
CAMPIONATUL XXIX 
Ligi, 30 octombrie 2016 

Organizatori - 10 Lei, Prințese și Supermăni, Apeiron, Moon Power 

Runda 1                                                                                                                                            --- Runda 2 --- Runda 3 --- Runda 4 --- Runda 5 

Întrebarea 1 

Conform unei versiuni, o expresie românească vine de la un accesoriu al fetelor în zilele de sărbătoare, accesoriu care atunci însemna că viața lor e simplă și 
lipsită de griji. Numiți expresia prin 3 cuvinte. 
 
Răspuns: floare la ureche 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 2 

Atenție, înlocuire. 
Ultimele trei zile din săptămînă erau zile religioase, miercuri era zi de tîrg, țara era o țară agrară. Pe saitul “De ce 2” aflăm că acestor fapte s-a datorat o decizie 
luată încă în sec. 19 și care este în vigoare și acum. Răspundeți care a fost acea decizie, folosind cuvîntul pe care l-am înlocuit prin “2”?  
 
Răspuns: alegerile în SUA au loc marți 
Se acceptă: după sens, dar să fie prezent “marți” 
În Republica Moldova alegerile au loc astăzi. Hai la vot. 
http://www.whytuesday.org/answer/  
Autor: Moon Power, Mariana Soltan 
 

Întrebarea 3 

Într-un parc din Vilnius artistul Gintaras Karosas a creat un labirint din aproximativ 3000 de televizoare, un monument pentru ALFA. Tot ALFA se numea și o 
diviziune a bisericii catolice însărcinată cu lucrul cu misionarii. Ce am înlocuit cu ALFA? 
 
Răspuns: Propaganda 
Această subdiviziune a bisericii avea grijă de răspîndirea, propagarea credinței în țările non-catolice. În 1982 papa Ioan-Pavel II a redenumit-o în Congregația 
pentru Evanghelizarea Popoarelor, pentru a exclude asocierea cu Ministerul lui Goebbels. În centrul labirintului de televizoare se află statuia lui Lenin  
http://www.europosparkas.lt/Infomedis/infotree.htm  
https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda#Etymology  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 4 

Într-un episod din House of Cards, președintele ține un monolog în Casa Albă, vorbind despre impactul pe care îl poate avea Agenția Națională de Securitate în 
timpul alegerilor. 
Minusul principal președintele îl evidențiază stînd în fața unui portret. Portretul cui? 
 
Răspuns: Richard Nixon 
Minusul principal, considera Frank Underwood, e că îți pierzi job-ul dacă ești prins. Richard Nixon a fost nevoit să-și dea demisia după scandalul Watergate. 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 5 

Atenție, cuvînt omis. 
Caricaturistul Martin Rowson zice că satira este un fel de ritual, iar arma sa este creionul și anume din această cauză politicienii îi urăsc și le este frică de 
caricaturiști. Ce cuvînt invariabil a fost omis în întrebare? 
 
Răspuns: voodoo 
Creionul în acest caz se asociază acului. 
https://lenta.ru/articles/2016/06/12/british_satire/ 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 6 

Denis Ruzaev scrie că în serialul “Stranger Things”, acțiunea căruia are loc în America anilor 80, nefericite sunt toate personajele. Astfel, autorii serialului arată 
că chiar și cea mai idealizată generație în cultura americană a fost de fapt ... 
Continuați afirmația lui Ruzaev cu un cuvînt. Dacă răspundeți în engleză, veți primi denumirea unui alt serial. 
 
Răspuns: pierdută, LOST 
Se face referință la generația pierdută, Lost generation, termen folosit prima dată de Ernest Hemingway cu referință la generația din primul război mondial. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lost_Generation    https://lenta.ru/articles/2016/08/22/getstranger/  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 7 

Vladimir Nabokov spunea sarcastic despre Ernest Hemingway că toată creația sa poate fi redusă la 3 b. 
Descifrați cei 3 b prin 3 cuvinte în engleză ce se deosebesc printr-o singură literă. 
 
Răspuns: Bulls, balls, bells 
Printre operele lui Hemingway sunt For Whom the Bell Tolls (Pentru cine bat clopotele), The Sun Also Rises (Fiesta) despre taurii de la festivalul din 
Pamplona, iar restul operelor sale sunt despre bărbați la război, considera Nabokov. 
http://www.trendspace.ru/culture/19247/   
Autor: Irina Breahnă, 10 Lei 
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Întrebarea 8 

Conform unei glume, X este răzbunarea japonezilor pentru înfrîngerea în al doilea război mondial. În 2011 un X maraton a durat 1011 ore într-un bar din 
Ungaria. Ce substantiv invariabil am înlocuit prin X? 
 
Răspuns: Karaoke 
Daisuke Inoue, inventatorul sistemului pentru karaoke a primit chiar și un premiu Ignobel pentru invenția sa. Cuvântul karaoke este telescopat din cuvintele 
japoneze kara 空 (=gol, fără) și oke- prescurtare a cuvântului ōkesutora (pronunția japoneză a cuvântului orchestra). 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 9 

Într-un episod al serialului Grantchester, eroul povestește despre preferințele sale și zice că Z este o metaforă a vieții. Prietenul său îi răspunde sarcastic - da, 
mult haos și ești bucuros cînd se termină. Ce cuvînt, apărut la începutul secolului 20, am înlocuit prin Z? 
 
Răspuns: Jazz 
Deși de dată relativ recentă, originea și semnificația inițială a cuvântului "jazz" (la început pronunțat în engleză la fel ca și jass) este controversată. 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 10 

Gary Shteyngart a comentat în octombrie 2016: I totally get them. Reading books is hard. (Eu îi înțeleg perfect. E greu să citești cărți.) 
Pe cine i-a înțeles Shteyngart? 
 
Răspuns: Comitetul Nobel 
Se acceptă: după sens, cu prezența cuvîntului Nobel 
Această postare Shteyngart a facut-o aflînd că Bob Dylan a luat premiul Nobel. 
https://twitter.com/Shteyngart  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 
///Pauză. La dorință se pun piese de Bob Dylan 
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Întrebarea 11 

Un prezentator tv indian a fost concediat pentru o gafă majoră. El i-a greșit numele președintelui chinez, Xi Jin Ping. Cum i-a alterat acesta numele? 
 
Răspuns: unsprezece jin ping, jin ping unsprezece, jin ping al 11lea 
Numărul întrebării este un mic indiciu. 
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29274792  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 12 

Bliț dublu. 30 secunde pentru fiecare întrebare. Răspunsurile se dau pe aceeați foaie de răspuns. 
Puteți răspunde la fiecare întrebare din bliț prin unul sau prin trei cuvinte. 
1. ce animal figurează în denumirea unei cărți ce enumeră cele mai importante experimente din psihologie? 
2. ce animal figurează în denumirea unei cărți ce enumeră cele mai importante experimente din fizică? 
 
Răspuns: cîinele lui Pavlov, pisica lui Scroedinger 
Se accepta: cîine, pisică 
http://www.editions-larousse.fr/le-chien-de-pavlov-9782035926173  
http://www.editions-larousse.fr/le-chat-de-schrodinger-9782035928108  
Autor: Irina Breahnă, 10 Lei 
 

Întrebarea 13 

Cladirea parlamentului din Potsdam arată ca un castel. De aceea mulți o confundă cu un obiect turistic, încercînd să intre. Pentru a pune capăt acestui lucru, pe 
un perete al castelului a fost instalată o parafrazare a unei inscripții în franceză. Numiți inscripția inițială în română sau franceză. 
 
Răspuns: Ceci n’est pas une pipe, aceasta nu este o pipă 
Pe clădire putem vedea inscripția Ceci n’est pas un château, o aluzie la pictura lui Rene Magritte Trădarea imaginilor. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stadtschloss_de_Potsdam 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 14 

Personajul filmului Ex Machina crede că inteligența artificială va asigura un viitor luminos omenirii. Pentru a aprofunda paralela, el mai este și un consumator 
avid de alcool. Cu ce personaj este comparat eroul filmului? 
 
Răspuns: Prometeu 
Eroul, consumînd în fiece seară, își distruge ficatul, făcîndu-se aluzie la legenda despre Prometeu încătușat și vulturul lacom care îi devora în fiecare zi ficatul. 
Luminos poate fi considerat un mic indiciu 
http://www.imdb.com/title/tt0470752/trivia?item=tr2397666  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
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Întrebarea 15 

Sfîntul Gerion din Colonia este un martir din sec III, omorît prin decapitare. Printre atribuțiile sale, el este și patronul celor ce suferă de ALFA. Termenul ALFA 
provine din greaca veche în care însemna jumătate de craniu. 
Numiți ALFA. 
 
Răspuns: Migrenă 
Hemicrania este termenul în greaca veche. 
https://en.wiktionary.org/wiki/migraine  
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9r%C3%A9on_de_Cologne  
Autor: Irina Breahnă, 10 Lei 
 

Întrebarea 16 

Un documentar Discovery Channel se axează pe capacitățile prodigioase ale lui Kim Peek, prototipul personajului central al unui film premiat la Oscar în anii 
80. Denumirea documentarului are o literă în plus față de film. Care este denumirea documentarului?  
 
Răspuns: Brainman 
Kim Peek a servit drept prototip pentru Raymond Babbit, personajul lui Dustin Hoffman din filmul Rain Man. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Peek  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 17 

O fabrică de bere din Lvov a instalat un monument pentru a arăta cît de mare e dragostea locuitorilor pentru bere și au numit acest monument centrul 
orașului. Ce reprezintă monumentul? 
   
Răspuns:  Burta 
Se accepta: buric 

 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 18 

În Brazilia există un stadion amplasat într-un mod special. Astfel, se poate întîmpla ca cele două echipe să joace nu doar club contra club, oraș contra oraș, dar 
și ALFA contra ALFA. Ce cuvînt grec am înlocuit prin ALFA?  
 
Răspuns: emisfera 
Stadionul, numit Zerao, adică zero, este amplasat chiar pe ecuator. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Zer%C3%A3o#  
Autor: Irina Breahnă, 10 Lei 
 

Întrebarea 19 

Sindromul lui Procust este numele dat de psihologi fenomenelor ce țin de memoria olfactivă. Un cuvînt în întrebare a fost modificat. Scrieți-l în forma 
originală. 
 
Răspuns: Proust 
Marcel Proust în romanul său În căutarea timpului pierdut scrie despre importanța mirosului în declanșarea amintirilor. 
https://marcelproustrecherche.wordpress.com/2013/10/11/le-syndrome-de-proust/  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 20 

Victimele este un fan group al cărei formații lansate în 2001 la Las Vegas? 
 
Răspuns: the Killers 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 
///La dorință se pun piese de the Killers 
 

Runda 3          Runda 1 --- Runda 2 --- Runda 4 --- Runda 5 

Întrebarea 21 

În secolele 18-19 în Marea Britanie au existat orfelinatele Magdalenei, organizații fondate de biserică care oficial ofereau femeilor decăzute posibilitatea de a-
și ispăși păcatele și a fi reeducate. Însă ele mai aveau și activitate comercială. Care? 
 
Răspuns: Spălătorie 
Biserica declara că spălînd rufele femeile își spală păcatele. Conform ultimelelor descoperiri, aceste orfelinate au adus mai mult rău decît bine. 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
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Întrebarea 22 

Bliț dublu. 30 secunde pentru fiecare întrebare. Răspunsurile se dau pe aceeați foaie de răspuns. 
1. Pentru a hrăni niște clienți care au intrat în restaurant după închiderea bucătăriei Ignacio Anaya a inventat pe loc o gustare simplă. Cum era dezmierdat 
Ignacio de prietenii săi? 
2. Denumirea lor înseamnă prăjitură mică. Numiți-le. 
 
Răspuns: Nacho, tortillas 
Ignacio - Nacho. Tortă mică - tortilla . 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nachos#History 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wheat_tortilla  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 23 

Conform unor surse, tradițional ei nu aveau nume de familie. Cînd austriecii au ocupat Lvovul și a fost lichidata această funcție, ei au plătit bani mari ca să 
primească documente noi și curate. Numiți-i cu un cuvînt. 
 
Răspuns: Călăi 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 24 

Acest termen vine de la cuvântul grecesc care înseamnă "a vedea cu propriii ochi." Astfel EA este o încercare de a-și satisface curiozitatea cu ajutorul 
medicinei. Ce este ea? 
 
Răspuns: Autopsia 
https://lenta.ru/articles/2016/08/13/med/  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 25 

 
///Notă organizatorilor: materialul distributiv sunt triunghiuri isoscele, albe, curate, de dimensiunea aproximativă a unei foițe de răspuns. 
 
Atenție, întrebare cu material distributiv 
Sprinterul francez Cristophe Lemaitre dupa o serie de rezultate bune la nivel mondial a primit o invitație care aparent trebuia să îl flateze, el însă a ales să o 
ignore. Cine sau ce a expediat invitația? 
 
Răspuns: Ku Klux Klan 
El este unul din puținii sprinteri albi de talie mondială ALBI. Astfel el a fost invitat de către KKK la una din seratele lor. Da, KKK încă există bine-merci. Foaia 
alba sperăm că a fost un indiciu. 
https://www.theguardian.com/sport/2011/jun/19/christophe-lemaitre-london-2012  
Autor: Irina Breahnă, 10 Lei 
 

Întrebarea 26 

186 mii de litri de bere se pierd anual din cauza LOR. LOR le este dedicată și o carte de Salvador Dali, publicată în 1954. 
Numiți-le. 
 
Răspuns: musteți 
https://www.theguardian.com/uk/2000/feb/25/jamiewilson 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 27 

După deschiderea cimitirului Maggiore în Milano, morminte de la alte cimitire mai mici au fost mutate în Maggiore. Tramvaiul care a mutat mormintele a fost 
supranumit de italienii ironici ALFA. ALFA este și una din denumirile unei capodopere. Numiți ALFA. 
 
Răspuns: Gioconda  
Gioconda se traduce ca „cea veselă” și este o altă denumire a Monei Lisa. 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 28 

Astăzi Alfele sunt egale, însă în Roma Antică alfele variau, în dependenţă de răsărit şi apus. De exemplu, în zilele de iarnă alfele erau cu mult mai scurte decât 
în zilele de vară. Ce am înlocuit prin Alfa? 
 
Răspuns: Ora 
Autor: Moon Power, Soltan Mariana 
 

Întrebarea 29 

Din rubrica Războiul este modul în care Dumnezeu îi învață pe americani geografia. 
În urma atentatelor de la Boston din 2013. Ambasada acestei republici a fost nevoită să facă o declarație pentru a preciza că cei doi suspecți sunt de fapt 
originari din Caucaz. Despre ambasada cărui stat este vorba? 
 
Răspuns: Cehia 
Suspecții erau de fapt din Cecenia. 
Autor: Irina Breahnă, 10 Lei 
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Întrebarea 30 

Numărul de înmatriculare al acestui automobil era A III 118 (a, trei roman, unu unu opt). O teorie extravagantă tinde să vadă în acest număr o predicție. Nu vă 
întrebăm pe străzile cărui oraș circula acest automobil, numiți cine se afla în ea. 
 
Răspuns: Franz Ferdinand 
Teoria vede în acest număr de înmatriculare data 11 noiembrie 1918, sau data încheierii primului război mondial. Circula în Sarajevo în 1914, atunci cînd 
Gavrilo Princip l-a împușcat pe Franz Ferdinand. 
http://www.smithsonianmag.com/history/curses-archduke-franz-ferdinand-and-his-astounding-death-car-27381052/#J5aakPCPMXBCRE1H.99  
Autor: Irina Breahnă, 10 Lei 
 
///La dorință se pun piese de Franz Ferdinand 

Runda 4          Runda 1 --- Runda 2 --- Runda 3  --- Runda 5 

Întrebarea 31 

Eroul unui serial are o relație cu o fată mult mai tinară decît el. Înainte de o întîlnire la ea acasă, prietenii se amuză pe seama eroului, zicînd că astfel el va face 
și ceva bani. Din ce?  
 
Răspuns: Baby sitting 
Serialul Friends, sezonul 6 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 32 

Bliț dublu geograpfic. 30 secunde pentru fiecare întrebare. Răspunsurile se dau pe aceeați foaie de răspuns. 
 
1, Etimologia denumirii cărei țări se datorează Mării Roșii? 
2, Autorul întrebării a dat peste o tautologie. Ce cuvînt din limba malaieză înseamnă est? 
 
Răspuns: Eritrea, Timor 
Eritro din greacă se traduce ca roșu. Timorul de est, sau Timor-Leste (aflat nu departe de Malaysia) este o tautologie, semnificînd Est-Est 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 33 

Atenție, cuvinte omise. 
Primii săi pași EL i-a facut avînd în buzunar detalii de la primul avion al fraților Wright. 
Nu va întrebăm cine este EL, dar care 2 cuvinte am omis în propoziția precedentă? 
 
Răspuns: pe Lună 
El este Neil Armstrong. Primii săi pași pe lună… 
http://www.history.com/news/10-things-you-may-not-know-about-the-wright-brothers 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 34 

 
Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige (First Communion of Anemic Young Girls In The Snow) (1883) 
Apoplectic Cardinals Harvesting Tomatoes on the Shore of the Red Sea (Aurora Borealis Effect) (1884) 
 
Funeral March for the Obsequies of a Great Deaf Man (1897) 
 
Întrebare cu material distributiv. 
Acestea sunt operele lui Alphonse Allais, scriitor, și umorist, și versat în multe alte domenii. 
Aceste opere au precedat cu circa 30 ani și 55 ani opere mult mai cunoscute. Numiți-I pe cei doi care, conform unor surse, s-au inspirat de la Alphonse Allais. 
 
Răspuns: Kazimir Malevici, John Cage 
Se consider că pătratul negru a fost inspirit de la Alphone Allais. Primele două titluri din materialul distributive sunt picture doar în alb (anemie, zăpadă) și 
roșu (cardinal, roșii, marea roșie). Al treilea titlu e cea mai veche cunoscută compoziție de tăcere, completely silent musical composition. Ea a apărut cu 
aproximativ 55 de ani mai devreme decît 4minute33secunde de tăcere a lui John Cage. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Allais  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 35 

Între 1912 și 1948 s-au dat ALFE pentru designul ALFELOR. Care 2 cuvinte au fost înlocuite cu ALFA? 
 
Răspuns: medalie olimpică 
Art Competitions were an official part of the Summer Olympics between 1912-1948. Included under 'sculpture' was a medal for medal design. Chris van der 
Hoef (NED) a luat argint în 1928 pentru designul medaliei olimpice. 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Olympic_medalists_in_art_competitions#Medals  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 36 

Recent, un show american a prezentat un segment care descrie evoluția pe scara profisională a lui Hillary Clinton. Segmentul a fost intitulat adăugând o literă 
în fața titlului unui film american din 1992. Reproduceți titlul segmentului folosind 4 cuvinte în limba engleză. 
 
Răspuns: Ascent of a woman 
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Segmentul prezintă ascensiunea lui Hillary Clinton pînă la poziția de candidat la președenția SUA. Filmul este Parfum de femeie, cu Al Pacino. Denumirea în 
original – Scent of a woman. 
Autor: Ivan Zarea, 10 Lei 
 

Întrebarea 37 

În 1825 cînd picta portretul marchizului de Lafayette în Washington, EL a primit o scrisoare în care se spunea că soția sa este bolnavă. Cînd a ajuns acasă în 
Connecticut, aceasta deja murise. Se consideră că acel moment l-a determinat să găsească o soluție mai rapidă. Numiți-l.  
 
Răspuns: Samuel Morse 
Scrisorile erau prea încete. 
Autor: Irina Breahnă, 10 Lei 
 

Întrebarea 38 

Pantone Color Institute a înregistrat o nuanță de galben sub denumirea PANTONE X Yellow, culoare a speranței, bucuriei și optimismului. Xșii vorbesc o limbă 
asemanătoare cu creola. Numiți-i pe Xși. 
 
Răspuns: Minioni 
Autor:  Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 39 

Monumentul soldatului de bronz din Talinn este dedicat victoriei sovieticilor în al doliea război mondial. 
După decizia de a muta monumentul soldatului de bronz în cimitirul militar, în presa rusă denumirea statului baltic a fost modificată nesemnificativ. Scrieți 
această denumire modificată. 
 
Răspuns: Esstonia 
Comentariu: Se face referire la SS (Schutzstaffel), organizația paramilitară ce a stat la baza regimului nazist. 
Sursa: Cartea “Authoritarianism goes global. The challenge to democracy”, editată de Larry Diamond, Marc F Plattner și Cristopher Walker, p.182 
Autor: Anastasia Pociumban 
 

Întrebarea 40 

Independentă și democratică, bogată și prosperă, pașnică și sătulă - aceasta a fost întotdeauna imaginea Suediei peste hotare. În timp, a devenit clar că nu totul 
este roz, această imagine este doar o fațadă. 
Acesta este un fragment al prefaței pentru o carte cu thrillere. Titlul cărții este denumirea modificată a unui album celebru. Care este titlul cărții? 
 
Răspuns: Partea întunecată a Suediei (Dark side of Sweden, Темная сторона Швеции) 
Dark side of the moon este un album de Pink Floyd. 
http://www.labirint.ru/books/511867/  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
///La dorință se pun piese de Pink Floyd 
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Întrebarea 41 

Peter Parker din universul Marvel, este student la biofizică. Autorul întrebării consideră că altul ar fi trebuit să fie domeniul său de studiu. Răspundeți prin 
două cuvinte care anume. 
 
Răspuns: web design 
Se acceptă: web developing 
Peter Parker este Omul Păianjen, Spiderman. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Empire_State_University 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 42 

Premiile în domeniul designului web se numesc Awards//trebuie de citit pe litere//. Care 2 litere au fost omise?  
 
Răspuns: ww 
Premiul se numește Awwwards, făcîndu-se referință la WWW. 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 43 

Eu nu mă tem de un computer care trece cu ușurință testul Turing, eu mă tem de unul care îl pică. 
Ce cuvînt a fost omis în întrebare? 
 
Răspuns: intenționat 
Sunt periculoase cele care pică intenționat testul Turing. 
https://www.reddit.com/r/Showerthoughts/comments/519sv7/im_not_scared_of_a_computer_passing_the_turing/  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 
 
 
 

http://www.labirint.ru/books/511867/
https://en.wikipedia.org/wiki/Empire_State_University
https://www.reddit.com/r/Showerthoughts/comments/519sv7/im_not_scared_of_a_computer_passing_the_turing/


Întrebarea 44 

Autorul întrebării și-a numit motanul care a adus un șoarece și în loc să îl mănînce se juca cu el, printr-un cuvînt compus. Dexonline definește acest cuvînt ca 
persoană proastă, fără energie. Numiți acest cuvînt.  
 
Răspuns: Papă-lapte 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 

Întrebarea 45 

În timpul războiului rece, existau foarte puține informații despre conducerea URSS. Astfel kremlinologistii pentru a vedea cine încă este puternic și cine și-a 
pierdut influența, îi studiau pe liderii sovietici în timpul LOR. Numiți-le cu un cuvînt de origine franceză.  
 
Răspuns: paradă 
http://www.nytimes.com/1988/11/08/world/moscow-journal-who-s-no-2-calibrating-the-red-square-lineup.html  
Autor: Irina Breahnă, 10 Lei 
 

Întrebarea 46 

El Draque se consideră a fi unul din cele mai vechi coctailuri. Cel mai important ingredient al său se pare că era menta.  
Dacă vă dați seama cine l-a inventat, o să răspundeți care era menirea cocktailului. 
 
Răspuns: lecuia răul de mare 
Cocktailul a fost inventat de Francis Drake, celebru corsar și navigator. 
http://www.uncommoncaribbean.com/2015/08/07/the-legend-of-el-draque-precursor-to-the-mojito-and-the-worlds-first-cocktail/ 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 47 

Florian a fost un soldat roman, ce a trăit în sec. 3 era noastră, cunoscut pentru faptul că a organizat și condus un grup de elită special. Conform unei versiuni, 
Florian este numele lui Manneken Pis, "omulețul pișăcios"din Bruxelles, deoarece Florian este ..   
Terminați fraza prin două cuvinte ce încep cu aceeași literă.  
 
Răspuns: Protectorul pompierilor 
Grupul special creat de Sfîntul Florian era o echipă de pompieri. Conform legendei, Manneken Pis a salvat orașul Bruxelles în timpul unui incendiu. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Florian  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 48 

În chineză două ieroglife, care fiind scrise aparte semnifică electricitate și umbră, scrise împreună semnifică X. "Sally Gardner galopînd" este considerat de unii 
primul X. 
Ce am înlocuit prin X? 
 
Răspuns: film 
http://linguapedia.info/chinese/structure.html  
https://en.wikipedia.org/wiki/Sallie_Gardner_at_a_Gallop  
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 49 

Într-o comedie a lui Aristofan, Socrate îl dojenește pe Strepsiade pentru necunoașterea picioarelor de vers, zicînd că Strepsiade ar fi fost primit mai bine în 
societate dacă ar deosebi anapestul de dactil. Strepsiade i-a răspuns că cunoaște dactilul și pentru a i-o dovedi A FĂCUT ACEASTA. Ce am înlocuit prin A FACE 
ACEASTA? 
 
Răspuns: i-a arătat degetul mijlociu 
Comedia greacă antică „Norii” de Aristofan conține cea mai timpurie atestare scrisă a acestui gest. Dactil din greacă înseamnă deget. 
Autor: Jeka Bîbîlici, 10 Lei 
 

Întrebarea 50 

Într-un film din 1977 al lui Sam Peckinpah, dedicat celui de-al doilea război mondial, un soldat aude zgomot de motor, se ițește din tranșee și strigă: Tancuri, 
tancuri. Conform subtitlurilor francize, el spune în acel moment altceva. Ce anume?  
 
Răspuns: Mulțumesc, mulțumesc 
Tanks-: Thanks. 
https://www.futilitycloset.com/2016/10/14/youre-welcome-2/  
Autor: Irina Breahnă, 10 Lei 
 
 
 
 
Întrebare de rezervă 
Atentie, în întrebare este o înlocuire 
Istorii din calatorii : Calatorind prin Indonesia, ne-am ciocnit cu faptul că majoritatea oamenilor întâlniți pe strada vor să ne dea câte o amuletă. Inițial, ne 
simțeam incomod de numărul de amulete ce le-am primit, dar apoi am citit că ei consideră că oferirea amuletei e considerată aducătoare de noroc, iar cei care 
au primit amuleta sunt considerați prieteni. 
Ce a fost înlocuit cu A OFERI AMULETA? 
 
Răspuns: a face poză/a face selfie 
Autor: Anastasia Pociumban 
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