Campionatul XXVIII, etapa 7
Echipele organizatoare: Google-Moogle, Afrodiziac, Zebra, Voodoo
Runda 1
1.

Compania Google furnizează angajaților, printre altele, și prezervative gratuite, care poartă una din culorile
companiei: roșu, galben, albastru sau verde. Dar ce inscripție poartă ele?
Răspuns: I'm feeling lucky
Comentariu: Succes tuturor echipelor participante la maraton, sperăm să aveți noroc.
Autor Eugenia Grosu

2.

Aceste corpuri au fost descoperite datorită coloranților chimici, care permiteau să se vadă și unele detalii
foarte mici, care anterior nu puteau fi observate de biologi. V-am comunicat suficientă informația ca să
puteți spune, cum ele se numesc.
Răspuns: cromozomi
Comentariu: În urma utilizării coloranților chimici, în celule au fost descoperite niște corpuri care se colorau sub
influența lor, devenind vizibile. Ele așa și s-au numit - corpuri colorate, în greacă: cromo (culoare) și somos (corp).
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome
Autor Natan Garștea

3. Blitz dublu:
1. În desenul animat ”South Park”, unul din personaje, fratele șoricelului Lemmiwinx, administrează un site pe care
publică informații private din viața elevilor școlii din South Park. Dar care este numele acestui personaj ?
2. Numiți prin 2 cuvinte care încep cu aceeași literă , cauza demisiei ministrului industriei din Spania, directorului
executive al băncii austriece Hypo Landesbank, dar și a unui membru al comisiei de etică FIFA.
Răspuns: 1. WikiLeaks
2.Panama Papers
Autor: Livandovschi Eugen, echipa Zebra
Surse : https://en.wikipedia.org/wiki/Bass_to_Mouth;
Autor: Livandovschi Eugen

4. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri.
Conform unui comics de pe Internet – un artist ar chema pisica la el cu X X X, iar un designer va ocărî pisica cu Y Y Y.
X și Y sunt abrevieri. Ale cui ?
Răspuns: Adobe Photoshop și Adobe Illustrator
Explicație: Photoshop - Ps , Adobe Illustrator - Ai.
Sursa : http://imgs.abduzeedo.com/files/paul0v2/ai-ps/ai-ps-04.jpg
Autor : Nicoleta Iliuha

5.

Denumirea lor provine din greacă și înseamnă “temple ale muzelor”. Care este cel mai mare și faimos dintre
ele, dacă a fost construit inițial cu scopul de a servi drept fortăreață în secolul al XII-lea?
Răspuns: Luvru.
Comentariu: Muzeu provine de la “templu al muzelor”. Cel mai mare dintre toate muzeele este Luvru.
Autor: Costel Voica

6.

Multe din epidemiile de postări în newsfeed pe facebook de la noi au ca scop sensibilizarea pentru anumite
cauze. În așa o situație, pentru a accentua caracterul moldoveanului tipic, o blogheriță a adăugat 2 litere
într-o denumire de operă bine-cunoscută încă buneilor noștri.
Numiți denumirea modificată.
R: Miorlăița/ Miorlaița
C: Miorița. S-a pus accentul pe plăcerea de a se jălui. Blogherița- Gabi Sofia Conac
A: Nadejda Cervinscaia

7.

În proiectul unui viitor restaurant în Londra, fiecare masă este înconjurata de un perete din bambus, spațiul
asemănând-se cu o cabina de probă. Restaurantul neobișnuit “The buyundi” numit după termenul hindus
care înseamnă “natural” – va avea doua zone. Una dintre ele va fi destinată clienților obișnuiți, dar ce
particularitate vor avea clienții celei de a 2-a zone?
Răspuns: Clienții vor fi goi
Sursă:
http://foodstory.stirileprotv.ro/trenduri-stiri/restaurantul-din-londra-pentru-care-exista-o-lista-deasteptare-de-11-500-de-persoane-regula-de-care-trebuie
Autor: Valeria Stavila
8.

Conform unei glume, echipa Asachi, învingătoarea cupei Veka, ieșind de pe teritoriul fabricii respective, ar
fi exclamat: Z, X, Y! Ce am inlocuit prin Z?
Răspuns: vici
Comentariu: Echipa Asachi mai întâi a câștigat cupa, și doar apoi a mers și a văzut fabrica.
Autor Lilian Bejan

9.

Întrebarea șapte. (Mai mulți din sală corectează) Scuzați, întrebarea 9. Această eroare de numerotare a fost
introdusă în anul 46 î. e. n. și s-a păstrat până acum în multe limbi.
Enumerați în română toate elementele numerotate incorect.
Răspuns: Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie.
Comentariu: Anterior lunile anului erau numite după numărul lor de ordine în latină. După introducerea în anul 46 î.
e. n. a lunilor Iulie și August, denumirea lunilor nu mai corespundea cu numărul lor de ordine.
Autor Natan Garștea

10. Imaginați-vă niște figuri omenești încolăcite astfel, încât să formeze litera ”A” și niște nuferi uniți într-un
lanț, astfel încât să formeze litera ”O ”. Dar care 2 nume proprii sunt menționate în articolul din care a fost
luată propoziția precedentă ?
Răspuns : Monet, Manet
Comentariu : Articolul oferă sfaturi pentru a memora mai ușor cărui pictor îi aparține o lucrare : Manet a pictat mai
mult oameni, în timp ce Monet – peisaje.
Sursa : https://staroversky.com/blog/top-10-tips-for-a-better-memory
Autor: Livandovschi Eugen

Runda 2

11. În 1895 el le-a numit pe ele X, deși în mai multe limbi ele se numesc în cinstea lui. Dar ce sunt ele?
Răspuns: raze
Comentariu: X nu este o înlocuire. În mai multe limbi ele sunt numite raze Reontgen.
Autor Natan Garștea

12. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri. Pe un site a apărut o știre cu titlul "Laboratorul de droguri de la domiciliul
unui X a fost deconspirat de poliție". Probabil, autorul dorea să scrie Y, un paronim de-al său, însă a comis
o eroare de tipar, schimbând cu locul două litere. Ce două cuvinte a câte 8 litere au fost înlocuit prin X și Y,
dacă se cunoaște că X este numele propriu al unei entități care a fost creată pentru lupta contra Y-cilor?
Răspuns: X – Interpol, Y – interlop.
Comentariu: În titlul articolului în loc de interlop era scris interpol
Autor Vitalie Eremia

13. Atenție, în întrebare a fost omis un cuvânt:
Sigma Phi a fost fondată pe 4 martie 1827, la un Colegiu din statul New York. Fiul lui Franklin Roosvelt, James, a
făcut parte din Delta Phi. Dar care cuvânt a fost omis din întrebare, dacă el se întâlnește și în traducerea în română
a titlului primei părți a unui roman celebru din secolul XX ?
Răspuns : Frăția
Comentariu: Romanul celebru este Frăția inelului.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_Phi#Notable_alumni
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigma_Phi
https://ro.wikipedia.org/wiki/St%C4%83p%C3%A2nul_inelelor#Fr.C4.83.C8.9Bia_Inelului
Autor: Livandovschi Eugen

14. Material distributiv.

Imaginile pe care le-ați primit reprezintă cîteva exemple de „marketing de X”, concept ce a fost introdus de Jay
Conrad Levison, scriitor de origine americană, în 1984 în cartea sa ce avea același titlu, pentru a descrie instrumente
de marketing inedite folosite în cazul în care resursele financiare sunt limitate sau lipsesc. Denumirea acestui concept
vine de la „tactici militare de X” care presupun folosirea unor metode atipice de atingere a obiectivelor. Numiți tipul
de marketing reprezentat în imagini.
R: marketing de gherilă (guerilla marketing)
A: Cătălina Grițco
15. Acest sport internațional a fost inventat in Finlanda in anul 2010. Recordul mondial in acest sport îl deține
belgianului Dries Fereman care a avut un rezultat de 110.42 metri in anul 2014. Va rugam numiți cit mai
exact numele acestui sport, daca inițial a fost practicat utilizând doar produse scandinave.
Raspuns: Aruncarea telefonului

Comentariu: Inițial acest sport a fost inventat de Finlandezi care aruncau doar telefoane Nokia. Speram ca si voi pe
parcursul pauzei sa va aruncați telefoanele in buzunare si sa mai comunicati „face to face”.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone_throwing
Autor Dan Ursu
16. În unul din episoadele emisiunii „How it is made” se povestea despre procesul de cultivare a ardeiului iute
Chile. În povestire erau menționate și niște bețișoare colorate, folosite de lucrători.
Răspundeți cât mai exact, pentru ce erau folosite acestea.
R: pentru a compara culorea ardeiului, pentru a înțelege care e copt și care încă nu.
C: bețișoarele sunt colorate în nuanța ardeiului copt, așa cum trebuie să arate care plante deja pot fi culese și care
mai trebuie să se coacă.
A: Sanda Șerșun

17. Într-o emisiune recenta de știri de pe un post radio din Rusia despre unele evenimente din SUA s-a
menționat ca a rămas doar unul „GOPnic”. Numiți-l.
Răspuns: Donald Trump
Comentariu: Partidul Republican se mai numește „Grand Old Party”, abreviat ca GOP. Știrea era despre excluderea
din cursa prezidențială a altor candidați republicani.
Autor Vitalie Eremia

18. Aceste dulciuri, create de Forrest Mars şi William Murrie, în timpul celui de-al doilea război mondial erau
vândute exclusiv armatei americane, deoarece erau rezistente la căldura şi uşor de transportat. Datorită
succesului lor, ele au fost comercializate şi după război. Ele deasemenea au fost primele dulciuri care au
zburat în spațiu. Care este numele lor ?
Răspuns: M&Ms.
Comentariu: Numele provine de la inițialele numelor celor doi creatori.
Autor: Eugen Papuha

19. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri:
Cuvântul „Alfa” a fost menționat pentru prima oară într-un text latin datat din 997, descoperit într-un orășel italian
din sud. Conform acestuia, un lucrător de fermă trebuia să îi dea episcopului orașului douăzeci de Alfe cu ocazia
Crăciunului și Paștelui.
Într-un fel, putem spune că Alfa este volumul unui cilindru de rază Z și înălțimea A.
Dar ce a fost înlocui prin Alfa ?
Răspuns: Pizza
Sursa : https://ro.wikipedia.org/wiki/Pizza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cilindru_(geometrie)
Autor : Eugen Livandovschi

20. În Belgia, în cazul doamnei Delphine Boël aceasta urmează a fi confirmat printr-un test ADN. Conform unei
surse dintr-o altă țară, aceasta a fost confirmat cu ajutorul a 40 obiecte și a unei semințe ale plantei de
specia "pisum sativum". Numiți această sursă.
Răspuns: Prințesa și bobul de mazăre
Comentariu: Doamna Boël susține că este fiica regelui Belgiei. Andersson ne-a relatat un caz când faptul că o
domnișoară era prințesă a fost demonstrat cu ajutorul a 20 saltele, 20 perne și un bob de mazăre.
Surse: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Delphine_Bo%C3%ABl, https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Mazăre
Autor Natan Garștea
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21. Americanul Glen Berger din Florida a devenit milionar dintr-o afacere pe care a început-ond doar un costum
pentru scufundări. Acesta spune că unul din secretele succesului său este faptul că își desfășoară activitatea
preponderent pe X-uri mai puțin cunoscute, unde vin jucători mai puțin experimentați. Dar care trei cuvinte
au fost înlocuite prin X ?
Răspuns : Teren de golf
Comentariu : Glen Berger recuperează din lacuri mingile de golf. Jucătorii mai puțin experimentați mai des aruncă
mingile în apă.
Sursa : http://www.agerpres.ro/lifestyle/2015/10/29/un-american-a-ajuns-milionar-strangand-mingi-de-golf-dinapa-11-51-09
Autor : Vasile Javgurean

22. Una din primele lui mențiuni pe internet se întâlnește la data de 12 mai 1997 pe site-ul anekdot.ru. O altă
mențiune despre el se referă la unitatea de putere care modifică într-o secundă cu un metru pe secundă
viteza lui, care, fiind absolut negru, cântărește un kilogram și se păstrează în Camera de măsuri și greutăți
din Paris. În lumea științifică anglofonă, el își păstrează forma, dar este de o altă specie.
Dar despre ce este vorba?
Răspuns: calul sferic, calul sferic în vacuum
Comentariu: Se pare că originea glumelor despre calul sferic în vacuum se trage dintr-un banc, în care un fizician
pentru a stabili cum un cal de curse poate câștiga, crease un model foarte simplificat care implica un cal sferic în
vacuum. Se mai spune că un cal-putere e forța necesară pentru a accelera cu un metru pe secundă într-o secundă
un cal sferic care cântărește un kilogram, se află în vacuum și e păstrat la Camera de măsuri și greutăți din Paris.
Savanții străini uneori mai fac referință la o vacă sferică.
Autor Natan Garștea

23. Umoristul rus Mihail Zadornov spune că doar în Rusia poți primi o ”palmă peste obraz” ieșind pe contrasens.
Într-un film din 1979, scena asasinarea eroului principal începe cu ”palmă peste obraz”. Dar ce a fost înlocuit
prin ”palmă peste obraz” ?
Răspuns : Lovitură în spate
Sursa : http://mihailzadornov.info/index.php?newsid=201
Filmul ”Julius Caesar”, regizor Herbert Wise
Autor : Vasile Javgurean

24. Conform spuselor lui Dorothy Parker EA este sufletul lenjeriei, conform altui om cunoscut EA este o rudă a
talentului.
Ce este ea?
R: Concizia
C: Concizia este sora talentului conform lui Anton Cehov
A: Nadejda Cervinscaia

25. JIRA este un produs folosit primar pentru administrarea proiectelor și a bug-urilor din aceste proiecte. Deși
e scrisă cu litere mari, denumirea acestuia nu este un acronim, ci o trunchiere a numelui God în japoneză,
care a apărut în 1954. De asemenea, denumirea acestuia face referință la concurentul lor principal, Bug.
Dar enumerati care 4 litere le-am omis din textul întrebării de două ori?
Răspuns: Z, I, L, A
Comentariu: În japoneză Godzilla - este Gojira. Bugzilla este concurentul principal al celor de la JIRA
https://en.wikipedia.org/wiki/Jira_(software)

https://en.wikipedia.org/wiki/Bugzilla
Autor : Nicoleta Iliuha
26. Recentul film biografic al lui Jobs, filmat de Danny Boyle, au fost criticat destul de mult pentru aceea că
evenimentele și personajele descrise în el sunt destul de departe de realitate. "Deși, menționează site-ul
deepapple.com, filmul este interesant de privit, principalul e să reieșiți din aceea că priviți un film despre
un Jobs neutru în apă. Altfel, o să fiți dezamăgiți."
Dar ce am înlocuit cu cuvintele “neutru în apă".
Răspuns: sferic în vacuum
Comentariu: Expresia despre un cal sferic în vacuum face referință la o idee dusă la abstracție extremă, care nu prea
are echivalente reale.
Sursa: http://www.deepapple.com/news/49251.html
Autor Natan Garștea

27. Părinții acestor copii deosebiți au apelat la agenția de creativitate a elvețianului Marc Hauser achitând în
jur de 28000 de Franci pentru un serviciu anumit. Elvețianul afirmă că acest proces durează cel puțin 6-8
săptămâni și sunt implicați in jur de 20 de angajați. Numiți exact despre ce serviciu este vorba.
Răspuns: Inventarea/Compunerea/Născocirea prenumelui pentru copii.
Comentarii: Agenția elvețianului oferă servicii de inventare/compunere a prenumelor unice pentru copii. Acesta
afirma ca majoritatea cuplurilor stabilesc din start ca nu vor divulga copiilor circumstanțele in care prenumele au
fost compuse. Pentru o plata suplimentara, agenția oferă și “povestea apariției numelui”. Se accepta după sens,
atâta timp cat din răspuns este clar ca prenumele sunt unice, la comanda.
Sursa: http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/vornamen-fuer-babys-schweizer-kreiert-namen-fuer-28-000franken-a-1090821.html
Autor: Nadejda Melinti

28. Ținând cont de faptul că cuvântul latinesc ce o desemnează pe Ea avea și semnificația de „prostituată”,
renumita legendă cu participarea ei capătă o cu totul altă explicație, mult mai realistă.
Dar unde în Chișinău noi îi putem vedea pe protagoniștii acestei legende?
Răspuns: În fața muzeului de istorie
Comentariu: Este vorba despre legenda despre salvarea lui Romulus și Remulus de către o lupoaică. Ținând cont de
aceea că cuvântul latin „lupa”, pe lângă lupoaică mai semnifică și prostituată, istoria salvării copiilor poate avea o
explicație mult mai prozaică. Statuia lupoaicei cu ambii copilași poate fi văzută în fața Muzeului de istorie națională.
Sursa: Rob Monaco, The podcast history of the world
Autor Natan Garștea

29. Începând cu vara anului 2002 până în 2005, pe mesele americanilor se putea de întâlnit băutură "dnL".
Aceasta conținea cofeina si avea sticla transparenta. Marketologii spuneau ca ea era opus altei băuturi
celebre. Care?
Raspuns: 7up.
Comentariu: Daca întoarcem logo-ul 7up la 180 de grade obtine dnL. Cam asa e si cu cofeina, 7uP nu are cofeina, iar
sticla e verde.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/DnL
Autor Dan Ursu
30. Deși autorul acestei întrebări se consideră destul de original, funcția „Facebook memories”, care permite
să-ți vezi postările din aceeași zi din anii precedenți, i-a demonstrat că nu este chiar așa.

Astfel, autorul întrebării a plasat postări cu text similar pe datele de 2 decembrie 2015, 5 decembrie 2014, 3
decembrie 2012 și, de exemplu, pe 9 decembrie 2010. Postarea care atât de mult îi place să o repete autorul
întrebării este un vers cunoscut parafrazat. Reproduceți această postare.
Răspuns: Te uită cum plouă decembrie…
Comentariu: După cum s-a dovedit, de fiecare dată când în decembrie plouă, autorul întrebării nu se poate abține
să nu parafrazeze renumitele versuri ale lui Bacovia “Te uită cum ninge decembrie”.
Autor Natan Garștea
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31. Primul cuvânt ce semnifică acest lucru a venit în română din limbile europene, probabil, prin intermediul
acelei maghiare, și se referea, practic, la funcția lui. Al doilea cuvânt ce semnifică acest lucru este de origine
turcă și se referă mai degrabă la forma lui, însemnând în turcă cârlig, buclă sau, de pildă, o pufnitură de aer.
Sperăm că în timpul minutului de discuții nu veți auzi afirmația lui René, și veți putea scrie ambele cuvinte
ce semnifică acest lucru.
Răspuns: Lulea, pipă
Comentariu: În majoritatea limbilor europene cuvântul pentru pipă își are originea în latinescul pipare, și semnifică
o țeavă, ceea ce și este, în esență, o pipă. Turcescul lula semnifică un cârlig, cârlionț, dar și un pufnit. René Magritt
în tabloul său "Trădarea imaginilor", în care este reprezentată o pipă, a scris "Aceasta nu este o pipă". Sperăm că
nimeni la masa de joc, când ați formulat versiunea corectă, nu vă convingea că aceasta nu este o pipă.
Surse: https://dexonline.ro/definitie/Pipă
https://dexonline.ro/definitie/lulea
https://translate.google.com/m/translate#tr/en/lule
Autor Natan Garștea

32. Imagine

În imagine aveți o glumă. Răspundeți prin trei cuvinte în engleză, sau două în română, ce am înlocuit prin Einstein.?
Răspuns: The human brain / Creierul uman.
Autor: Eugen Papuha

33. Atenție. Înlocuiri frazeologice.
Meditând asupra întrebării - dacă ar fi posibil de repetat în realitate această formă de protest a țăranilor din Moldova
medievală, autoarea întrebării a ajuns la concluzia că ar trebui doar mai multe X-uri, fixator și clame pentru ca
expresia să prindă viață.
Scrieți pe foițe care expresie de 6 cuvinte a fost înlocuită cu „A face asta”.
R: a umbla cu paiele în cap
C: pentru a prinde părul se potrivesc foarte bine obiectele lungi și subțiri cum sunt creionul, pensula sau pixul
A: Sanda Șerșun

34. Atenție, în întrebare sunt omise două cuvinte.
(primul cuvânt omis) for (al doilea cuvânt omis)
Not (primul cuvânt omis) in (al doilea cuvânt omis)
Aceasta este o inscriptie de pe un dulap de bucatarie. Numiti oricare din aceste 2 fraze in varianta originala
Raspuns: Made for china; Not made in China.
Comentariu: In engleza „china” e atit portelan si o tara care face de toate.
Autor: Dan Ursu

35. Numiți prin 2 cuvinte care încep cu litere consecutive titlul neobișnuit pentru un album de debut ales de
trupa VH2, titlu care ar reflecta faptul că formația este un super-grup format din muzicieni renumiți din
formațiile Holograf și Kripton.
Răspuns : Greatest Hits
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/VH2
Autor: Livandovschi Eugen

36. Material distributiv:
"Let's all get up and dance to a song
That was a hit before your mother was born
Though she was born a long, long time ago
Your mother should know"
(Traducerea:
Haideți toți să ne ridicăm și să dansăm după un cântec
Care a fost hit înainte ca mama ta să se fi născut
Deși ea s-a năsuct mult-mult timp în urmă
Ea trebuie să-l cunoască.)
Textul cursiv pe care îl aveți în față a apărut în anul 1967. Astfel, deși pentru autorul întrebării el nu este AȘA, pentru
unii dintre cei prezenți el este anume AȘA.
Dacă vă veți da seama ce litere am omis în textul întrebării, veți putea spune, ce cuvânt am înlocuit prin AȘA.
Răspuns: recursiv
Comentariu: În informatică recursie se numește procedeul când o funcție, spre exemplu, se apelează singură pe ea.
Odată cu trecerea timpului, textul cântecului formației The Beatles "Your mother should know" poate să se refere și
la sine, în el vorbindu-se despre un cântec care a fost hit cu mult înainte de nașterea mamei ascultătorului.
Autor Natan Garștea

37. Fiindcă suferă de dislexie, încă de la începutul activității acestei companii, fondatorul ei avea probleme cu
memoratul denumirilor produselor ce conțineau cifre. Astăzi, denumirile produselor sunt atribuite după un
sistem bine definit. Ele de obicei sunt formate din un cuvânt, foarte rar doua. Cuvintele sunt simple sau
cunoscute. Astfel, există categorii de produse denumite cu nume feminine, nume masculine, ocupații,
termeni din muzică, chimie, meteorologie, termeni gramaticali, etc. Dar despre ce companie este vorba?
Răspuns: IKEA
Comentariu: Compania este renumită prin denumirile originale ale produselor sale.
Sursa: Wikipedia
Autor Eugenia Grosu
38. Datorită glumelor sale şi caracterului său jovial, Președintele SUA Barack Obama, a fost poreclit de presă
“x”. Scrieți ce este “x” dacă el e un cuvânt compus modificat care, în forma sa originală, este o atribuție
oficială a președintelui.
Raspuns: Comedian-in-chief.

Comentariu: Cuvântul inițial este Commander-in-chief, o atribuție oficială a președintelui SUA.
Autor: Costel Voica
39. Într-o carte de-a lui Heinlein, contraceptivele au fost numite produse X-iene. X a devenit renumit în 1798
prin eseul său asupra principiilor populației. Numiți-l.
Răspuns: Malthus
Comentariu: Thomas Malthus a scriu un eseul despre principiile populației care a influențat mult epoca sa, în care
susținea că creșterea populației urmează o progresie geometrică, iar acea a capacitâților de producere - una
geometrică, de aici și necesitatea impunerii unui control al creșterii populației. Heinlein numea contraceptivele
"produse malthusiene".
Autor Natan Garștea

40. Conform unor surse, în anii 1941-1944 în Moldova a avut loc un proces promovat inclusiv prin intermediul
oficiilor stării civile, care ar putea fi numit politica „ei”. Procesul invers ei a avut loc în univers peste 379 mii
ani după Big bang, Marea explozie. Dar ce cuvânt a fost înlocuit prin „ea”?
Răspuns: Ionizare
Comentariu: A avut loc procesul de românizare a variantelor ruse a numelor. Astfel, numele Ivan era transformat în
Ion, ceea ce poate fi numit „politică de Ionizare”. Peste 379 mii ani după Big bang, atomii materiei au început să-și
recapete electronii, având loc recombinarea lor. Acesta este un proces invers ionizării.
Surse: 1. История СССР, № 5/1991. Шорников П. М. (Кишинёв) — Сопротивление политике запрета русского
языка в годы фашистской оккупации Молдавии (1941-1944 гг.). С. 168. http://journal-club.ru/?q=node/19648
(HTML: http://www.russian.kiev.ua/material.php?id=11604185).
2. https://en.wikipedia.org/.../Recombination_%28cosmology%29
Autor Maxim Sidorov

Runda 5
41. Una din explicațiile conspiraționiste ale ratingului foarte înalt al Acestuia pe un site specializat ar fi, de
exemplu, faptul că persoanele care s-au regăsit în El au decis să facă administratorilor site-ului... Să le facă
ce?
Răspuns: O ofertă care nu poate fi refuzată
Comentariu: Este vorba de filmul Godfather și ratingul foarte înalt al acestuia pe site-ul imdb.com. O altă explicație
ar fi că filmul chiar este foarte bun.
Autor Natan Garștea

42. După ce a aflat tema tezei de licență a unui prieten de la design industrial, autoarea a remarcat că mai bine
ar fi de ales altceva și de nu a face asta din nou, având atât de puțin timp pentru asta.
Scrieți care 3 cuvinte au fost înlocuite prin a face asta, dacă prima dată asta a fost făcut în secolul 19.
R: a inventa bicicleta
C: după cum se utilizează fraza a inventa bicicleta din nou , autoarea a remarcat că prietenul ei și-a complicat viața
luând această tema ca temă de licență.
A: Sanda Șerșun

43. HX este un general și un doctor. CX este o persoană ce comite un anumit act imoral. Nu vă întrebam ce am
înlocuit prin X, dar ce canal de televiziune are în denumirea sa o versiune modificată printr-o litera a lui X.
Răspuns: Animal Planet

Comentariu: Hannibal a fost un general cartaginez, iar Dr. Hannibal Lecter, un personaj creat de Thomas Harris.
Autor: Eugen Papuha
44. Ele sunt mai multe care ar putea avea același renume. De exemplu, pagoda de pe Dealul tigrului, în China,
are la un anumit indicator valoarea 3. Două turnuri din Bologna au valorile, respectiv, de 1,3 și de 4. Biserica
Suurhusen din Germania – 5,19. Iar turnul parlamentului britanic pe care este Big Ben-ul – 0,26. Acest
parametru la cel mai cunoscută dintre ele este de 3,97.
Nu vă întrebăm ce indică acest parametru, ci care este cel mai cunoscut dintre ele?
Răspuns: Turnul din Pizza
Comentariu: Toate aceste construcții sunt înclinate. Indicatorul, respectiv, era unghiul de înclinare și se măsura în
grade.
Autor Natan Garștea

45. Oamenii de știință menționează că acesta poate fi observat doar dimineața, sau după masă. Acest fapt se
explică prin aceea că soarele nu trebuie să fie sub un unghi mai mare de 42 grade față de orizont. Despre
ce merge vorba?
Răspuns: Curcubeu
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Curcubeu
Autor Eugenia Grosu
46. Imagine

Conform unei legende, forma inițială a acestui produs era alta. Aceeași legendă spune că anume X la întoarcere
acasă, văzând acest produs s-a înfuriat si cu ajutorul sabiei l-a adus la forma curenta. Numiți-l pe X.
Răspuns: Napoleon ( se accepta Napoleon Bonaparte, Napoleon I)
Comentariu: Se spune ca cașcavalul Valencay avea inițial forma de piramida, Napoleon însă la întoarcerea din Egipt
(unde a suferit înfrângere) la adus la forma de azi, un trunchi de piramida.
Sursa:
1. Masui, Kazuko; Tomoko Yamada (1996). French Cheeses. Dorling Kindersley. p. 84
2.https://en.wikipedia.org/wiki/Valen%C3%A7ay_cheese
Autor Dan Ursu

47. La finele epocii Bronzului, Mediterana de est era dominată de „Grupul celor 8” al timpurilor: egiptenii,
hittiții, canaaniții, ciprioții, minoienii, miceneenii, asirienii și babilonienii. Dar circa 3200 ani în urma toate
aceste civilizații au intrat într-un declin puternic.
Geoarheologul Eberhard Zangger propune o explicație nouă acestui fenomen, supranumind procesul ce a dus la
declinul civilizațiilor de bronz prin trei cuvinte (în engleză sau română), printre care e și numerarul "zero". Dar cum
anume a numit el procesul?
Răspuns: Războiul mondial zero
Comentariu: El susține că o altă Civilizație, civilizația Luwiană, a inițiat o serie de invazii în zonă, ce au dus la colapsul
marilor civilizații ale timpului.

Sursa:
http://www.smithsonianmag.com/smart-news/geoarchaeologist-proposes-there-was-a-world-war-zero180959152
Autor Natan Garștea
48. Fiica de 2 ani a autoarei întrebării, văzând-o pe mama sa făcând un lucru pe care îl fac des autorii întrebărilor
de CUC, a spus: "Mingea. S-a rupt o bucată". Răspundeți cu exactitatea, ce făcea la moment autoarea
întrebării.
R: Citea Wikipedia (se acceptă după sens și cuvântul Wikipedia)
S: Experiența proprie
C: Fiica a văzut logotipul Wikipediei
Autor Polina Meleca

49. Ordinul "Victoria" este cea mai înaltă distincție militară acordată în URSS, fiind decernată conducătorilor de
oști care s-au distins în timpul celui de-al doilea război mondial.
Într-un articol de pe net în care era discutată problema veteranilor falși, era prezentată poza unui veteran cu pieptul
plin de ordine și medalii, inclusiv și ordinul "Victoria", și se presupunea ironic că el este anume acest român.
Dar care român, și de ce anume el se presupune că este în poză?
Răspuns: Regele Mihai I al României, care e unicul cavaler în viață al acestui ordin.
Comentariu: Ordinul a fost primit doar de 20 de persoane. Regele Mihai l-a primit datorită aderării în 1943 a
României la forțele aliaților, când încă nu era clară soarta războiului.
Sursa:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D
0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB?wprov=sfsi1
Autor Natan Garștea
50. Conform lui Antoine de Saint Exupery, ea este atinsă nu atunci când nu mai este nimic de adăugat, ci când
nu mai este nimic de înlăturat. Dar cu numele cărei persoane est-europene ea poate fi asociată începînd cu
vara anului 1976 ?
Răspuns : Nadia Comăneci
Comentariu : Ea este perfecțiunea. Nadia Comăneci a obținut în 1976 prima notă de 10 din istoria gimnasticii
Sursa
:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gymnastics_at_the_1976_Summer_Olympics_%E2%80%93_Women%27s_balance_
beam
http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=perfec%FEiune

