Campionatul XXVII „Ce? Unde? Când?”
Etapa 3 – Divizii 31.10.2015
LAREME, Bifidoc, Punctul pe H, Kakulla
Runda 1
Întrebarea 1
Răspuns
Comentariu
Sursă
Autor
Întrebarea 2
Răspuns
Comentariu
Autor
Întrebarea 3

Răspuns
Comentariu
Autor
Întrebarea 4

Răspuns
Sursă
Autor
Întrebarea 5
Răspuns
Sursă
Autor
Întrebarea 6

Răspuns
Autor
Întrebarea 7

Răspuns
Autor
Întrebarea 8

Răspuns
Comentariu
Sursă
Autor

Go to ¬ Runda 2 ¬ Runda 3 ¬ Runda 4
Conform unei surse, așa se numea produsul obţinut în urma practicii de a fierbe furnici verzi în secolul XVII.
Nu vă întrebăm cum să ajungem la bibliotecă, dar cum se numeşte el?
Cloroform
Cloro = verde, formica = furnică. Se face referire la personajul arhicunoscut al lui Ghiorghi Vițin și fraza sa
memorabilă.
BIOLEXICON: A Guide to the Language of Biology
Ion Vasilică, LAREME
În această „familie” sunt 6 „frați”. Unul este străin, unul e ascuns, iar unul – leneș. Numiți ultimul frate din
„familie”.
Radon
Se face referire la gazele nobile și la semnificația numelor unora din ele: xenon, kripton, argon.
Punctul pe H
Prima parte a denumirii uneia dintre cele mai cunoscute firme din Moldova se traduce ca „negru”, iar a
doua parte a acesteia înseamnă într-o altă limbă „viață”. Numiți firma, dacă, posibil, aceasta a contribuit
într-o anumită măsură și la înnegrirea zilelor dvs.
Caravita
În limba turcă „kara” înseamnă „negru”, iar „vita” din latină înseamnă „viață”.
Punctul pe H
Blitz dublu.
I Sindromul X descrie o atitudine contrară logicii a persoanelor atacate față de agresor. Peste 30 secunde,
numiți X.
II Sindromul Y reprezintă frica unei populații față de probabilitatea afectării glandei tiroide și dezvoltării
unui cancer. Numiți Y.
X- Stockholm , Y – Cernobâl
http://jurnalul.ro/stiri/externe/sindrom-cernobil-belarus-cancer-tiroida-642052.html
Punctul pe H
Acest termen a fost folosit pentru prima dată de Walter Scott în „Ivanhoe” cu sensul de mercenar a cărui
armă nu este în serviciul niciunui lord. Numiți termenul.
Free lancer
https://en.wikipedia.org/wiki/Freelancer
Ion Vasilică, LAREME
Situată la o altitudine de 2850 m, la poalele vulcanului Pichincha, ea este singura capitală din lume
amenințată de un vulcan activ. Este și a doua capitală din lume ca altitudine. Numiți orașul, dacă este
capitala cea mai apropiată de Ecuator din lume.
Quito (capitala Ecuadorului)
Punctul pe H
Navigatorii britanici și olandezi au inclus, pentru prima dată, această insula pe itinerarele lor în secolul al
XVII-lea. Căpitanul William Mynors , comandant al unei nave a Companiei Britanice a Indiilor de Est, a dat
denumirea insulei atunci când a observat-o într-o zi de sărbătoare în 1643. O hartă de Pieter Goos,
publicată în 1666, a fost prima care a inclus-o, deși sub un alt nume. Cum se numește atolul cu cea mai
mare suprafață de uscat, dacă denumirea indică sărbătoarea în care el a fost vizitat de către Mynors?
Insula Christmas (Craciunului)
Punctul pe H
În ultimii ani, datorită utilizării tehnologiilor moderne, se determină mărirea în volum a unei arii somatosenzoriale din creier. Încercați să intuiți de ce parte a corpului răspunde această arie, dacă această
schimbare se datorează unor mișcări fine repetitive.
Degetele mâinilor
Folosirea touchscreen-urilor impune formarea unor tipare de mișcare foarte fine care, pentru a fi controlate
mai bine, duc la evoluția ariilor corticale responsabile de percepția și mișcările degetelor mâinilor.
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822%2814%2901487-0
Punctul pe H
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Costul lor scăzut le fac foarte populare în timpul temperaturilor ridicate. un element din construcția lor ne
aduce aminte de litera V sau Y. Nu vă întrebăm ce sunt ele, dar cu ce stat ele sunt asociate în spațiul postsovietic?
Vietnam
Este vorba despre șlapii flip-flops
1001 Extra/Ordinary Objects
Valera Baștovoi, Bifidoc
ALFA BETEI e miar. BETA ALFEI e drama. Scrieți ce a fost înlocuit prin ALFA și prin BETA.
ALFA – anagrama, BETA – rima
Brook, Kakulla
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Atenție, o întrebare foarte lungă; citat:
„Tatăl său, Dioscur, a fost înfuriat de acțiunile și de convertirea EI. Așa că el însuși a denunțat-o la tribunalul
civil. EA a fost torturată oribil și în cele din urmă decapitată, chiar de Dioscur. Cu toate acestea, Dumnezeu,
ll-a pedepsit rapid pe asupritorul său. În timp ce sufletul îi era ridicat în ceruri de îngeri, un fulger l-a lovit pe
Dioscur, și el a fost trimis prematur la judecata de apoi.”
În baza acestui episod dramatic, în 2012 a apărut și un film, care diferă ca subiect de versiunea televizată.
Numiți-o pe EA cu două cuvinte în româna.
Sfânta Varvara, se acceptă și Barbara
Cuvintele lung, episod, dramatic au fost indicii. Istoria martirizării Sfântei Barbare este într-adevăr
dramatică. În anul 2012 a apărut un film numit Saint Barbara: Convert and Martyr of the Early Church.
http://factually.gizmodo.com/why-the-machines-that-dig-tunnels-are-always-named-afte-1739456047
Chiril Semionov,Bifidoc
Unul din tipurile ei e definit ca „stare de comă reversibilă, indusă medicamentos”. În trecut, cu același scop
se aplicau alcoolul, preparate din mătrăgună și mac, sau chiar strangularea controlată. Scrieți peste 1 minut
ce este ea, dacă multora dintre noi ea le-a fost aplicată cel puțin o dată.
Anestezia
Punctul pe H
X este denumirea unui arbust scund, cu frunze oval-alungite, flori roz-deschis și fructe comestibile, răspândit
în regiunile de munte. X mai este și un termen juridic cu sensul de „rudă prin alianță”. Numiți X.
Afin
Punctul pe H

Aveți în față imaginile modificate ale copertelor unor povești românești. Peste un minut , vă rugăm să ne
spuneți numele acestor povești.
Răspuns
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„Tinerețe fără bătrânețe”, „Fata babei și fata moșului”
http://hasdeu.md/activitate-expozitie-faustbook-coperti-actuale-de-carte-pentru-autori-clasici-de-limbagermana-in-viziunea-lui-julien-britnic-1650/
Punctul pe H
Conform unei glume, aceasta metodă de tratament a apărut după ce pe pamânt și-a făcut apariția al treilea
om. Ea poate fi existențială, umanistică, transpersonală. Cea mai cunoscută varietate a ei este, probabil, cea
inițiată de un austriac. Ce este ea ?
Psihoterapia
Curs de Psihiatrie
Punctul pe H
Serviciul vamal SUA confiscă 3 milioane de ele pe an. Aceasta se întâmplă din cauza legii ce interzice plasarea
obiectelor necomestibile în produse alimentare. Ce sunt ele?
ouăle de ciocolată / Kinder Surprise
Artiom Artiomov, Kakulla
Acest curent cald apare o dată la 2-3 ani pe coasta Oceanului Pacific a Americii de Sud. Curentul se formează
la sfîrșitul lunii decembrie și este numit în cinstea lui Isus Hristos. Scrieți denumirea curentului.
El Nino
Artiom Artiomov, Kakulla
În Europa devin așa aproximativ 55% din bărbați, în Africa – nu mai mult de 18%. Ce a fost înlocuit prin ”a
deveni așa”, dacă indienii americani nu pot deveni în mod natural așa?
chelioși
Artiom Artiomov, Kakulla
La sfârșitul anilor 1920 autoritățile unui oraș european au decis să stopeze programul de dezvoltare al unui
transport public. Într-o revistă, se afirmă că această decizie a fost provocată de moartea LUI. Cine este EL?
Antonio Gaudi
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orașul e Barcelona. Gaudi a murit fiind strivit de un tramvai.
Brook, Kakulla
Valoarea acestei monede este de douăzeci de kreuzeri. Dacă v-aţi dat seama cum se numeşte ea în germană,
spuneţi-ne cum a fost adaptată denumirea ei în română.
sfanț
Sfanț provine de la nemțescul zwanzig(er).
Ion Vasilică, LAREME
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În 2003 diametrul ALFEI a fost mărit cu 2mm. Ca rezultat viteza acesteia a scăzut cu 15%. Scopul era de a o
face mai ușor de urmărit. Numiți ALFA prin trei cuvinte, unul dintre care este compus.
bila de ping-pong
Artiom Artiomov, Kakulla

Aveți în imagini coperțile modificate ale 2 cărți, în interpretarea lui Julien Britnic. Peste un minut , vă rugăm
să ne spuneți titlurile acestor cărți.
Animal Farm, 1984

http://www.huffingtonpost.com/2014/10/06/classic-book-covers-2014_n_5907894.html
Punctul pe H
Paradoxal, dar cea mai lungă graniță terestră Franța o are cu acest stat. Lungimea ei este de 730km. Lungimea
graniței cu Spania este de doar 50km. Numiți statul?
Brazilia
Departamentul de peste mări Guyana Franceză este situat la hotar cu Brazilia
Artiom Artiomov, Kakulla
Cosmonauții de pe orbită nu suferă niciodată de acesta, deoarece acesta nu se întâmplă fără gravitație.
Savanții italieni au ajuns la concluzia că cei ce suferă de acesta permanent au schimbări distructive ale
creierului, scăderea substanței cenușii și altele. Ce a fost înlocuit prin „acesta”?
sforăitul
Artiom Artiomov, Kakulla
În filmul biografic „Diarios de motocicleta” se povestește despre călătoria pe motocicletă a 2 prieteni. Cei 2
călătoresc afirmând că sunt doctori. Unul dintre prieteni e Alberto Granado – actualmente un scriitor
renumit. Cine e cel de-al doilea prieten?
Ernesto Che Guevaro
Brook, Kakulla
În întrebare sunt două înlocuiri. Conform uneia dintre versiuni, acesta a fost numit în cinstea actorului de
vodevil Harry Wolf, care l-a popularizat. Acesta poate fi descifrat ca țopăitul sau umbletul lupului. Numiți-l.
Foxtrot
Ion Vasilică, LAREME
Imagine
î - împărat - imperator
ê - vênt
- ventus
ô,â - fôntână - fontana
û - rûndunică - hirundinis
Atenție listă de cuvinte în latină:
imperator, ventus, fontana, hirundinis
Aceste cuvinte sunt unele din originile etimologice ale celor 5 care existau inițial în el. Într-un moment dat el
a rămas să conțină doar una, cea care apare în această întrebare. Dar de jumătate de secol în coace, el mai
are una, cea care apare în răspunsul acestei întrebări. Cine este el?
Alfabetul limbii române. (cu â din a)
La jumatatea secolului 19 limba română a trecut de la alfabetul chirilic, la cel latin. Inițial era folosit un alfabet
mixt, care conținea majoritatea literelor în latină, plus litere chirilice pentru sunete care nu aveau litere
specifice în latină. Printr-o reformă ulterioară, ultimele resturi ale alfabetului chirilic au fost eliminate și
înlocuite cu litere din alfabetul latin înzestrate cu semne diacritice. Litera care să poarte semnul a fost aleasă
conform etimologiei, în cuvinte (sau elemente) moștenite din latină. Aveți în față etimologia cuvintelor
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pentru formarea literei î din cele 5 vocale ale alfabetului latin. Litera î din ô nu a fost foarte folosită, în 1932
s-a renunțat la î din ê și din û, iar în 1953 s-a renunțat la î din â, rămînînd doar î din i. Abia în 1965 s-a făcut o
concesie „patriotică” și s-a revenit la î din â pentru familia de cuvinte a lui român (în perioada 1953-1965
scriindu-se Romînia și romîn cu î din i).
http://cum-scriem-corect.blogspot.md/2012_02_01_archive.html
http://www.philippide.ro/distorsionari_2008/219-227%20MANEA%20Constantin.pdf
https://dexonline.ro/articol/Alf_Lombard_-_Despre_folosirea_literelor_%C3%AE_%C8%99i_%C3%A2
Cezar Tivirenco, Bifidoc
Socrate sfătuia bărbații să se însoare fiindcă dacă vor găsi o soție bună, vor fi fericiți, în caz contrar, vor
deveni…. CE?
filosof
Ion Dodi, LAREME
Se crede că acesta și-a primit denumirea după condiția de supraexcitare și hiperactivism care îi afecta pe cei
mușcați de o specie de păianjen din sudul italiei. Numiți-l
Dansul Tarantella
Păianjenul este Tarantula, iar condiția era numită tarantism.
Ion Dodi, LAREME
Blitz dublu. Potrivit „Dicționarului de pușcărie”:
I. ce fel de persoană este numită „cărturar” în argoul penitenciar românesc?
II. ce fel de persoană este numită „burete”?
I. jucător de cărți
II. bețiv
LAREME
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Aveți în față o frescă a lui Simone Martini care se numește Arătarea Sfântului Ambrosie. Glumeții de pe
internet au intitulat această poză „Domnule, este [două cuvinte omise]”. Reproduceți cuvintele omise dacă
al doilea dintre ele e un substantiv invariabil.
Stația terminus
Andrei Lutenco, LAREME
În timpul celui de-al doilea război mondial, japonezii s-au învățat să conducă automobilele trofeu confiscate
de la englezi chiar și fără ELE. Acest fapt avea și consecințe pozitive, dușmanii deseori fugind auzind
zgomotul produs de coloanele de mașini care se apropiau. Dar ce am înlocuit prin ele?
Anvelope
Adaptat de Ion Dodi, LAREME
La data de 30 martie 2014, Ucraina a intrat în lista statelor cu mai mult de un EL. În total, 22 de state și o
unitate administrativă intră în această listă, printre care Australia, Canada și Kazahstan. Scrieți ce este EL.
fus orar
Unitatea administrativă – Groenlanda
Brook, Kakulla
„Dar o știm, e număr important ce trebuie iubit
Din toate numerele însemnate diamant neasemuit
Cei ce vor temeinic asta prețui
Ei veșnic bine vor trăi”
Cui îi e dedicată această poezie?
Numărului Pi
Numărul literelor în fiecare cuvânt coincide cu cifra de pe poziția respectivă a numărului Pi
Brook, Kakulla
Imagine:
Der geheimnisvolle Klub
Japonia este unicul stat în lume în care întîrzierea permisă a trenului e de maxim 1 minut. Din 1984, toate
întîrzierile mai lungi de 1 minut au fost provocate de Ei. Pe materialul distributiv aveți denumirea unui film
german din 1913, bazat pe o serie din 3 detective unite într-un ciclu, în denumirea căruia sunt pomeniți Ei.
Numiți autorul acestui ciclu.
Robert Stevenson
Ei sunt sinucigașii. Romanul – „The Suicide Club”
Brook, Kakulla
În publicitatea unei mărci de vin se afirmă că acesta se combină bine cu orice fel de carne. În partea dreaptă
a imaginei sunt mai multe perechi de animale. Cine se află în partea stângă a acestei imagini publicitare?
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Noe
Brook, Kakulla

Răspuns
Comentariu
Autor
Întrebarea 38

Răspuns
Autor
Întrebarea 39
Răspuns
Comentariu

Autor
Întrebarea 40

Răspuns
Autor
top

În rebusul pe care l-aţi primit, este ascunsă denumirea românească a unei monede care a fost emisă pentru
prima dată în 1271 şi care a circulat în Germania, Elveţia şi Austro-Ungaria. Ştiind că am ales crucea în mod
intenţionat, numiţi moneda.
crăițar sau creițar
crai + ţar = crăiţar, sau creiţar, de la nemţescul kreuzer; pe monedă era imprimată o cruce, sau kreuz
Ion Vasilică, LAREME
Blitz dublu. Potrivit „Dicționarului de pușcărie”:
I. ce fel de persoană este numită „primar” în argoul penitenciar românesc?
II. ce fel de persoană este numită „călugăr”?
I. care a fost condamnată pentru prima dată
II. care a fost condamnată pentru un termen lung
LAREME
În ziua morții sale acesta purta în buzunar ochelari, batistă pentru lentile și, paradoxal, o bancnotă de 5
dolari confederată
Lincoln
Deși Lincoln nu era cunoscut pentru faptul că purta ochelari, acesta îi avea cu el, avînd nevoie pentru a
vedea din loja teatrului. Paradoxal este faptul că Lincoln avea la el bancnote de ale sudiștilor, împotriva
cărora luptase în razboiul civil american.
Ion Dodi, LAREME
În limba arabă, denumirea acestui oraș înseamnă „apă”. Renumele orașului intrat în istoria universală prin
vechime și vestigii arhitectonice este completat de secretul fabricării oțelului. Din acest oraș, care este și
cea mai veche capitală funcțională și, în prezent, provine și unul dintre arhitecții preferați ai lui Traian.
Numiți arhitectul.
Apolodor din Damasc
Punctul pe H

