprinlumeadunate538122.html
A: Valentina Acciu, Intel

Întrebarea 51 (de rezervă)
F. D. C. Willard este inclusă în lista ALFELOR Istorice. Ea este coautorul unor lucrări despre fizica temperaturilor
joase, realizate de fizicianul Jack Hetherington. Deși ALFA nu a avut vreo contribuție științifică, Hetherington a
numito coautor din motivul că revista științifică a refuzat săi publice lucrarea unde era utilizat frecvent pluralul
persoanei întâi. Totuși, F. D. C. Willard este menționată des în notele de subsol, unde fizicianul o mulțumește pentru
contribuțiile sale utile în discuții sau comunicări verbale.
Cine sau ce a fost ALFA, dacă inițialele prenumelui său au fost inspirate din apartenența sa taxonomică?
R: 
pisică
C: F. D. C. prezintă abrevierea numelui inventat Felis Domesticus Chester. Este vorba despre pisica (motanul) lui
Hetherington, pe numele Chester. Știind că americanii aveau, de obicei, două prenume, fizicianul a hotărât ca
“Chester” să fie precedat de Felis Domesticus, denumirea latină a speciei “pisica domestică”.
A: Maria Bîrsan, Intel

