
Campionatul XXVII „Ce? Unde? Când?” 
Etapa 4 – SL/L 01.11.2015 

LAREME, Bifidoc, Punctul pe H, Kakulla 
Runda 1        Go to ¬ Runda 2 ¬ Runda 3 ¬ Runda 4 ¬ Runda 5 

Întrebarea 1 Prima vertebră cervicală, cea care susţine craniul, poartă şi numele unui personaj mitologic. Numiţi-l. 
Răspuns (21/24) Atlas 
Au răspuns Din SL/L (Chișinău): SER, Pokerface, GM, 10 Lei, Moon Power, Asachi, O, Zebra, Zeii CUC-ului, Kernel 

Panic, Prințese și S., Flomaster Y., H5N1, Intel, Maktub, Beleizis, Acord, Brainstorm, WTH, Apeiron, 
Afrodiziac 

Comentariu Prima cervicală susține „globul” capului, la fel cum titanul Atlas susține bolta cerească. 
Sursă https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_(anatomy) 

https://dexonline.ro/definitie/atlas 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 2 Romanul „Ulise” al scriitorului James Joyce este împărțit în episoade, fiecare dintre care poartă o denumire 
inspirată din Odiseea lui Homer. De exemplu, episodul în care protagonistul, Leopold Bloom, se întoarce 
spre dimineață acasă la soția sa se numește Penelopa. Atenție bliț dublu: 
1) Cum se numește episodul în care Leopold Bloom, aflat într-un local, urmărește două chelnerițe 
seducătoare în timp ce ascultă tenorul impresionant al altui personaj? 
2) Cum se numește episodul în care mai multe personaje, deja încălzite de băutură, ajung într-un bordel și, 
respectiv, se dedau desfrâului? 

Răspuns (5/24) 1) Sirenele 
2) Circe 

Au răspuns 10 Lei, O, Intel, Acord, WTH 
Comentariu Sirenele l-au ademenit pe Ulise cu cântece, iar Circe i-a transformat camarazii în porci; 
Sursă Ulysses, James Joyce (Episoadele 11 și 15) 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 3 Imagine: 

  
Acesta este un tablou al pictorului polonez Rafal Olbinski. Numiți-l printr-un cuvânt scurt. 

Răspuns (2/24) Ecou 
Au răspuns Beleizis, Acord 
Autor Brook, Kakulla 

Întrebarea 4 Valoarea ALFEI a variat pe parcursul secolelor. De exemplu, la Milan, în 1817, aceasta era de 451, ceea ce 
a cauzat reprezentanților unor profesii complicații fizice temporare, iar altora probleme cu uneltele lor de 
muncă. Dar ce este ALFA, dacă ea este a 6-a dintr-un binecunoscut șir și azi valoarea sa e de 440? 

Răspuns (3/24) Nota La 
Au răspuns SER, GM, 10 Lei 
Comentariu 451 și 440 sunt hertz. Fluctuația în frecvența care definea nota făcea probleme vocilor cântereților dar și 

duceau la ruperea corzilor instrumentelor. Nota La este nota de bază a camertonului. 
Sursă http://znaeteli.ru/2011/04/lya-ya-ya-ya-ya/ 
Autor Valera Baștovoi, Bifidoc 

Întrebarea 5 Imagine: 
  

http://parlament.md/StructuraParlamentului/Deputies/tabid/87/language/en-US/Default.aspx 
 

Ce au în comun pagina web legătura către care o aveți în față și zeitatea supremă a Zoroastrismului Ahura 
Mazda? 

Răspuns (0/24) 101 nume 
Au răspuns Nicio echipă 
Comentariu Linkul pe care îl aveți în față duce către lista deputaților parlamentului Republicii Moldova, care e copus din 

101 deputați. Ahura Mazda are și el 101 nume. 
Sursă https://en.wikipedia.org/wiki/101_Names_of_God 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_(anatomy)
https://dexonline.ro/definitie/atlas
http://znaeteli.ru/2011/04/lya-ya-ya-ya-ya/
https://en.wikipedia.org/wiki/101_Names_of_God


Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 6 Filmarea unei scene renumite dintr-un film American s-a întins pe 3 zile și a cheltuit 60 de obiecte de 
recuzită de același tip. Procesul a durat atât de mult din cauza îndemânării căpătate de actorul principal ca 
și pompier. Numiți acest actor. 

Răspuns (3/24) Jack Nicholson 
Au răspuns 10 Lei, O, Flomaster Y. 
Comentariu La filmare renumitei scene din filmul Shining, în care eroul lui Nicholson distruge ușa cu toporul, au fost 

utilizate 60 de uși diferite, ele fiind din ce în ce mai groase, pentru ca Nicholson să nu le distrugă așa de 
ușor. 

Sursă http://sploid.gizmodo.com/the-cool-secret-stories-behind-10-of-the-most-iconic-mo-1739453718 
Autor Chiril Semionov, Bifidoc 

Întrebarea 7 Cum se numește echipa Ligii Naționale de Fotbal (american) SUA care vine din orașul Baltimore, statul 
Maryland. 

Răspuns (3/24) Baltimore Ravens 
Criteriu: după cuvântul „raven”. De asemenea „corbii” sau traducerea în altă limbă. 

Au răspuns 10 Lei, H5N1, Apeiron 
Comentariu În Baltimore a trăit, activat și murit Edgar Allan Poe, autorul celebrului poem „Corbul”. Foarte des, echipele 

de fotbal american își iau denumiri de animale. 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 8 [De citit rar]  
Până la sfârșitul secolului 16, ACEȘTIA erau de culoare violetă și doar începând cu secolul 17 majoritatea 
ACESTORA a devenit de culoare mov. Care 5 litere au fost omise în întrebare? 

Răspuns (19/24) r,c,o,i,u/e (în orice ordine) 
Au răspuns SER, Pokerface, GM, 10 Lei, Moon Power, Asachi, O, Phi, Zeii CUC-ului, Kernel Panic, Prințese și S., 

Flomaster Y., H5N1, Intel, Maktub, Beleizis, Acord, Apeiron, Afrodiziac 
Comentariu E vorba despre morcovi. Culoarea, respectiv, e morcovie. 
Sursă https://en.wikipedia.org/wiki/Carrot 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 9 Bliț dublu, psihiatric: 
1) Acest termen este alcatuit din 2 părți care, în traducere din greacă, înseamnă „pe lânga minte”, 
desemnând un proces de gândire puternic afectat de frică și anxietate, până la iraționalitate. Numiți 
termenul. 
2) Din latină, acest termen ar putea fi tradus ca „deviere de la brazdă”, reprezentând o stare asociată cu idei 
ce nu pot fi combătute logic, de exemplu, idei de grandomanie, persecuție sau gelozie. Numiți termenul. 

Răspuns (0/24) 1) Paranoia 
2) Delir 

Au răspuns Nicio echipă 
Autor Punctul pe H 

Întrebarea 10 O aplicație nouă permite oamenilor care tind să împărtășească prea multe din viața lor să fie conectați cu 
cei care sunt, probabil, cei mai interesați de ea. Numiți-i pe aceștia din urmă, știind că denumirea aplicației 
diferă doar printr-o literă de o altă aplicație cunoscută. 

Răspuns (1/24) Bunei 
Au răspuns Afrodiziac 
Comentariu Aplicația se numește Instagran și este un serviciu care va afișa într-un mod accesibil pentru bunei postările 

a celor dragi de pe Instagram. 
Sursă http://gizmodo.com/8-simple-products-designed-to-make-aging-a-little-easie-1574953369 
Autor Chiril Semionov, Bifidoc 
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Întrebarea 11 Imagine:  

 

Americans for common sense 
 

În 2013, s-a propus ca Guvernul SUA să FACĂ ASTA pentru a economisi, după modelul Canadei și, printre 
altele, al Moldovei. Inițiativa a fost dur criticată de un grup, denumirea căruia o aveți în față și care avea 
susținerea industriei de nichel și cupru. Nu vă întreb ce este a FACE ASTA, dar ce cuvânt în textul de pe foițe 
a fost înlocuit cu un altul. 

Răspuns (5/24) Cents 
Au răspuns Pokerface, GM, Legiuitorii, H5N1, Acord 
Comentariu Grupul de inițiativă propunea scoaterea din circulație a monedei de un cent. 
Sursă http://money.cnn.com/2013/02/04/news/economy/end-of-penny/ 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 12 În Italia secolului XVII, o categorie de persoane erau strangulate în mod controlat, până în momentul când 
acestea pierdeau conștiența.  Ce urma să se li se întâmple? 

Răspuns (18/24) Sa fie operați 
Au răspuns SER, GM, 10 Lei, Moon Power, Asachi, O, Zebra, Zeii CUC-ului, Kernel Panic, Prințese și S., H5N1, Intel, 

Maktub, Beleizis, Acord, Brainstorm, Apeiron, Afrodiziac 
Comentariu În așa mod ei erau anesteziați. 
Autor Punctul pe H 

Întrebarea 13 Imagine: 
Respubliklasının devlet dili – dili, angısı işleer latin grafikası temelindä. 
 

Aveți în față un citat din traducerea unui articol, în care am făcut două omisiuni. Cele două cuvinte omise 
diferă doar prin o literă. La ce se referă titlul acestui articol în limba originală? 

Răspuns (1/24) Limba de stat, funcţionarea celorlalte limbi 
Criteriu: După sens dacă este clar că e vorba despre limba de stat (a Republicii Moldova), inclusiv Articolul 
13 din Constituție. 

Au răspuns Maktub 
Comentariu Acesta este primul alineat din articolul 13 al Constituției Republicii Moldova, întitulat Limba de stat, 

funcţionarea celorlalte limbi, în limba găgăuză. În alineat am omis cuvintele Moldova / Moldovan (Moldova 
și moldovenească). Al doilea alineat al acestui articol este: Statul recunoaşte şi protejează dreptul la 
păstrarea, la dezvoltarea şi la funcţionarea limbii ruse şi a altor limbi vorbite pe teritoriul ţării. 

Sursă Constituția Republicii Moldova în limba găgăuză 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 14 Atenție, în întrebare sunt înlocuiri. 
Pentru a întrerupe tradiționalа аsociere dintre termenii „papă” și „papalitate”, teoreticianul literar Roland 
Barthes pledează pentru utilizarea doar acestui cuvânt. Care cuvânt? 

Răspuns (0/24) Scriitor 
Au răspuns Nicio echipă 
Comentariu Conform teoriei sale, autorul unei lucrări își pierde autoritatea asupra lucrării datorită faptului că 

interpretările textului său sunt nelimitate. 
Sursă https://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_the_Author 
Autor Chiril Semionov, Bifidoc 

Întrebarea 15 În povestirea „Experimentul profesorului Rousse” de Karel Capek, sus-numitul profesor pretinde că are o 
metodă prin care poate afla, printr-un duel de cuvinte, secretele cele mai ascunse ale interlocutorilor săi. 
Profesorul spune un cuvânt iar interlocutorul trebuie să spună orice alt cuvânt, fără să se gândească mult. 
Astfel, cuvânt după cuvânt, el reuşeşte să afle de la un pesupus ucigaş locul unde acela îşi îngropase victima. 
Experimentul profesorului însă eşuează când interlocutorul său devine un gazetar. Şi asta pentru că 
interlocutorul utiliza ceva ce se utiliza în gazetărie şi la propriu, şi la figurat... ce? 

Răspuns (4/24) Clișee 
Au răspuns SER, GM, 10 Lei, WTH 
Comentariu Utilizând aiurea expresii banalizate, în loc de cuvinte care să-i fie dictate de subconștient, gazetarul 

întrerupea șirul asociativ, necesar experimentului. În tipografie, clișeul reprezenta o planșă pe care s-a 
reprodus sau s-a gravat o imagine, spre a fi imprimată. 

Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 16 Unul dintre stindardele imperiale romane este labarum. Introdus după anul 312, acesta prezenta drept 
elemente de noutate un simbol și o monogramă. Nu vă întrebăm Cui aparține monograma ilustrată pe 
labarum. Numiți simbolul care putea fi văzut pe acesta. 

http://money.cnn.com/2013/02/04/news/economy/end-of-penny/
https://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_the_Author


Răspuns (14/24) Crucea 
Au răspuns SER, 10 Lei, Moon Power, Legiuitorii, Zebra, Kernel Panic, Prințese și S., H5N1, Intel, Beleizis, Acord, 

Brainstorm, WTH, Apeiron 
Comentariu Labarum a fost introdus de împăratul Constantin cel Mare, pe acesta fiind incluse crucea și monograma lui 

Isus Hristos. 
Autor Punctul pe H 

Întrebarea 17 Cuvântul german Speckgürtel se traduce mot-a-mot ca brâu de slănină, dar în limbaj colocvial înseamnă și 
ALFA. În italiană ALFA se traduce ca sobborgo, iar în daneză forstad. Ce cuvânt a fost înlocuit cu ALFA? 

Răspuns (6/24) Suburbie 
Au răspuns SER, Pokerface, GM, 10 Lei, Prințese și S., Afrodiziac 
Comentariu Cuvântul german face aluzie la faptul că în suburbiile din țările civilizate trăiesc de obicei orășenii mai 

înstăriți. 
Sursă http://www.germany.info/Vertretung/usa/en/__pr/GIC/TWIG__WoW/2012/04-Speckg_C3_BCrtel.html 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 18 Herbert Spencer, născut în 1820, cel mai mare din cei 9 copii născuți în familia Spencer, a fost singurul din 
frați și surori care a supraviețuit până la majorat. Ce frază celebră îi este atribuită lui Spencer? 

Răspuns (5/24) „Survival of the fittest”/ „Supraviețuiește cel mai adaptabil” 
Criteriu: „Selecție naturala” se acceptă, evident 

Au răspuns SER, Pokerface, Zebra, Zeii CUC-ului, Apeiron 
Comentariu Spencer a folosit pentru prima dată fraza în cartea sa „Principiile Biologiei” inspirat de lucrările lui Charles 

Darwin. Darwin a îndrăgit fraza și a folosit-o ca omagiu lui Spencer în a 5 ediție a lucrării sale. 
Sursă „The book of general Ignorance”, ISBN 0-571-23368-6 
Autor Cezar Țivirenco, Bifidoc 

Întrebarea 19 În principiu, EL e un terorist. Totuși, în cinstea LUI sunt numite străzi în orașele Niș, Bar și chiar într-o capitală 
europeană. Cine e EL? 

Răspuns (8/24) Gavrilo Princip 
Au răspuns SER, Pokerface, 10 Lei, Zebra, Kernel Panic, Prințese și S., Beleizis, Acord 
Comentariu Orașul Niș se află în Serbia, Bar – în Muntenegru. Capitala europeană – Belgrad. 
Autor Brook, Kakulla 

Întrebarea 20 Într-o prelegere relativ recentă, filosoful Costas Douzinas a menționat un fragment din Filosofia Dreptului 
lui Hegel, în care autorul afirmă că, atunci când cineva îți propune un contract, adevăratul gest de libertate 
nu este în a-l accepta ci în a spune nu. În acest context, Douzinas laudă felul în care X a formulat întrebarea. 
Numiți X prin două cuvinte ce încep cu aceeași literă. 

Răspuns (0/24) Guvernul grecesc 
Au răspuns Nicio echipă 
Comentariu Este vorba despre referendumul elen cu privire la asistența europeană. 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

 
top | next 

http://www.germany.info/Vertretung/usa/en/__pr/GIC/TWIG__WoW/2012/04-Speckg_C3_BCrtel.html


Runda 3         Go to ¬ Runda 1¬ Runda 2 ¬ Runda 4 ¬ Runda 5 
Întrebarea 21 Vorbind despre ELE, preoteasa Ava Kay Jongs din New Orleans spune că nu trebuie să transmitem gînduri 

rele, ci dragoste, protecție și sănătate. ELE conțin, printre altele, înscripții precum: „a găsi cheile”, „a câștiga 
în Vegas”, dar și „audit de la Inspectoratul Fiscal” sau „a se îngrășa”. Numiți-le prin două cuvinte. 

Răspuns (1/24) Păpușile Voodoo 
Au răspuns WTH 
Comentariu Păpușile Voodoo pot fi utilizate nu doar pentru a face rău cuiva. Religia Voodoo este răspândită în zona 

Caraibelor dar și în Statul Louisiana din SUA, New Orleans fiind cel mai mare oraș al acestuia. 
Sursă 1001 Extra/Ordinary Objects, p. 480 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 22 Imagine: 

 
Aveți în față casa comerciantului rus Filatov. La un moment dat, afacerile lui Filatov nu mergeau foarte bine, 
astfel încât în anul 1907 el aproare a falimentat. Însă FĂCÂND ASTA, Filatov și-a recăpatat puterea financiară. 
Chiar și casa sa a avut un element care comunica Moscovei că el a FĂCUT ASTA. Dar ce a făcut Filatov? 

Răspuns (21/24) S-a lăsat de băut (alcool) 
Au răspuns SER, Pokerface, GM, 10 Lei, Moon Power, Asachi, Legiuitorii, O, Phi, Zebra, Zeii CUC-ului, Kernel Panic, 

Prințese și S., Flomaster Y., H5N1, Intel, Maktub, Acord, WTH, Apeiron, Afrodiziac 
Comentariu Acoperișul casei seamănă cu un pahar întors cu fundul în sus. 
Sursă http://znaeteli.ru/2011/07/dom_s_ryumkoi_ili_hvatit_zavyazal/ 
Autor Valera Baștovoi, Bifidoc 

Întrebarea 23 Într-un roman al lui Paul Auster [se citește Pol Oster], protagonistul, un scriitor pe nume Daniel Quinn [Dăniel 
Kin], printr-un șir de coincidențe ajunge să discute cu un alt scriitor. Acesta, îi povestește lui Quinn că lucrează 
asupra unui eseu despre Don Quixote. În eseu, el argumentează că personajul istoric, Don Quixote, a făcut 
în așa fel încât istoria despre el să ajungă în mâinile lui Cervantes și să fie publicată. Dar cum îl cheamă pe 
autorul eseului? 

Răspuns (8/24) Paul Auster 
Criteriu: Cu greșeli în scriere, dacă permite identificarea autorului romanului. 

Au răspuns Pokerface, 10 Lei, Moon Power, Asachi, O, Zebra, Prințese și S., H5N1 
Comentariu Autorul romanului, apărut ca și personaj în carte. 
Sursă Paul Auster, The New York Trilogy 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 24 Cu toţii cunoaştem ce înseamnă muncitori cu guler alb sau albastru. Un autor canadian pe nume Marshall 
McLuhan a introdus termenul de muncitori cu guler negru, descriindu-i în felul următor: „Către vremea când 
mor părăsiţi într-un azil de bătrâni de cea mai joasă speţă, muncitorii cu guler negru au în palmares cel puţin 
şaptesprezece cariere, niciuna dintre care n-a presupus un plan de pensii". Ce cuvânt englez a fost înlocuit 
cu „negru"? 

Răspuns (0/24) Blank 
Au răspuns Nicio echipă 
Sursă http://www.bbc.com/culture/story/20150305-new-words-for-the-21st-century 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 25 Un soi de acest fruct a fost numit în cinstea nobilei Maria-Thérèse a Franței. Despre ce fruct este vorba? 
Răspuns (5/24) pară/prăsadă 
Au răspuns Pokerface, 10 Lei, Moon Power, Asachi, Prințese și S. 
Comentariu Este vorba de soiul Duchesse (Diușes). 
Sursă https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%88%D0%B5%D1%81_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D1

%88%D0%B0) 
Autor Valera Baștovoi, Bifidoc 

Întrebarea 26 După cum indică și denumirea, genul de furnici din America de Nord, Cananeuretus, este cunoscut savanților 
datorită descoperirii unui singur exemplar într-o bucată de X. Care două cuvinte care încep cu aceeași literă 
au fost înlocuite cu X? 

Răspuns (1/24) Chihlimbar canadian 
Au răspuns Asachi 

http://znaeteli.ru/2011/07/dom_s_ryumkoi_ili_hvatit_zavyazal/
http://www.bbc.com/culture/story/20150305-new-words-for-the-21st-century
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%88%D0%B5%D1%81_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0)
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Comentariu Desigur, această furnica nu mai există astăzi și s-a păstrat doar fiind conservată în rășina întărită timp de vreo 
78-79 milioane ani. Genul își trage denumirea de la țara în care a avut loc descoperirea - Canada. 

Sursă https://en.wikipedia.org/wiki/Cananeuretus 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 27 Etimologic vorbind, acest simbol moldovenesc ar trebui să le aibă în număr de treizeci, şi nu cinci. Numiţi 
acest simbol. 

Răspuns (9/24) Trandafir 
Au răspuns SER, Pokerface, 10 Lei, Asachi, O, Kernel Panic, Beleizis, WTH, Afrodiziac 
Comentariu Cuvântul „trandafir” provine de la cuv. neogrecesc „trandafillo”, sau „treizeci de foi”. Fillo, sau foaie poate 

însemna și petală. Pe stema R. Moldova, roza are cinci petale. 
Sursă https://dexonline.ro/definitie/trandafir 

https://dexonline.ro/definitie/foaie 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 28 Romanul Ulise al scriitorului James Joyce este împărțit în episoade, fiecare dintre care poartă o denumire 
inspirată din Odiseea lui Homer. De exemplu, episodul în care protagonistul, Leopold Bloom, participă la 
funeraliile unui cunoscut se numește Hades. Atenție bliț, dublu: 
1) Cum se numește episodul la sfârșitul căruia un cetățean turmentat și înfuriat aruncă în direcția 
protagonistului o cutie de biscuiți, dar nu-l nimerește? 
2) Cum se numește episodul în care protagonistul intră într-o biserică, observă o ceremonie de împărtășanie 
și meditează la sensul și efectul religiei asupra oamenilor, la fel cum a făcut-o un neamț în 1843? 

Răspuns (1/24) 1) Ciclopul (Polifem) 
2) Lotofagii (Mâncătorii de lotus) 

Au răspuns 10 Lei 
Comentariu Comentariu: și ciclopul Polifem a ratat când a încercat să-l omoare pe Ulise; puțin după K. Marx, Joyce și el 

considera că religia este un fel de drog. Lotofagii sau Mâcătorii de lotus din Odiseea, sunt și ei, oarecum, 
narcomani. 

Sursă Ulysses, James Joyce (Episoadele 12 și 5) 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 29 Pe vremuri, în India, în cazul în care erau prinși, asasinilor li se legau nu doar mâinile și picioarele, dar și limba. 
Cu ce scop se făcea acest lucru? 

Răspuns (14/24) Ca să nu se sinucidă 
Au răspuns SER, GM, 10 Lei, Moon Power, Asachi, Legiuitorii, O, Phi, Kernel Panic, Flomaster Y., H5N1, Beleizis, Acord, 

Apeiron 
Comentariu Dacă erau prinși, asasinii indieni își mușcau limba. Astfel era lezată artera linguală și se provoca o hemoragie 

însemnată, care rămânea invizibilă din exterior. 
Autor Punctul pe H 

Întrebarea 30 Imagine: 
 

… - виды видавший  
Donde… 
 

Aveți în față denumirea tradusă a unei lucrări românești din 1877 și denumirea originală a unui cîntec de 
Robert Wyatt despre refugiații palestinieni și kurzi care caută un loc ca să-și construiască o viață nouă. În 
ambele denumiri am omis aceleași 4 litere (în primul caz, desigur, în chirilică). Reproduceți aceste 4 litere. 

Răspuns (5/24) Stan / Стан 
Au răspuns SER, Pokerface, GM, Beleizis, Acord 
Comentariu În primul caz este vorba despre povestea lui I. Crangă „Stan pățitul”. Donde estan se traduce din spaniolă ca 

„unde sunt?”, iar stan este și un sufix adesea întâlnit în denumirile statelor cu culturi musulmane. 
Sursă http://allforchildren.ru/ft/sk_moldavia06.php 

https://www.youtube.com/watch?v=1rGWmABU4qA 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 
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Întrebarea 31 De 17 ori Oscarul a fost obținut de către sovietici, de 7 ori – de ruși, 6 – de indieni. Numiți norvegianul care 
a reușit să obțină Oscarul de 5 ori consecutiv, între 2009 și 2013. 

Răspuns (7/24) Magnus Carlsen 
Au răspuns 10 Lei, Moon Power, O, Zeii CUC-ului, Maktub, Beleizis, WTH 
Comentariu Nu e vorba de premiul cinematografic, ci de Oscarul la șah. 
Autor Brook, Kakulla 

Întrebarea 32 Imagine: 
 

Dmitry Lookianov, „Decadance” 
 

În cartea sa de fotografii, Dmitry Lookianov ilustrează starea în care au ajuns ELE . Conform lui Lookianov 
ele sunt cel mai bun exemplu al discrepanței culturale dintre orașele mari și provincie. Nu vă întrebăm ce 
sunt ELE. Care literă a fost substituită în denumirea cărții cu altele 3? 

Răspuns (7/24) K 
Au răspuns GM, 10 Lei, Asachi, O, Prințese și S., Maktub, Apeiron 
Comentariu Ele sunt casele de cultură, cunoscute în mediul post sovietic ca DK. Cartea se numește DK Dance. 
Sursă http://lookianov.com/dkdance/ 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 33 Câteva dintre realizările lui Carl Herman Unthan 
- Se putea hrăni singur la vârsta de 2 ani 
- La vârsta de 10 ani putea cânta la vioară 
- La 20 de ani a schimbat o coardă ruptă în timpul primului său concert 
- Putea nimeri din arma de vânătoare în marcajele de pe cărțile de joc 
În 1925 acesta a publicat o autobiografie intitulată „Manuscrisul”. Care patru litere au fost înlocuite in 
textul întrebării. 

Răspuns (11/24) Pedi 
Au răspuns Pokerface, GM, 10 Lei, Moon Power, Asachi, O, Phi, Kernel Panic, Maktub, Acord, WTH 
Comentariu Carl s-a născut fără mâini, autobiografia se intitula „Pediscris” 
Sursă https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Herman_Unthan 
Autor Ion Dodi, LAREME 

Întrebarea 34 Imagine: 

 
Imaginea pe care o aveți în față este din „Sala Pașilor Pierduți” din Iași. Numiți personajele reprezentate în 
ea. 

Răspuns (5/24) Meșterul Manole și soția sa, Ana 
Au răspuns 10 Lei, Moon Power, Zebra, Maktub, Apeiron 
Autor Punctul pe H 

Întrebarea 35 Procesul de creație a unui personaj din romanul lui Neal Stephenson este îngreunat de faptul că avea 
ambele mâini ocupate. Răspundeți printr-un cuvânt din două silabe ce compunea personajul? 

Răspuns (7/24) Haiku / Hokku 
Au răspuns GM, 10 Lei, Moon Power, Zebra, Prințese și S., H5N1, Acord 
Comentariu Pentru a compune un hokku, o poezie cu formă fixă, personajul trebuie să numere silabele, în condițiile în 

care mâinile îi sunt ocupate. 
Sursă Cryptonomicon, de Neal Stephenson 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 36 Recent, revista de stânga „Jacobin”, fondată pe 24 septembrie 2010 și-a anunțat noul... Continuați cu două 
cuvinte. 

Răspuns (10/24) Plan cincinal 
Au răspuns SER, Pokerface, GM, 10 Lei, Moon Power, Asachi, O, Zebra, Zeii CUC-ului, Intel 
Comentariu Pe 24 septembrie 2015 revista a împlinit 5 ani. Planul cincinal e o metodă de planificare a economiei 

sovietice. 

http://lookianov.com/dkdance/
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Herman_Unthan


Sursă https://www.jacobinmag.com/2015/09/our-next-five-year-plan/ 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 37 În 2011, Spencer spunea într-un reportaj CNN că în cei 20 de ani ai vieții sale nu a primit niciun dolar din 
vânzările LUI, de aceea imaginea îi caracteriza destul de fidel situația. Ce este EL? 

Răspuns (4/24) Albumul „Nevermind” 
Au răspuns 10 Lei, Moon Power, Asachi, Maktub 
Comentariu Spencer este bebelușul de pe coperta albumului Nevermind al formației Nirvana care întinde mâna după 

un dolar și este literalmente cu fundul gol. 
Sursă http://edition.cnn.com/2011/09/26/showbiz/nirvana-baby/ 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 38 Eroul romanului lui John Hawkes, privind la o mârțoagă, afirmă că i-ar putea spune vârsta FĂCÂND ASTA. 
Dacă personajul ar fi rus, calul ar avea motive să se teamă. Ce am înlocuit prin A FACE ASTA. 

Răspuns (3/24) A număra coastele 
Au răspuns SER, O, Apeiron 
Comentariu În rusă пересчитать ребра (a număra coastele) înseamnă a bate pe cineva. 
Sursă John Hawes, The Cannibal 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 39 Liqian [Se pronunță Licien] era un oraș chinez dintr-o regiune în care în zilele noastre locuitorii prezintă 
caracteristici stranii pentru China: păr creț, ochi verzi sau albaștri, nas acvilin. Existența acestui oraș este 
explicată de unele teorii cu ajutorul unei bătălii purtate de chinezi în anul 36 î.e.n folosind unui cuvânt, pe 
are vă rog sa-l numiți peste un minut. 

Răspuns (5/24) Legiune/ Legionar 
Au răspuns Pokerface, H5N1, Beleizis, Acord, WTH 
Comentariu Conform unor teorii legionari romani ar fi participat la bătălia dintre chinezi și Xiongnu iar apoi s-ar fi stabilit 

cu traiul în regiune. Liqian și legiune sunt fonetic apropiate, ceea ce ar fi trebuit să servească drept indiciu 
pentru jucători. 

Sursă https://en.wikipedia.org/wiki/Liqian 
Autor Ion Dodi, LAREME 

Întrebarea 40 Printre cei care au murit de la EA se regăsesc: o maratonistă din Boston, o persoană care ținea dietă și mai 
mulți cosumatori de extasy. Numiți-o cu trei cuvinte, două dintre care încep cu vocale. 

Răspuns (3/24) Intoxicația cu apă 
Criteriu: intoxicare cu apă, otrăvire cu apă, exces de apă. 

Au răspuns Pokerface, Phi, Beleizis 
Comentariu Intoxicația cu apă este o dereglare, potențial fatală, a funcțiilor cerebrale, care are loc atunci când echilibrul 

natural al electroliților în organism este încălcat prin suprahidratare. 
Sursă https://en.wikipedia.org/wiki/Water_intoxication 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

 
top | next 

https://www.jacobinmag.com/2015/09/our-next-five-year-plan/
http://edition.cnn.com/2011/09/26/showbiz/nirvana-baby/
https://en.wikipedia.org/wiki/Liqian
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_intoxication


Runda 5        Go to ¬ Runda 1¬ Runda 2 ¬ Runda 3 ¬ Runda 4 

 

Întrebarea 41 Mult timp autorul întrebării considera că ele reprezintă prima literă din denumirea statului. De fapt ele 
reprezintă speranța acestui stat de a se reuni cu celelalte 4 state într-o singură federație a provinciilor unite, 
cum era până în 1839. Despre ce stat este vorba? 

Răspuns (0/24) Honduras 
Au răspuns Nicio echipă 
Comentariu Cele cinci stele pe drapelul Hondurasului, sunt poziționate astfel încât pot sugera litera H. Stelele reprezintă 

membrele fostei Republici Federale a Americii centrale: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras și 
Nicaragua. 

Sursă http://www.crwflags.com/fotw/flags/hn.html 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 42 Imagine: 

 
Aveți în față o fotografie cu Barack Obama și Juan Manuel Santos. 
În executarea EI, tăietura poate fi făcută atât pe verticală cât și pe orizontală, deși, în al doilea caz, se mai 
folosește denumirea de colier. Numiți-o prin două cuvinte care încep cu aceeași literă. 

Răspuns (4/24) Cravata columbiană 
Criteriu: Cravată cubaneză 

Au răspuns Pokerface, GM, 10 Lei, Intel 
Comentariu Cravata columbiană este o formă de mutilare care constă într-o incizie adâncă în zona gâtului și scoaterea 

limbii victimei prin ea. Juan Manuel Santos este președintele Columbiei. În imagine, nici unul dintre cei doi 
președinți nu poartă cravată. 

Sursă https://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_necktie 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 43 Astăzi această ustensilă de uz casnic este cel mai des utilizată la prepararea dejunului, însă în secolul XIX el 
mai era utilizat și de doctori, când făceau o procedură medicală în condiții casnice. Răspundeți prin două 
cuvinte, ce astfel încercau să evite doctorii? 

Răspuns (1/24) Coagularea sângelui 
Au răspuns Afrodiziac 
Comentariu Doctorii utilizau bătător de ou, mixer pentru a evita coagularea sângelui. 
Sursă http://gizmodo.com/you-needed-an-egg-beater-for-blood-transfusions-in-the-1737742647 
Autor Chiril Semionov, Bifidoc 

Întrebarea 44 În seria de cărți „Kingkiller” de Patrick Rothfuss, care prezintă o lume cu un nivel tehnologic de dezvoltare 
asemănător cu evul mediu al lumii noastre, se menționează un maestru neînvins în dueluri, care lua cu el la 
fiecare duel doar o singură DELTA. Răspundeți peste un minut ce am înlocuit cu DELTA. 

Răspuns (4/24) Săgeată 
Au răspuns GM, Beleizis, Brainstorm, Afrodiziac 
Comentariu Maestrul nu considera că are nevoie de a doua săgeată pentru duel, învingându-și fiecare adversar din prima 
Sursă Seria de cărți „Kingkiller” 
Autor Ion Dodi, LAREME 

Întrebarea 45 În ultimul timp el poate fi văzut din ce în ce mai des la sursele întrebărilor din baza de date a Asociației 
Mondiale a Cluburilor de Ce? Unde? Când?, atunci când autorii întrebărilor au încercat să fie cât mai 
specifici. Scriind această întrebare, autorul întrebării îl putea vedea deasupra la 5 Euro. Numiți-l. 

Răspuns (0/24) semnul procent (%) 
Au răspuns Nicio echipă 
Comentariu Odată cu creșterea popularității cărților electronice, și autorii de întrebări de CUC indică tot mai des la sursă 

procentul din text la care se face referință, la fel cum de obicei se indică pagina. Pe tastaturile europene, 
semnul % se află pe aceeași tastă cu cifra 5 și semnul €. 

Sursă http://www.foreignlanguagekeyboard.com/images/categories/kb-lpswedishblack[1].jpg 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 46 Jucând jocul de calculator Europa Universalis în care conduce o națiune, utilizatorul Youtube DDRJake 
comentează asupra acțiunilor întreprinse de țăranii asupriți de taxe și le caracterizează drept AȘA. La 

http://www.crwflags.com/fotw/flags/hn.html
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http://www.foreignlanguagekeyboard.com/images/categories/kb-lpswedishblack%5b1%5d.jpg
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căutarea în Google a cuvântului AȘA, majoritatea rezultatelor sunt titluri ale unor articole de știri. Răspundeți 
peste un minut ce am înlocuit prin AȘA. 

Răspuns (0/24) Revoltător 
Au răspuns Nicio echipă 
Comentariu Țăranii s-au revoltat împotriva taxelor prea mari, evident, pentru conducătorul națiunii aceste acțiuni erau 

neplăcute 
Sursă https://www.youtube.com/playlist?list=PLm0MDLKuRDrkwFrBANeiw8w3uaEAP0Bhw 
Autor Ion Dodi, LAREME 

Întrebarea 47 Puțini dintre voi, probabil, au auzit de sfântul Baldomer, sfântul protector al lăcătușilor. În schimb, toți îl 
cunoașteți pe sfântul protector al hoților, chiar dacă aceasta nu se datorează atât metodelor sale, cât faptului 
că a făcut mai mulți hoți să se pocăiască. Numiți-l pe acest sfânt. 

Răspuns (3/24) Sfântul Nicolae 
Au răspuns Pokerface, Moon Power, Intel 
Comentariu Versiunea mai nouă al Sfântului Nicolae - Moș Crăciun - este cunoscut pentru obiceiul de a intra neobservat 

în casele oamenilor. 
Sursă https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Nicholas 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 48 Imagine: 

 
În imagine aveți portretul lui Papa Inocențiu al VIII-lea. Conform unei versiuni, Papa a fost de acord cu 
uciderea a 3 băieții, sângele cărora a fost folosit pentru a lungi viața lui Inocențiu. Numiți autorul cărții în 
care Papa Inocențiu al VIII-lea e pomenit în lista celor pe care ferocitatea, lăcomia și viciile i-au transformat 
în monștri. 

Răspuns (1/24) Oscar Wilde 
Au răspuns SER 
Comentariu Papa Inocențiu al VIII-lea e pomenit în romanul „Portretul lui Dorian Gray”. Materialul distributiv ar putea 

servi drept indiciu. 
Autor Brook, Kakulla 

Întrebarea 49 După ce s-a mutat de la Celtic F.C. la un alt club de fotbal, fotbalistul Jiří Jarošík (se citește Irji Iaroșik) și-a 
cumpărat un pulover. Care 6 litere din această întrebare au fost înlocuite cu altele 3? 

Răspuns (14/24) Range R 
Au răspuns SER, Pokerface, GM, 10 Lei, Moon Power, Asachi, Zeii CUC-ului, Kernel Panic, Prințese și S., Flomaster Y., 

Intel, Maktub, Acord, Apeiron 
Comentariu Echipa Glasgow Rangers este principalul Rival al Celtic în campionatul Scoției. Jarosik si-a cumpărat un 

automobil Range Rover. 
Sursă http://www.sport-express.ru/fridays/reviews/792550/ 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 50 Z îşi datorează denumirea faptului că anatomiştilor antici li se părea că, privit dintr-o parte, el seamănă cu 
ciocul cucului. Numiţi Z. 

Răspuns (5/24) Coccis 
Au răspuns SER, GM, 10 Lei, O, Maktub 
Autor Ion Vasilică, LAREME 
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