Campionatul XXVII de Ce? Unde? Când?
Sezonul toamnă 2015
Etapa II, divizii
Echipele organizatoare: Google-Moogle, Phi, H5N1, WTH

Runda 1
1. Întrebare despre omisiuni. Fotograful american Eric Pickersgrill a publicat recent o serie de
fotografii intitulata “Removed”, reprezentând cupluri, prieteni și cunoscuți în ipostaze obișnuite
pentru timpurile noastre. Inspirație pentru proiectul fotografic a servit o familie dintr-o cafenea
din New York care nu vorbea la masa. Ce a fost omis din fotografiile respective?
Răspuns: Telefoanele mobile / Smartphon-urile / tabletele
Comentarii: Seria fotografica reprezinta persoane în ipostaze obișnuite pentru timpurile noastre,
insa din imagini au fost omise smartphon-urile, telefoanele mobile si tabletele.
Sursa: http://www.storyfilter.com/fotograf-entfernt-handys-aus-seinen-bildern-erst-so-wird-dembetrachter-klar-wie-fortgeschritten-die-sucht-wirklich-ist/18088/
Autor: Nadia Melinti

2. Ea este o stinca alcatuita din șisturi vulcanice, din apropierea orasului Sankt-Goarshausen, pe
malul râului Rin. Ea este descrisa in balade ca fiind o zina, care ademenea navigatorii cu
cintecul ei. Numiti-o, daca citiva germani uniti sub aceeasi zodie ne cinta despre ea.
Raspuns: Lorelei
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Lorelei
Autor: Evghenii Beriozchin

3. Uneori pe site-urile rusești dedicate telefoanelor mobile și tabletelor digitale se întâlnește o
stranie la prima vedere unitate de măsură a performanțelor acestui tip de aparate. Cautând
originea acestui termen, autorul întrebării a mai aflat că pentru un șarpe Boa, mărimea
caracteristică în această unitate de măsură este 38. 38 ce ?
Răspuns : Papagali
Comentariu : Uneori, pentru a sublinia lipsa de folos a testelor sintetice pentru smartphone-uri și
tablete se utilizează ironic termenul papagal, pentru cifra afișată. În filmul cu desen animate 38 de
papagali, anume aceasta era lungimea unui șarpe Boa
Sursa : https://ru.wikipedia.org/wiki/38_%D0%BF%D0%BE%D0%BF
%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2, http://hidlink.ru/kak-uvelichit-proizvoditelnostandroid-smartfona/
Autor Serghei Gherghelegiu

4. În arabă sunt numit grec sau roman, în greacă sunt egiptean sau francez, în rusă și franceză
sunt considerat indian, în hindi sunt numit peruvian. În Japonia am șapte fețe, iar în România
sunt asociat cu un grup de angajați ai statului. Cine sunt?
Răspuns : Curcan
Comentariu: În Japoneză este numit shichimencho - pasărea cu șapte fețe. Originea adevărată a
acestei păsări este continentul american. ”Curcan” este un cuvânt argotic pentru „polițist”.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_names_for_turkeys
Autor: Florea Victoria

5. Imagine

Srieți ce am omis.
Răspuns. G gle
Surse. Însăși imaginea.
Autor. Polina Meleca

6. In 2011 Departamentul de Afaceri Islamice din Dubai i-a îndemnat pe cei dintre 80 si 150 sa o
facă cu doua minute mai tarziu ,iar pe cei dintre 150-154 ,cu 3 minute mai tarziu. Nu intrebam
ce actiune faceau acestia ,dar va rugam sa ne spuneti exact ,cine sunt acestia.
Raspuns: Locatarii Burj Khalifa
Comentariu: cei de la etajele 80 in sus a cladirii vedeau apusul soarelui cu cateva minute mai
tarziu ,deci trebuiau sa inceteze postul zilnic din perioada Ramadanului, care se face dupa apusul
soarelui, mai tarziu decat locatarii de la etajele inferioare.
Sursa: http://www.thepeninsulaqatar.com/news/middle-east/161335/three-iftar-timings-for-burjkhalifa-residents
Autor: Adrian Ojog

7. Fiind considerată de unii cercetători drept fructul căderii în păcat, rodia a mai avut o influență
nefastă și într-un alt mod. Încercați să fiți un pic poligloți și spuneți peste un minut, ce a fost
inventat în baza acestui fruct.
Răspuns: Grenada
Sursa: https://www.tastemade.com/articles/7-more-things-you-may-not-know-about-pomegranates
Autor Serghei Gherghelegiu

8. Conform legendelor medievale, X-ul ar putea digera și metalul. Astfel, pe stema orașelor
Leoben și Bistrița, este reprezentat cu o potcoavă în cavitatea bucală. Într-una din operele
sale, Dimitrie Cantemir l-a identificat pe domnitorului Emil Racoviță cu un nume bazat pe
denumirea în latină a acestei ființe. În psihologie se întâlnește efectul de X, bazat pe o
presupunere greșită privind comportamentul X-ului, originată dintr-o iluzie optică. Numiți X-ul.
Răspuns: Struțul
Comentariu: În Istoria Ieroglifică, D. Cantemir creează personajul Struțo-Cămila, asociată cu Emil
Racoviță. Struthio camelus - este denumirea în latină a acestei păsări. Efectul de struț se referă la
persoanele ce evită situațiile riscante.
Sursa: http://www.romlit.ro/struocmila , https://en.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba https://
en.wikipedia.org/wiki/Leoben , https://en.wikipedia.org/wiki/Ostrich_effect
Autor: Florea Victoria

9. Întrebare cu o omisiune. Site-ul moldovenesc ALLDAY.MD are rubrici intitulate: Jurnal, Bărbați,
Proiect foto, Tema, Coloana, Copii. Ce litera a fost omisa într-un cuvânt modificat în propoziție
precedenta?
Răspuns: L (ALLLADY.MD)
Autor Vitalie Eremia

10. Unii critici literari afirmă că el este o personificare a poporului britanic din ajunul celui de al 2
Război Mondial: naiv, bun la suflet, patriot și căruia nimic nu-i pare imposibil. Știind toate
acestea, mai citiți odată această descriere de la început până la sfârșit și înapoi și scrieți peste
un minut numele acestui personaj.
Răspuns : Bilbo Baggins
Sursa : http://snob.ru/selected/entry/99411, http://www.kulichki.com/tolkien/podshivka/030111.htm
Autor Serghei Gherghelegiu

Runda 2
11. Intrebare-gluma scurta, de pe pagina de facebook a unui actor american: Ce a aparut, sau mai
bine spus, va aparea, conform unei glume, cind Căpitanul America i-a spus altui personaj de
comix ca Siri e mai bun decât Jarvis?
Răspuns: Filmul “Captain America: Civil War” (se accepta următorul film Captain America)
Comentariu: Jarvis – asistentul lui Iron Man, celalalt personaj din comics este Captain America
Autor: Evghenii Beriozchin

12. Imagine

“Dischetele sunt ca X. Ele Y pentru a deveni Z” Nu vă cerem să ne spuneți pe cine am înlocuit prin
X și ce acțiune am înlocuit prin Y, dar ce expresie din 2 cuvinte în limba romană sau din 4 cuvinte
în limba engleză a fost înlocuită prin Z?
Răspuns: Icoana [iconița] salvării / An icon of saving
Comentariu: X e Iisus si Y - a murit
Autor: Andrei Anischevici

13. Prima referință la ea vine din Egipt unde, pentru preparare, foloseau un amestec de sare,
piper, frunze de menta si flori de iris. Grecii si Romanii preferau sa adauge in ea material
abrasiv cum ar fi oase zdrobite și scoici. Romanii adăugau aromatizante precum pulbere de
cărbune și scoarta. în secolul 19 în Marea Britanie ea se foloseste in forma de praf avind la
baza ingredient precum cretă, cărămidă pulverizata, sau sare. Numiti-o.
Raspuns: Pasta de dinti
Comentariu: Prima referință la pasta de dinți vine din Egipt unde un manuscris din secolul patru AD
recomanda o amestecătură de sare, piper, frunze de mentă, și flori de iris. Grecii, și apoi romanii,
îmbunătățit rețetele pentru pasta de dinți prin adăugarea de materiale abrazive, cum ar fi oase
zdrobite și scoici. Pulberi dinte pentru utilizarea cu periute de dinti a intrat în uz general în secolul

19 în Marea Britanie. Cele mai multe au fost de casă, cu cretă, cărămidă pulverizata, sau sare ca
ingrediente.
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Past%C4%83_de_din%C8%9Bi
Autor: Eugeniu Dimitriu

14. Într-un articol dedicat muzicii clasice, jurnalista rusă Irina Solomonova remarcă faptul că
popularitatea acestui tip de muzică a crescut în ultimul timp, mai ales în rândurile tinerilor.
Salvarea, afirmă ea, a venit datorită unui domeniu la prima vedere total îndepărtat, în care însă
printr-un hazard al sorții putem vedea utilizarea muzicii clasice. Scrieți peste un minut acest
domeniu.
Răspuns: Jocurile Video
Comentariu: În așa jocuri ca HALO sau Mass Effect coloana sonoră este de factură clasică,
simfonică, iar orchestrele includ aceste compoziții în repertoriu
Sursă : https://slon.ru/posts/57957
Autor Serghei Gherghelegiu

15. Luând în considerație perioada când a fost finisată, aceasta construcție din sec XX, inițial nu sa bucurat de succes și o mare parte din ea a rămas neutilizata. Scrieți în engleza cum a fost
numită ironic aceasta construcție de locuitori, dacă această denumire diferă doar prin primul
cuvânt de la denumirea originală.
R: Empty State Building
Comentariu:
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Empire_State_Building
Autor: Rusu Alexandru

16. Bliț dublu:
a) Imagine

Cum a fost întitulată această imagine?
b) Imagine

Secțiunea site'ului web dedicată confluenței științei și muzicii se numește la fel că EA. Creatorii Ei
n-au primit premiul Nobel pentru fizica, și, după opinia autorului întrebării, nu îl vor primi niciodată.
Numiți-o.
Răspuns: a) Rock&Roll b) Teoria strunelor
Autor Vitalie Eremia și Maxim Sidorov

17. Waikeikei Gurūpu este cel mai mare furnizor a acestui produs. 2 decenii de iterații l-au adus la
designul modern în 1912; propus de un suedez, care-l numea ”hookless hooker”, de la ”hook =
cârlig”. Produsul are și un concurent notoriu, apărut inițial în Germania secolului 13, fâcându-și
treptat cale prin Europa. Oricât de mult nu s-ar dezbate comoditatea fiecăreia din opțiuni,
uneori uităm despre ele. Numiți produsul și concurentul.
Răspuns: fermoar, nasture.
Comentariu: Dacă ai haine cu fermoar, e foarte probabil că pe el scrie ”YKK”. Uitarea se referă la
șlițul deschis.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/YKK_Group , https://en.wikipedia.org/wiki/Button
Autor: Railean Alexandru

18. Acest termen vine din greaca si semnifica o schimbare de dispoziție, o schimbare a
sentimentelor și acțiunilor. A fost introdus in economie ca un proces care prezinta o modificare
continua a potentialului de resurse existente care creaza o dezorganizare. Nu vă spunem ce
ea semnifică în fizică, numiți-o.
Raspuns: Entropia
Comentariu: din greaca entropia “a se schimba” de la en “in” + trope “schimbare, transformare”.
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Entropie
Autor: Eugeniu Dimitriu

19. Portughezii inițial utilizau cuvântul gamma pentru a descrie miniștrii birocrați dintr-o țară pe
care au vizitat-o. În secolul XIX, așa a început să fie numit un fruct, care are aceeași culoare ca
și roba miniștrilor. În unele țări, fructul dat se numește altfel, specificând originea acestuia întrun port din Morocco. În mod straniu, etimologia cuvântului gamma este sanscrită, rădăcina
referindu-se la un imn Vedic ce facilitează meditația. Numiți fructul gamma.
Răspuns : Mandarina
Comentariu: În unele țări acest fruct se numește tangerină, de la portul Tanger, Cuvântul
mandarină provine de la binecunoscutul termen sanscrit „mantra”.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Mandarin_orange , https://en.wikipedia.org/wiki/
Mandarin_(bureaucrat)
Autor: Florea Victoria

20. Conform unei versiuni logotipul acestei companii reprezintă o ureche de ac prin care tece o
ață, astfel făcându-se referință la activitatea inițială a acestei companii – mașini automate de
țesut. Numiți compania
Răpsuns: Toyota
Comentariu:
Sursa: http://japantravelcafe.com/japanese-language-nihongo/learn-japanese-from-car-namestoyota-part-3-toyota-logo
http://designshack.net/articles/graphics/five-fascinating-things-you-didnt-know-about-famous-carlogos/
Autor : Rusu Alexandru

Runda 3
21. Lista:
- acțiune judecătorească
- clădire mare, medievală, prevăzută cu turnuri și cu creneluri, înconjurată de ziduri și de șanțuri
- opinie definitivă, care nu admite contrazicere
- transformare

Daca v-ati dat seama ce am enumerat, scrieti numele si prenumele celui care reuneste cele
enumerate.
Raspuns: Franz Kafka
Comentariu: Procesul,Castelul,Verdictul si Metamorfoza sunt cateva din operele lui Franz Kafka.
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
Autor: Adrian Ojog

22. Filosoful canadian Will Kimlika descrie această noțiune ca fiind un tip de contract straniu în
care de obicei lipsesc clauzele scrise și în care nici o parte nu își înțelege până la capăt
drepturile și obligațiile. Nu vă întrebăm despre ce contract este vorba, scrieți mai bine peste un
minut, cum se numește acțiune de anulare a sa
Răspuns : Divorț
Sursa : http://theoryandpractice.ru/posts/11524-na-zasypku
Autor Serghei Gherghelegiu

23. Un american povestește despre obiectivele setate la început de an și rezultatele obținute: am
decis să slăbesc și să trec la X. Anul trecut aveam 330, iar acum: 150.
Numiți X prin 2 cuvinte, dacă e cert că a fost satisfăcut doar unul din obiective.
Răspuns: sistemul metric (sau sistemul internațional).
Comentariu: 330 pounds = 150 Kg.
Autor: Railean Alexandru

24. Imagine

După cum observați din imagine prima parte a discuției are loc in școală, unde are loc a doua parte
a ei?
Raspuns: McDonalds(se accepta KFC, si alte Fast food-uri)
Comentariu: Prima persoana este casier.
Autor: Eugeniu Dimitriu

25. Lista: Vayu, Eurus, Fujin, Stribog, Austri. X – unește toate elementele din lista, poate fi solar
sau planetar. X a avut un rol important in invadarea Angliei de William III in 1688, sau in
Campania lui Napoleon in Egipt. Daca v-ati dat seama ce este X, numiti despre ce fel de X ne
cinta citiva germani uniti sub aceeasi zodie.
Raspuns: Of change. Al schimbarii
Comentariu: X – vint, Wind of change - cintec al trupei Scorpions.

Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Wind
Autor: Evghenii Beriozchin

26. Jucătorul de fotbal Francesco Totti în cartea sa pomenește așa o istorioară. El de patru luni
aduna un puzzle, și cînd lucrul a fost terminat, Totti a observat o inscripție pe cutie. După ce a
citit-o, el a exclamat: ”O da, sunt geniu!”. Reproduceți aproximativ această inscripție.
Răspuns: De la 2 până la 3 ani. Se acceptă în această formă, cu orice două cifre în creștere.
Comentariu. Pe cutie scria „De la doi la 3 ani”, iar Totti a finisat puzzle-ul în 4 luni și era foarte
mulțumit de sine.
Surse: http://www.calciatori-online.com/francesco-totti/barzellette-totti.php
Autor. Maxim Sidorov.

27. Lui y i s-a zis x fiindcă, refugiat în Occident pentru a cauta sprijin în favoarea pretențiilor lui la
domnie, a stat o vreme la Curtea Franței, unde se ivise la barbați moda de a purta x. Era
fratele vitreg al lui Mihai Viteazul. Știind că termenul dat în limba greaca moderna sună
"skoularíki" numiți porecla x.
Răspuns: cercel
Comentariu: este vorba de Petru ”Cercel”, domnitorul Valahiei, în perioada 29 august 1583 – 16
aprilie 1585
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Cercel
Autor: Panas Iulian

28. Cuvântul ALFA s-a format în urma unui sir de împrumutări și traduceri de la ceea ce s-ar
traduce “apa vieții”. ALFA era produs inițial de călugări în scopuri medicinale, iar după ce intre
1536 și 1541, Regele Henry VIII a dizolvat mânăstirile, călugării, împraștiindu-se în societate,
continuau sa-l producă pentru a fi utilizat asa cum e utilizat și pana acum. Va rugam sa scrieți
cuvântul ALFA în unul din cele doua moduri, cu E sau fără E.
Răspuns: Whiskey sau Whisky
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Whisky
Autor: Adrian Ojog

29. Un american a avut nevoie doar de un X, un rus a utilizat 2 de X, peste ceva timp, germanii de
la Audi au luat exemplul rusului și au utilizat la fel 2 de X. Știind că am utilizat o înlocuire post
pe post, scrieți peste un minut ce am înlocuit prin X
Răspuns : Litera T
Comentariu : Ford T, pistolul TT, și modelul Audi TT
Autor Serghei Gherghelegiu

30. Conform unor surse, lor de aparțin cca. 11% din tot aurul existent în lume, ceea ce depășește
rezervele SUA, FMI, a Elveției și a Germaniei, luate împreună. Majoritatea dintre ele au „bindi”,
care se traduce ca punct și semnifică al treilea ochi. Dar cine sunt ele?
Răspuns: femeile din India, casnicele indiene
Comentariu: Preferința pentru aur este o caracteristică tradițională a culturii indiene, cea mai mare
parte a aurului e sub forma bijuteriilor femeiești.
Surse: https://www.facebook.com/WhatTheFacts/posts/826788137338046
Autor Natan Garștea

31. Întrebare cu înlocuire: Denumirea genei egoiste Demetra, caracteristică insectelor, este
inspirată din numele unui personaj vindicativ cu puteri magice dintr-o lucrare de Euripide.
Conține o toxină și un antidot. O femelă ce poartă această genă exprimă toxina în linia sa de

germeni, ceea ce duce la moartea urmașilor. Dacă urmașii sunt purtători ai acesteia, ei pot
produce copii ale antidotului, ceea ce le salvează viața. Ce nume a fost înlocuit cu Demetra?
Răspuns: Medea
Comentariu: În tragedia lui Euripide, Medea își ucide soțul și copiii în semn de răzbunare.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Medea , https://en.wikipedia.org/wiki/Medea_gene
Autor: Florea Victoria

32. Sper că această întrebare nu vă va vexila prea mult. Atenție listă scurtă:
1. Paraguay și Olanda.
2. Republica Moldova și Chad.
3. Tadjikistan și Alpha.
Cu ce a fost înlocuită Alpha, dacă a apărut în anul 895 în Europa, are aproximativ 9,9 milioane de
locuitori și linia de metrou din capitala acesteia s-a deschis în 1896.
Răspuns: Ungaria
Comentariu: Aceasta este o listă cu steaguri naționale aproape identice, unde deosebirea
principală este prezența sau lipsa stemei.
Sursa: http://www.crwflags.com/fotw/flags/xf-like.html , https://en.wikipedia.org/wiki/Hungary
Autor: Florea Victoria

33. Alexander susținea că drept prototip pentru personajul său au servit mai mulți oameni, inclusiv
fratele său Peter, Conrad O’Brien-ffrench, Patrick Dalzel-Job și Wilfred Dunderdale, toți ofițeri
de carieră. Oricum, o parte mare din trăsăturile și preferințele personajului, cum ar fi predilecția
pentru omletă, valoarea handicapului la golf, apa de colonie utilizată de el și dragostea pentru
jocurile de noroc, Alexander le-a copiat de pe sine. Dar ce prenume noi am înlocuit prin
Alexander?
Răspuns: Ian
Comentariu: Personajul este James Bond, care întrunea trăsăturile mai multor ofițeri din serviciile
secrete pe care îi cunoștea autorul seriei de cărți, Ian Fleming.
Surse: https://en.wikipedia.org/wiki/Inspirations_for_James_Bond; https://en.wikipedia.org/wiki/
James_Bond
Autor Natan Garștea

34. Într-o fotografie, un om joaca rolul unei personalități cunoscute. Acesta sta cu capul puțin pe
partea stânga. El nu contemplează o noapte cu stele, nu vrea sa miroase o floare, nu încearcă
sa audă vorbele oamenilor, care mănâncă cartofi. Cu atât mai mult ochii și gura sa sunt
închise. Dar cu ce scop totuși capul sau e puțin culcat pe partea stângă.
Răspuns: Pentru a ascunde urechea tăiată
Comentariu: Personalitatea este Vincent van Gogh.
Autor: Evghenii Beriozchin

35. Într-o renumită carte sovietică despre spionii din timpul celui de-al doilea război mondial, un
medic se lăuda că poate în anumite circumstanțe depista o doamnă care este spion infiltrat de
peste hotare. Cum spunea el, „mama este totdeauna chemată în limba natală”.
Dar în ce circumstanțe putea el depista spioanele?
Răspuns: În timp ce ele nășteau
Comentariu: Pentru ce mai trebuiesc torturi, dacă există așa o tortură naturală, ca nașterea?
Sursa: Iulian Semionov, 17 momente ale primăverii
Autor Eugenia Grosu

36. X poate fi întâlnit în câteva state americane, inclusiv Alaska, Florida și Pennsylvania.
Personajele lui Samuel Clemens ar spune că poate fi găsit și în Missouri. Cel mai cunoscut X a

apărut în sec. XVIII, ocupând în prezent 1439 km2 din Federația Rusă. Dacă știți ce este X,
numiți persoana din antichitate în cinstea căreia a fost numit.
Răspuns : Apostolul Petru, se acceptă sfântul Petru.
Comentariu: Textul se referă la orașul Sankt Petersburg, care a fost numit de Petru I în cinstea
apostolului Petru. Orașe cu denumire identică pot pot fi întâlnite și în SUA. Orașul fictiv St.
Petersburg este și orașul natal a lui Tom Sawyer.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Petersburg_(disambiguation) , https://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F
%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
Autor: Florea Victoria

37. Imagine

Material distributiv.
Blitz triplu.
Numiți personalitățile fetele cărora au fost omise din imagine.
Raspuns: Salvador Dali, Pablo Picasso, Vincent van Gogh.
Autor: Evghenii Beriozchin

38. Deși autorul întrebării e numit astfel atunci când face ceva respectabil sau admirabil, acesta se
simte jignit, caci in limba romana, paronimul acestuia are sensul de om prost crescut, obraznic
sau badaran. Cum anume e numit uneori autorul intrebarii ?
Raspuns: mujic/mujik
Comentariu: in romana cuvantul mojic are sensul mentionat in intrebare
Sursa: https://dexonline.ro/definitie/mujic
Autor: Adrian Ojog

39. Acest oraș din Republica Moldova își are explicată denumirea ca "colibă care servește ca
adăpost provizoriu pescarilor, ciobanilor sau muncitorilor agricoli în timpul lucrului". În prezent,
conform wikipedia, în oraș locuiesc 3.380 de romi, ce constituie 40% din locuitori. Numiții
orașul.
Raspuns Otaci
Sursa:https://ro.wikipedia.org/wiki/Otaci
Autor: Panas Iulian, H5N1

40. Denumirea sa în limba engleza sugerează o întrerupere a unei perioade de abținere de la
consumul mâncărurilor și băuturilor. In romana acesta nu e decât o varianta mai mica a celui
ce urmează. Scrieți când el are loc.
Răspuns : Dimineața
Comentariu: Breakfast în engleza, Break = întrerupere, Fast= post. Dejun =prânz, micul dejun se
face dimineața
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