Campionatul XXIX „Ce? Unde? Când?”
Etapa 2 – Divizii
5 noiembrie 2016
LAREME, Bifidoc, Maktub, Al K Pony
Runda 1
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Go to ¬ Runda 2 ¬ Runda 3 ¬ Runda 4
Imagine:
main() {
printf("Γειά σου Κόσμε!");
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}
Traduceți în engleză sau în română textul în greacă din imaginea pe care o aveți în față.
Hello, world! / Salut, lume!
Ion Dodi, LAREME
Pliniu cel Bătrân povestește că, după ce oraculul i-a prezis lui Eschil moartea în timpul prăbușirii unei case,
acesta petrecea mult timp afară. Conform legendelor, Eschil a murit după ce un vulture care zbura
deasupra sa i-a aruncat peste cap o ALFA. Numiți ALFA cu două cuvinte.
Broască țestoasă
Conform legendei, un vultur a scăpat o broască țestoasă în capul lui Eschil și așa dramaturgul și-a găsit
moartea.
Marcel Spatari, Maktub; Andrei Lutenco, LAREME
Imagine:

Conform statisticilor, ei răcesc mai des. Posibil, anume din această cauză pentru ei au fost inventate aceste
mănuși. Numiți-i.
Fumătorii
http://db.chgk.info/random/from_2012-01-01/types1/complexity1/842057483/limit50
Анастасия Перевозник (Харьков)
Rita Vasilașcu, Maktub
Un economist a calculat că, în medie, un angajat câștigă în Statele Unite aproximativ 2.5 (doi virgulă cinci),
în Japonia – trei, în Rusia – puțin peste unu, iar în India – o treime de X pe oră. Numiți X-ul.
(burger) BigMac
Indicele BigMac se folosește pentru a compara puterea de cumpărare și nivelul de viață în diferite
țări/perioade de timp.
Hamburger
http://db.chgk.info/question/monos12.2/1
Борис Моносов
Rita Vasilașcu, Maktub
În acest teritoriu, turiștii pot cumpăra drept suvenir monede de o formă neobișnuită, cu un nominal de trei
dolari locali. Numiți acest teritoriu.
Insulele Bermude
Monedele sunt în forma unui triunghi.
http://db.chgk.info/question/azerb12.2/9
Команда "Апрель" (Ростов-на-Дону)
Rita Vasilașcu, Maktub
Muzeul din Belfast ce poartă acest nume a fost inaugurat în 2012, având o capacitate de peste 3500 de
persoane. Actrița din rolul principal dintr-un film cu același titlu a făcut pneumonie în timpul filmărilor.
Numiți filmul.
Titanic
Muzeul a fost deschis cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la tragedie.
http://db.chgk.info/question/azerb12.3/3
Тимур Барский (Тель-Авив)
Rita Vasilașcu, Maktub
Conform unei versiuni, acest obiect nu era utilizat cu scop decorativ sau de protecție, ci avea o menire
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practică. Purtarea lui îi permitea celor care îl utilizau să vadă atunci când aceștia ieșeau din întuneric la
soare. Scrieți peste un minut cu cine se asociază la noi acest obiect.
Pirații
http://muzey-factov.ru/tag/sailing#4701
Rita Kotenko, Maktub
Conform unui demotivator, Internetul este precum Egiptul antic din 2 motive. Primul e că toți scriu pe
pereți. Care e al doilea?
Toți se închină pisicilor
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Rita Kotenko, Maktub
În unele teatre antice erau rânduri speciale unde se așezau soldații cu o singură mână. În fața acestora erau
așezați robi chei sau rași pe dap. Pentru ce aveau nevoie soldații de acești robi?
Ca să aplaude
http://www.rb.ru/office/gyncyclo/text/2010/11/24/140519.html
Vadim Kuzmin
Rita Vasilașcu, Maktub
Imagine:
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Când suntem mici, unii ne sperie că dureaza 7 ani până dispar urmele, alții că e grav pentru inimă, sau în
genere putem muri. Ce 3 cuvinte în engleză sau 4 cuvinte în română au fost omise din imagine?
swallow chewing gum / înghițiți gumă de mestecat
Constanța Dohataru, Bifidoc
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Acest ordin a dat denumirea unei băuturi, unei maimuțe, unui bulevard, printre altele. Noi vă rugăm să
numiți piesa vestimentară.
Capișon
Ordinul capucinilor, băutura capuccino, maimuța Cebus capucinus, bulevardul Capucinilor din Paris.
Constanța Dohataru, Bifidoc
Imagine:
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Conform unui studiu, din cauza practicării acestui așa-numit alfabet, anual mor circa 7.000 de oameni.
Numiți categoria de oameni care-l utilizează.
Medici
Lina Acălugăriței, Maktub
Imagine:
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Într-un articol din Washington Post, Fidel Castro este numit cel mai cubic cubanez. Fiți atenți la imagine și
spuneți-ne ce două cuvinte am înlocuit în această întrebare?
Stâng, stângaci
Observați că în imagine Fidel Castro scrie cu stânga.
Andrei Lutenco, LAREME
Un club de striptease din Capetown a lansat o serie de parfumuri care conțineau combinații de mirosuri
precum: benzină și ulei de mașină; țigări și cerneală; frânghii și aromă proaspată de ocean. Numiți această
serie pe parfumuri printr-un cuvânt de origine latină.
Alibi
Această serie de parfum a fost lansată pentru clienții bărbați ai clubului care vroiau să ascundă acest fapt,
pentru a evita eventuale neplăceri cu soțiile.
http://ealana.ru/2011/11/samye-zagadochnye-duxi-vypustili-v-kejptaune/
http://www.mahala.co.za/culture/dear-shane/
Сергей Шорин
Rita Vasilașcu, Maktub
La o emisiune televizată au fost invitați un genetician, un doctorîn filozofie și directorul unei ferme de
păsări. Discutia era dedicată unei dileme pe care încă Aristotel și Plutarh au ridicat-o. Numiți unul dintre
cele două elemente constitutive ale problemei.
Oul/Găina
Marcel Spătaru, Maktub
Într-un serial despre o actriță în vârstă se spune că ea juca încă atunci când l-au împușcat pe Kennedy. Ce
cuvânt a fost înlocuit în întrebare?
Lincoln
Adică juca în spectacolul pe care îl privea Lincoln când a fost împușcat.
db.chgk.info
Борис Моносов (Санкт-Петербург)
Rita Vasilașcu, Maktub
Personajul lui Elsa Triolet asculta cu gura căscată păreri despre politică, fără a îndrăzni să le contrazică.
Unde se află personajul în acel moment?
În scaunul stomatologic

Comentariu
Sursă
Autor
Traducere
Întrebarea 18
Răspuns
Comentariu
Sursă
Autor
Întrebarea 19

Răspuns
Comentariu
Sursă
Autor
Întrebarea 20
Răspuns
Comentariu
Sursă
Autor
top | next

Stomatologul se dă cu părerea despre politică în timpul procedurii.
db.chgk.info ; Э. Триоле. Великое никогда. // "Иностранная литература", 1966, N 7.
Максим Мерзляков (Воронеж)
Rita Vasilașcu, Maktub.
În romanul „Împăratul Muștelor”, ochelarii personajului poreclit Piggy sunt utilizați pentru a aprinde focul.
Asta e extrem de improbabil, pentru că Piggy era AȘA. Spuneți cum AȘA printr-un cuvânt de patru litere?
Miop
Lentilele purtate de miopi sunt inutile în acest scop, pentru că ele dispersează lumina, nu o concentrează.
http://www.writethinker.com/2013/01/30/piggysspec/
Ion Vasilică, LAREME
Dacă personajul interpretat de Brenda Fricker din filmul Singur Acasă 2 ar fi făcut asta în San Francisco, ea
s-ar fi ales cu amendă. Autoritățile din San Francisco spun că făcând asta, contribui la răspândirea mizeriei
în oraș și chiar a diverselor boli. Răspundeți prin două cuvinte ce încep cu aceeași literă ce am înlocuit prin
a face asta.
Hrănit hulubii
Brenda Fricker a interpretat rolul Doamnei Hulubilor (Pigeon Lady). Hrănitul hulubilor și altor păsări nedomestice duce la creșterea populațiilor lor, ceea ce reprezintă un pericol de sănătate publică.
http://www.sfgate.com/bayarea/article/Feeding-birds-isn-t-good-for-them-or-us-4685087.php
Ion Vasilică, LAREME
A trăit 1462 de zile șoarecele din lume cel mai batrîn. Se numea cum acest șoarece?
Yoda
Șoarecele a fost numit în cinstea personajul Yoda din filmul Star Wars, care conform legendei a trait peste
900 de ani. Ordinea ciudată a cuvintelor era un indiciu.
http://www.ur.umich.edu/0304/Apr19_04/26.shtml
Cezar Țivirenco, Bifidoc
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Dacă-i prindeau cu frauda, clienții înfuriați ai cămătarilor italieni din secolul 16 deseori le distrugeau
mobilierul. De aici provine cuvântul… Care cuvânt? Se acceptă în română, rusă sau engleză.
Bancrută, банкрот, bankrupt
Locul de muncă al camatarilor erau mese speciale unde ei ofereau credite clienților. În italiană cuvântul
banca înseamna și masă. Clienți amăgiți literalmente le rupeau mesele, de unde și cuvântul bancrută,
банкрот sau bankrupt
http://www.worldwidewords.org/weirdwords/ww-ban1.htm
Cezar Țivirenco, Bifidoc
La Moscova se crede că:
Pistolul marinarului revoluționar aduce succese în afaceri; nasul câinelui vameșului te trece de examene; al
treilea cocoș îți aduce un spor la salariu, iar al patrulea cocoș - ghinion. Pentru a avea succes în dragoste,
însă, trebuie să călătoriți… în ce oraș din Italia?
Verona
Ca să se întâmple toate aceste lucruri, conform superstițiilor, trebuie să freci statuile respective, aflate în
metroul din Moscova. La Verona se află celebra statuie a Julietei.
Nadia Paramzina, Maktub.
Legea Șoferului Stupid din statul Arizona prevede că daca un șofer intră pe teritorii inundate, în caz de
necesitate, el trebuie să plătească pentru propria sa...continuați cu un cuvânt.
Salvare
după sens

https://en.wikipedia.org/wiki/Stupid_Motorist_Law
Cezar Țivirenco, Bifidoc
Acest termen provine de la faptul că inițial ELE erau rulate după film, nu înainte. Un film ai cărui eroi sunt
implicați în producția LOR, se numește „In a world...” (Într-o lume...). Numiți acest cuvânt de origine
engleză
Trailer
Deși astăzi trailerele sunt lansate și arătate la cinema înainte de film, termenul se traduce din engleză că
rulotă. ”In a world” este frază-clișeu cu care încep mai multe traileruri.
http://www.straightdope.com/columns/read/2270/why-are-they-called-trailers-if-theyre-shown-embefore-em-the-movie
https://www.youtube.com/watch?v=EiCwrjV06fI
Rita Vasilașcu, Maktub
Un articol de pe site-ul thebookoflife.org conține termeni precum Litost din limba cehă sau Jayus din
indoneziană. De asemenea, este menționat termenul portughez Suadade – o stare dulce-amară de
nostalgie, pentru ceva din trecut sau cineva iubit care nu este alături la moment. Numiți tema articolului.
Cuvinte intraductibile
Cuvântul portughez după sens se aseamănă cu faimosul și intraductibilul dor.
http://www.thebookoflife.org/untranslatable-words/
Rita Vasilașcu, Maktub
Imagine:

Această față veselă este logoul programului de dezvoltare a unei discipline sportive în rândul tinerilor,
organizat de Federația Internațională a unui sport. Numiți sportul.
Volei

Marcel Spatari, Maktub
La diverse ceremonii, inițial italienii utilizau dulciuri într-un anumit mod. Pentru că nu toți își permiteau
acest lux, se utilizau și bile de cretă. Dar întrucât bilele de cretă cauzau traumatisme, în 1875 un negustor
milanez a substituit creta cu hârtie. Așa au apărut ele. Numiți-le cu un cuvânt italian.
Confetti
http://encyclopedia.tfd.com/confetti
Ion Vasilică, LAREME
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Punctul final al primei expediției în Kolîma din anul 1928 a fost stabilit rîul Srednekan. Ajunși la unul din
afluenții rîului, geologii au decis că anume acesta și este punctul final. Peste ceva timp aceștia însă au
înteles că au comis o greșeală și că de fapt nu au ajuns la punctul final. De aceea afluentul care i-a dus în
eroare a fost rebotezat. Ce denumire a primit acest afluent?
Virgula
Pentru că punctul final – Srednekan- așa si nu a fost atins în cadrul primei expediții, afluentul care a derutat
geologii a fost numit „virgulă”, indicînd că punctul încă urmează a fi pus.
http://muzey-factov.ru/from370
Ion Vasilică, LAREME
Se consideră că Dragoș a făcut asta în anul 1359. Potrivit uneia dintre teorii, termenul este împrumutat de
la popoarele nomade, care, pentru a popula provizoriu un teritoriu, trebuiau să coboare din șa. Ce cuvânt
am înlocuit prin „a face asta”?
Descăleca/descălecat
Descălecat a căpătat sensul de a întemeiat o țară
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=DESC%C4%82LECA
Conform tradiției orientale, cârmuitorul își anunța deciziile în fața palatului său. Așa a apărut denumirea
alternativă a guvernului unui imperiu. Care imperiu?
Otoman, Osman
E vorba de poartă
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În 1956 Andreas Dascher a ajuns la concluzia că din punct de vedere aerodinamic nu avea niciun sens să ții
mâinile ridicate deasupra capului. Dar ce avea în picioare Andreas Dascher ?
Schiuri.
Andreas Dascher a inventat tehnica de sărituri cu schiurile cu care au adoptat-o toți săritorii astăzi, cu
mâinile în lateral, puțin îndepărtate de corp. Înainte de 1956 săritorii cu schiurile ridicau mâinile deasupra
capului, orientate înainte, ceea ce nu era foarte practic din punct de vedere aerodinamic.
Marcel Spatari, Maktub
Acest nume a provenit de la Ecaterina. Varianta sa masculină a fost popularizată de un faimos poem
publicat în 1884, în care numele este purtat de un paj șiret. Care este acest nume? (numiți varianta
feminină sau feminină)
Cătălin/Cătălina
Se face referire la poemul Luceafărul. Țineți minte versurile „În vremea asta Cătălin/ Viclean copil de
casă”?
http://catalin.petru.ro/2012/12/catalin-etimologia-numelui-stiai-de-unde-vine-origine-si-istorie/
Rețeta originală pentru acest fel de mâncare este: roșii, mozzarela, busuioc, ulei de măsline. Cum se
numea regina în cinstea cărei a fost creat aceasta?
Margherita (de Savoy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Margherita_of_Savoy
În rețeta acestui fel de mâncare, apărut inițial la restaurantul Ermitaj, cu timpul găinușa de munte a fost
substituită cu carnea de pui, iar racii cu ouăle. Numiți felul de mâncare.
Salata Oliver
https://en.wikipedia.org/wiki/Olivier_salad
Gulerele de protecție în formă de con purtate de animale, de obicei, după intervenții medicale se mai
numesc și gulere Z. Z este un adjectiv derivat de la numele unei regine care a domnit între anii 1558-1603.
Numiți regina.
Elizabeta I
Elizabeta era faimoasă pentru enormele sale gulere încrețite. Gulerele elizabetane au fost inventate în anii
1960.
Aproximativ o treime din noi au o genă care ne face să facem asta atunci când suntem expuși unui stimul
luminos. Dacă facem asta AȘA, putem suferi diverse traume, inclusiv spargerea timpanelor, hemoragii
cerebrale sau intestinale. Cum AȘA?
Cu gura închisă
E vorba de strănut. Nu strănutați cu gura închisă. Fiți sănătoși!
În anul 533, pentru prima oară, unul dintre ei și-a ales un nou nume, pentru că a considerat că numele său
de botez - Mercurius - nu corespunde funcției pe care trebuie să o îndeplinească. Numiți-l pe ultimul dintre
ei.
(Papa) Francisc
Nu-i ședea bine unui papă catolic cu nume de zeu păgân.
Jorge Mario Bergoglio
https://en.wikipedia.org/wiki/Papal_name
Andrei Lutenco, LAREME
Lipsa gravitației este una din provocările majore pentru aflarea îndelungată a omul în cosmos. Autorii de
sci-fi au propus o înlocuire pentru forța gravitațională. Iată de ce nava Endeavor din filmul Interstellar, sau
stația Elysium din filmul cu același nume, este așa. Răspundeți printr-un adjectiv cum așa?
Circulară
Forța centripetă înlocuiește astfel gravitația.
Rotundă și după sens.
Ion Vasilică, LAREME
Ei și-au luat denumirea de la numele lui Ignacio Anaya, care i-a servit pentru prima dată în 1943 într-un
restaurant din Mexic.
Numiți-i.
Nachos
Nachos e o formă prescurtată a numelui Ignacio.
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Nachos
Andrei Lutenco, LAREME
În cadrul unei acțiuni publicitare, o companie a amplasat oglinzi pe tavanele vagoanelor din metro. În
rezultat mulți bărbați au rămas nemulțumiți. Produsul căruia i se făcea publicitate era menit să
prevină...ce? Răspundeți printr-un cuvânt.
Chelia
http://db.chgk.info/tour/komand12.3
http://www.adme.ru/creative-outdoor/reklamu-ot-oblyseniya-razmestili-na-potolke-rethink-360555
Максим Кузнецов
Andrei Lutenco, LAREME

