Campionatul la Ce?Unde?Când?, Ediția XXX
Maraton
Organizatori: Ö, Asachi, Beleizis, Lanesra

Runda 1.
Întrebarea 1.
În istoria campionatelor mondiale de fotbal au existat doar cîteva cazuri cînd un jucător de teren
l-a avut. De exemplu la Campionatele Mondiale de Fotbal din 1978, 1982 și 1986, în
selecționatele Argentinei l-au primit Alonso, Ardiles și respectiv Almiron. Răspundeți prin două
cuvinte ce este el.
Răspuns:
numărul unu
Comentariu: În această perioadă jucătorilor naționalei de fotbal a Argentinei numerele de pe
tricouri le erau atribuite în ordine alfabetică.
Sursa:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fmpredictor/311402.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Argentina_squad_1978_FIFA_World_Cup
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Argentina_squad_1982_FIFA_World_Cup
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Argentina_squad_1986_FIFA_World_Cup
Autor:
Andrei Iasinschi

Întrebarea 2.
Conform unei glume cu o doză mare de adevăr, cel mai dificil mod de a face asta este prin
rezolvarea problemelor matematice încă nerezolvate din așa-zisa listă Millenium. Unii
participanți ai show-ului tv Survivor fac asta. Ce am înlocuit prin „a face asta”?
Răspuns:
A câștiga un milion (de dolari)
Comentariu: Pentru rezolvarea oricărei probleme din seria Millenium se oferă 1 milion de
dolari. Cu siguranță, există metode mai simple de a câștiga acești bani, de exemplu prin a
câștiga un sezon de Survivor.
Surse:
https://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Prize_Problems
Emisiune tv Survivor
Autor:
Octavian Sirețeanu, Echipa Asachi

Întrebarea 3.
Abbie Hoffman a fost un activist politic și social american, împotriva guvernării și a corporațiilor.
Cea mai cunoscută carte de-a lui, publicată în 1971 se numește “(două cuvinte omise) Carte”.
Pentru a o publica, Hoffman a fost nevoit să-și creeze propria editură, numită “Pirate Editions”.
Multe magazine de cărți au refuzat să vîndă această carte, citînd natura ei subversivă și
încurajarea din titlu.

Peste un minut, scrieți cele 2 cuvinte omise!
Răspuns:
Fură Această
Comentariu: Cartea se numește “Steal This Book” sau “Fură Această Carte” și conține
instrucțiuni cu privire la supraviețuirea tinerilor fără bani și o mulțime de alte teme controversate.
Sursa:
https://en.wikipedia.org/wiki/Steal_This_Book
Autor:
Nicoleta Iliuha

Întrebarea 4.
Într-un muzeu din Groningen, în holul unei expoziții dedicate sculptorului Rodin, autorul
întrebării a observat o instalație cu replici în miniatură din lut, ghips și bronz. Acestea erau
însoțite de o inscripție neobișnuită. Vă rugăm să reproduceți inscripția.
Răspuns:
Vă rugăm să atingeți aceste exponate
Se acceptă: Aceste exponate pot fi atinse
Comentariu: Scopul lor era de a ilustra diversele materiale, iar vizitatorii sunt încurajați să
atingă obiectele, inclusiv pentru a se abține de la atingerea sculpturilor mari.
Autor:
Doina Leca

Întrebarea 5. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri.
Zeus este un XY ce provine din Europa de Est și care a fost identificat în 2007. Conform
miturilor grecești, o decizie de-a lui Zeus a dus ulterior la apariția unui alt XY. Vă rugăm să nu
plîngeți și să nu vă certați, dar să scrieți peste un minut ce am înlocuit prin XY.
Răspuns:
cal troian
Comentariu: Zeus este denumirea unui virus informatic de tip cal troian greu de depistat care
a infectat în jur de 3.6 milioane de calculatoare în SUA în 2009. Din cauza faptului că Zeus i-a
poruncit lui Paris să judece care zeiță e cea mai frumoasă, se poate considera că împreună cu
Eris au cauzat Războiul Troian și apariția calului troian. Indiciile “să nu plîngeți” și “să nu vă
certați” fac aluzie la virusul WannaCry recent apărut și la zeița discordiei și certurilor Eris.
Sursa:
https://en.wikipedia.org/wiki/Zeus_(malware)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trojan_War
Autor:
Nicoleta Iliuha

Întrebarea 6. Material Distributiv:
Izzy
La începutul romanului SevenEves de Neal Stephenson, luna explodează iar oamenii au doar
cîțiva ani ca să se pregătească de ploaia de meteoriți ce urmează să distrugă viața pe pămînt.
Cîteva din personajele principale folosesc numele feminin Izzy în locul celui oficial cînd se
referă, la ce anume?
Răspuns:

ISS, Stația Spațială Internațională

Comentariu: Personajele principale încearcă să se salveze și să continue neamul omenesc pe
stația spațială internațională. Numele Izzy seamana cu denumirea oficială ISS, și este feminin după cum se cuvine unei nave.
Sursă:
SevenEves, Neal Stephenson
Autor:
Andrei Galușca

Întrebarea 7. Imagine

Poate cineva din voi cunoaște piesa trupei Taxi Despre smerenie, a cărei mesaj era că
Dumnezeu preferă lemnul și spațiile mici. Același lucru putem să-l spunem și despre persoana
din imagine. Nu vă întrebăm numele lui, pentru că probabil l-ați uitat, dar răspundeți cît mai
exact, ce acțiuni i-au adus notorietatea infamă?
Răspuns:
Arderea bisericilor
Comentariu: În imagine este Varg Vikernes (avînd pseudonimul scenic Burzum). El este un
notoriu piroman care a ars mai multe biserici vechi de lemn din Norvegia. Deși poate unii ar
prefera să dea uitării numele arsoniștilor, cîteodată ele rămîn în istorie.
Sursă:
https://en.wikipedia.org/wiki/Varg_Vikernes#Arson_of_churches
Autor:
Orest Dabija

Întrebarea 8.
În romanul SevenEves de Neal Stephenson, luna explodează și se împarte în cîteva bucăți dar
care totuși ramîn aprope una de alta și împreună orbitează pămîntul. Pericolul mortal însă îl
prezintă un asteroid sferic, întunecat, a cărui traiectorie se intersectează cu cea a lunii și
a cărui ciocnire poate declanșa ploaia de meteoriți ce va duce la sfîrșitul vieții pe pămînt.
Răspundeți în engleză, ce poreclă a primit acest asteroid?
Răspuns:
Eightball, 8-ball, Eight-ball
Comentariu: Cum poate să vă sugereze denumirea cărții, luna s-a împărțit în 7 bucăți.
Asteroidul întunecat e comparat cu bila neagra din jocul de biliard, a carui cadere semnifică
sfîrșitul jocului.
Sursă:
SevenEves, Neal Stephenson
Autor:
Andrei Galușca

Întrebarea 9.
Cum se numește în șah variația cînd la debutul englez piesele negre răspund cu apărarea
franceză, dacă conform statisticii jocurilor trecute, albele au avantaj.
Răspuns:
Sursă:
Autor:

Agincourt
https://www.365chess.com/eco/A13_English_opening_Agincourt_variation
Echipa Beleizis

Întrebarea 10. Imagine:

Aveți în față harta statului Minnesota. Ce echipă de baschet era amplasată anterior în statul
Minnesota?
Răspuns:
Los Angeles Lakers
Comentariu: Statul Minnesota mai este numit și „Pămîntul celor 1000 de lacuri”. Echipa de
baschet Los Angele Lakers anterior se numea Minneapolis Lakers.
Sursă:
https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Lakers#Name.2C_logo_and_uniforms
Autor:
Andrei Iasinschi

Runda 2.
Întrebarea 11.
În Grecia Antică femeile nu puteau participa la probele olimpice şi nici măcar nu puteau asista la
întrecerile sportive. Totuşi avem menţiunile câtorva campioane olimpice. Dar la ce disciplină au
câştigat aceste femei titlurile olimpice dacă de fapt alții munceau din greu pentru victorii.
Răspuns:
Cursele de cai înhămaţi la care
Comentariu: Sclavul care conducea carul şi calul erau de fapt adevăraţii protagonişti, iar
respectivele campioane olimpice erau doar proprietarele cailor.
Sursă:
Christa Poppelmann, 1000 de erori de cultură generală, ed ALL, Bucureşti 2010.
Autor:
Orest Dabija
Întrebarea 12.
În anul 1899 George Coşbuc şi-a terminat lucrarea în proză intitulată Povestea unei alfe de X.
Alfa de X evocată de către Coşbuc își are originile în războiul de independență din anii
1877-1878, și necătînd la denumire, face parte din colecţia tezaurului de aur şi argint din
patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României. Restabiliţi titlul original al lucrării lui
Coşbuc.
Răspuns:
Sursa:
Autor:

Povestea unei coroane de oţel.
https://nemira.ro/povestea-unei-coroane-de-otel
Orest Dabija.

Întrebarea 13.
Către prezentator: citește clar (pe silabe) numele traducătorului -- Pa-vel Cu-i-lă.
Pe pagina traducătorului Pavel Cuilă a site-ului cartepedia.ro este afișată o listă de cărți traduse
de dînsul. E interesant faptul că toate aceste cărți au același autor binecunoscut. Scrieți numele
și prenumele acestui autor.
Răspuns:
Comentariu:
Sursă:
Autor:

Paulo Coehlo
Cel mai probabil traducătorul a folosit un pseudonim, deși poate e o coincidență.
https://www.cartepedia.ro/traducator/pavel-cuila-376
Echipa Beleizis

Întrebarea 14.
Logo-ul acestei companii își are originea în blazonul alb-albastru al conților Bogen, preluat
ulterior de dinastia Wittelsbach. În ce regiune istorică se află întreprinderea?
Răspuns:
Bavaria.
Comentariu: Logoul BMW reprezintă drapelul Bavariei cu culorile inversate (drapel inspirat din
blazonul dinastiei Wittelsbach).
Sursă:
http://www.creativebloq.com/logo-design/myth-bmw-logo-11135412
https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Wittelsbach
https://wheels.blogs.nytimes.com/2010/01/07/bmw-roundel-not-born-from-planes/?_r=0
Autor:
Echipa Beleizis

Întrebarea 15.
În Marea Britanie X-ul a suferit o modificare minoră în 1953. În Moldova X-ul a fost schimat pe
cel curent în 1995. Dar ce am înlocuit prin X, dacă spre deosebire de Moldova, în Marea
Britanie suntem siguri ca X-ul va mai fi supus modificarii?
Raspuns:
imnul de stat
Comentariu: Imnul Marii Britanii se modifică în funcție de sexul monarhului
Surse:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_noastr%C4%83
https://en.wikipedia.org/wiki/God_Save_the_Queen
Autor:
Eugen Livandovschi

Întrebarea 16. Bliț triplu
1. El se află între regiunile Haute-Savoie şi Valle d'Aosta, fiind numit şi La Damme Blanche.
2. Măsurat de la bază pînă în vîrf el este cel mai înalt munte de pe glob.
3. În perioada 1885-1918 el era considerat cel mai înalt munte al Germaniei.
Răspuns:
1. Mont Blanc, 2. Mauna Kea, 3. Kilimanjaro.
Comentariu: Toate răspunsurile în traducere înseamnă “munte alb”.
Autor:
Echipa Beleizis

Întrebarea 17. Material distributiv:
ZENN
ZENN este o marcă de automobil electric canadian. Primele două litere din acronim înseamnă
Zero Emissions, adică fără gaze de eșapament. Ultimele două litere au o semnificație similară,
însă pentru un alt domeniu de percepție. Dar ce înseamnă ultimele două litere din acronim?
Răspuns:
Sursă:
Autor:

No Noise (fără sunet)
https://en.wikipedia.org/wiki/ZENN
Andrei Iasinschi

Întrebarea 18.
Un caz mai puțin fericit. Scrieți hashtagul utilizat în această postare din partea Fox News
publicată la 14 iulie 2016!
Răspuns:
#Nice / Nice
Comentariu: O formulare mai puțin reușită în limba engleză.
Autor:
Octavian Sirețeanu, Echipa Asachi

Întrebarea 19. Imagine

Atenție, aveți doar 60 de secunde ca să răspundeți: care era denumirea echipei olandeze de
fotbal din imagine?
Răspuns:
Criteriu:
Sursă:
Autor:

Rapid (Rapid JC)
Se acceptă denumirea Rapid (oricare n-ar fi echipa)
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/codfo18/1193534.html
Eugen Livandovschi

Întrebarea 20. Material distributiv:
IWP in IIIWC
Acum câțiva ani, un utilizator se plângea pe facebook că în România nu există Netflix și este
uneori nevoit să pirateze filme. Un alt utilizator a comentat în glumă situația folosind textul de pe
foițe. Descifrați comentariul în limba engleză sau scrieți traducerea lui în limba română!
Răspuns:
First World Problem in Third World Country / Problema lumii întâi într-o țară din
lumea a treia
Sursă:
Pagina de FB a lui Cosmin Vaman
Autor:
Ion-Mihai Felea, Echipa Asachi

Runda 3.
Întrebarea 21.
În anii ‘1970-’1980 au apărut, pe lîngă alții: X Lo, X Lai și chiar X Tai. Dar cine era originalul X?
Răspuns:
Bruce Lee (acceptăm și Bruce)
Comentariu: După moartea lui Bruce Lee (1973) au apărut o mulțime de actori clone care i-au
exploatat imaginea.
Sursă:
https://www.youtube.com/watch?v=XXVxpbuDJM0
http://www.denofgeek.com/us/movies/bruce-lee/247467/the-top-10-bruceploitation-films
Autor:
Andrei Iasinschi
Întrebarea 22.
În romanul lui Neal Stephenson, unul din modulele orbitale care vine să aprovizioneze stația
spațială internațională e îndesat cu medicamente, microcipuri, piese de schimb, mostre
biologice, seringi, condensatoare, și multe alte obiecte mici dar absolut esențiale pentru viața de
pe orbită. În argoul celor pasionați de zboruri spațiale, așa obiecte sunt numite cu un termen
inventat de omul de știință Casimir Funk. Ce termen?
Răspuns:
Vitamine
Comentariu: mici, esențiale pentru viață, și trebuie aduse din exterior pentru că nu pot fi
sintezate în organism. Termenul provine de la cuvintele vital și amines, dar sperăm că indiciul că
sunt mici și sufixul -min v-au ajutat.
Sursă:
SevenEves, Neal Stephenson
Autor:
Andrei Galușca

Întrebarea 23. Bliț dublu
1. Între 1854 și 1856, în timp ce se afla la mănăstirea din Brno, el a testat 34 de varietăți și a
ales să se focuseze pe 7 caracteristici, cum ar fi înălțimea sau culoarea. Cine este el?
2. Această melodie a devenit populară în special după ce a fost interpretată pentru Prințesa
Victoria a Angliei și Prințul Frederick William al Prusiei pe 25 ianuarie 1858. Dar cine a
compus-o?
Răspuns:
Sursă:
Autor:

1. Mendel. 2. Mendelssohn
https://www.britannica.com/biography/Gregor-Mendel
https://en.wikipedia.org/wiki/Wedding_March_(Mendelssohn)
Andrei Galușca după o idee de Laura-Francesca Guzun

Întrebarea 24.
La început de 2014, trupa americană de funk Vulfpeck a publicat albumul Sleepify pe site-ul de
streaming Spotify, și a rugat fanii să îl asculte în continuu întreaga noapte. Albumul a fost
reascultat de atâtea ori, încât trupa a putut în sfârșit aduna bani pentru turneul mult dorit.
Răspundeți, ce era în acele 10 cântece, de cîte aproximativ 30 de secunde.
Răspuns:

Liniște. Nimic. Se acceptă după sens

Comentariu: Spotify plătește pentru fiece streaming al unei piese 0.007 cenți, iar o piesă
trebuie să aibă cel puțin 30 de secunde. Albumul Sleepify al trupei Vulfpeck conținea zece piese
cu Liniște, cu nimic, iar fanii lor au ascultat-o întreaga noapte pentru a-și susține idolii și pentru
că aceștia să poată să adune cei 20 de mii de dolari. Trupa ar fi adunat mai mult, însă Spotify,
fără vreun motiv, au scos albumul de pe platformă.
Sursă:
https://www.theguardian.com/music/2014/jul/25/vulpeck-the-band-who-made-20000-from-their-s
ilent-spotify-album
Autor:
Ilona Spesivțev

Întrebarea 25.
Imagine:

Aveți în față o imagine din runda a 3-a a emisiunii Svoya Igra. În mijloc este Alexandr Druzi,
magistru al versiunii televizate a jocului Ce?Unde?Cînd?, deținător a 6 premii ”Bufnița de cristal”
și a unei ”Bufnițe de briliant”. Situația din imagine este asemănătoare cu o situație ce a avut loc
într-un oraș din America de Nord, pe la mijlocul anilor 70 ai secolului XX.
Nu vă întrebăm orașul, dar cine se făcea ”vinovată” de acea situație ?
Răspuns:
Nadia Comaneci
Comentariu: Alexandr Druzi în momentul surprins în imagine a acumulat nu 600, ci 100600
puncte. Deoarece panoul nu permitea afișarea acestui număr, s-a decis afișarea sumei 600, pe
foița albă de sub panou fiind scris cu pixul 100000. În 1976, la olimpiada de la Montreal, Nadia
Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii, dar din cauza imposibilității afișării,
pe panou a apărut nota 1.00
Sursă:
https://www.youtube.com/watch?v=57U7g9o6GEg (minutul 2:05)
https://www.youtube.com/watch?v=dsr_WjkAJB4 (minutul 1:00)
Autor:
Eugen Livandovschi

Întrebarea 26.
Pe pagina principală a acestui conglomerat apărut în 2015 putem vedea cubușoare cu diferite
litere, însă în centrul atenției totuși rămîne litera G. Peste un minut vă rugăm să scrieți primele 3
sau ultimele 3 litere din adresa acestui site.

Răspuns:
abc, xyz
Comentariu: abc.xyz este adresa site-ului conglomeratului Alphabet, creat cu rolul de
companie părinte pentru compania Google.
Sursă:
https://abc.xyz
Autor:
Nicoleta Iliuha
Întrebarea 27.
Eddie Murphy a făcut aceasta în 1983 în mijlocul unui spectacol, după care a fost nevoit să se
aplece ca să continue. Un sfat pentru studenți despre compunerea eseelor afirmă că dacă nu te
poți închipui făcînd aceasta la sfîrșit, ai nevoie de o concluzie mai puternică.
Ce am înlocuit prin “a face aceasta”?
Răspuns:
Sursă:
Autor:

A scăpa microfonul
https://twitter.com/coliegestudent/status/588091720518266880
https://www.youtube.com/watch?v=5lVYQYcPDH0
Laura-Francesca Guzun

Întrebarea 28. Imagine:

Numele cărei formații românești de pop-rock fondată în 1999 a fost ascuns în această
imagine-glumă?
Răspuns:
Comentariu:
Sursă:
Autor:

Taxi
Președintele american nu prea iubește să plătească impozite.
9gag.com
Octavian Sirețeanu, Echipa Asachi

Întrebarea 29. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri!
La mijlocul mileniului II numărul de creștini a înregistrat o creștere, ca urmare a tipăririi unei cărți.
Și asta pentru că Mexicul era până atunci mai mult teoretic. Informația a fost preluată din
romanul „Mexico”. Ce am înlocuit prin „Mexic”?
Răspuns:
Infern
Comentariu: Din „Divina Comedie” oamenii și-au făcut o închipuire mai clară despre ce este
infernul. Informația este din romanul „Inferno” de Dan Brown.
Sursă:
Romanul „Inferno” de Dan Brown.
Autor:
Octavian Sirețeanu, Echipa Asachi

Întrebarea 30. Imagine:

După moartea imperatorului Wanli în 1620 și sistarea temporară a exporturilor de porțelan
chinezesc, producătorii de faianță din Delft au încercat să imite porțelanul chinezesc, copiind
elementele decorative orientale. Această faianță de Delft a devenită foarte populară în Europa.
De fapt, a devenit atât de populară, încât… continuați fraza.
Răspuns:
Producărtorii de porțelan din China au început să imite faianța de Delft
Comentariu: Faianța și porțelanul sunt diferite - după ce faianța (mai ieftină) cu motive
orientale a devenit populară, au apărut imitații din porțelan.
Sursa:
https://en.wikipedia.org/wiki/Delftware
Autor:
Doina Leca

Runda 4.
Întrebarea 31.
În romanul „Joaca preferată”, într-o vară un personaj se încumetă la un moment dat să meargă
la o plajă pentru nudiști. Personajul mărturisește apoi că s-a simțit mai gol decât ceilalți nudiști
din cauza unui „material de epocă”. Care material?
Răspuns:
Bronzul
Comentariu: Cei care fuseseră toată vara la plajă erau bronzați, iar personajul nostru, alb fiind,
ieșea în evidență și părea și mai dezbrăcat, cumva. În întrebare se făcea aluzie la epoca
bronzului.
Sursă:
Joaca Preferată, Leonard Cohen, Polirom, 2003.
Autor:
Ion-Mihai Felea, Echipa Asachi
Întrebarea 32.
Filosoful și economistul român Petru Țuțea glumea că AȘA nu poți nici cruce să-ți faci, darămite
să conduci o țară. Pe un forum de șah un utilizator spunea că cei care joacă AȘA preferă să
dezvolte atacuri pe partea reginei. Ce am înlocuit prin AȘA?
Răspuns:
Cu stânga / Cum mâna stângă
Comentariu: Crucea la biserică se face cu mâna dreaptă. Țuțea nu avea păreri foarte bune
despre socialiști. La șah partea reginei se află în stânga. Pe forum, utilizatorii stângaci spuneau
că statistic preferă să dezvolte în stânga (inconștient, uneori).
Sursă:
http://www.chesspub.com/cgi-bin/chess/YaBB.pl?num=1341321887
http://www.evz.ro/ziua-lui-petre-tutea-geniul-din-boteni-cu-stanga-nici-cruce-nu-poti-sa-ti-faci-da
r-sa-conduci-o-tara.html
Autor:
Ion-Mihai Felea, Echipa Asachi

Întrebarea 33. Imagine:

Aveți în față o caricatură din anul 1900 în care congresul SUA este reprezentat sub forma unui
măgar. În dreapta și în stînga lui se află două stoguri de fîn. Ce cuvînt a fost șters de pe stogul
din stînga?
Răspuns:

Panama

Comentariu: Congresul SUA ezita în a alege viitoarea rută pentru canalul ce urma să unească
Atlanticul de Pacific.
Sursă:
https://en.wikipedia.org/wiki/Buridan%27s_ass
Autor:
Andrei Iasinschi
Întrebarea 34.
Într-un articol de pe forbes.com jucătorii la loto erau sfătuiți să joace seturi de numere dintre
care măcar o parte să fie mai mari decât 31. Asta nu crește șansele de câștig, în schimb scade
probabilitatea… Care probabilitate?
Răspuns:
De a împărți premiul cu cineva/ De a fi mai mulți câștigători
Criteriu:
Răspunsul poate fi formulat și altfel dar trebuie să fie similar ca logică cu
răspunsul căutat de autor și să coincidă cu explicația din comentariu.
Comentariu: O bună parte din pariorii constanți la Loto joacă numere semnificative din viața
lor – zile de naștere, ziua căsătoriei șamd – respectiv seturile lor de numere sunt cuprinse între
1 și 31. Dacă joci numere mai mari de 31 nu ai șanse mai mari să câștigi, dar dacă totuși câștigi,
sunt șanse mai mari să nu împarți premiul cu alți câștigători.
Sursă:
https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/vanessamcgrady
/2016/01/08/powerball/&refURL=https://www.google.ro/&referrer=https://www.google.ro/
Autor:
Ion-Mihai Felea, Echipa Asachi

Întrebarea 35.
În romanul „Băiatul Echo” de Matt Haig acțiunea are loc în secolul XXII, într-o perioadă cu
tehnologii foarte dezvoltate. De exemplu, cancerul este tratat cu ușurință, iar Luna este deja
colonizată și populată de oameni și androizi. Totuși, încă nu s-a descoperit nemurirea, ci doar
ceva asemănător. Speranța de viață fiind în medie de peste 150 de ani, după moarte oamenii
sunt „reînviați” prin înlocuirea sistemelor de organe cu altele artificiale. Răspundeți printr-un
cuvânt compus de origine latină, cum erau numiți astfel de oameni?
Răspuns:
Sursă:
Autor:

Post-mortem
„Băiatul Echo” de Matt Haig.
Maria Cracanuța, Echipa Asachi

Întrebarea 36.
Conform unei glume, savantul rus Nicolai Prjevalski a întâlnit un cal … și, în mod netradițional,
deja peste un an calul a făcut aceasta. Vladimir Voroșilov, de asemenea, în mod netradițional, a
făcut asta. Dar ce a făcut prezentatorul în anul 1953?
Răspuns:
Sursă:
Autor:

Și-a schimbat numele de familie / A luat numele de familie al soției
shortiki.com, http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1458
Octavian Sirețeanu, Echipa Asachi

Întrebarea 37.
În 1885 asistentul unui veterinar a descoperit CEVA și a numit acel CEVA după numele
veterinarului. Numele veterinarului coincide cu un pește în limba engleză. Care pește?

Răspuns:
Salmon / somon
Comentariu: De aici și numele agentului patogen “Salmonella” care se întîlnește în carnea
animalelor
Autor:
Ion-Mihai Felea, Echipa Asachi

Întrebarea 38.
În limba română, cea mai mare diferență în numărul de litere între ele o înregistrează cuvântul
„om”. Ce sunt ele?
Răspuns:
Comentariu:
Sursă:
Autor:

Forma singulară și forma plurală
Om – oameni (4 litere)
Cartea „Curiozități de ieri și de azi”
Octavian Sirețeanu, Echipa Asachi

Întrebarea 39.
Către prezentator: Icic se pronunță Icici
Iată un fragment tradus dintr-o povestire umoristică englezească despre Balcani: „Încovoiaţi,
scuipând şi scoţând strigăte stranii din când în când, se învârteau în jurul cutiilor cu litere, având
aerul unor babuini care se caută de purici. Tipograful-şef se numea Icic[Icici] şi stătea într-un
colţ, uitat de toţi, unde îşi respecta numele, făcea asta din când în când”. Ce făcea Icic din când
în când?
Răspuns:
Se scărpina.
Comentariu: Itch înseamnă în engleză a te mânca, a avea mâncărime. Ceilalţi protagonişti ai
acţiunii se scarpină şi ei asemenea unor babuini care se caută de purici.
Sursa:
Vesna Goldsworthy, Inventarea Ruritaniei. Imperialismul imaginaţiei, ed. Curtea
Veche, Bucureşti, 2002, p. 151.
Autor:
Orest Dabija

Întrebarea 40. Imagine:

Aveți în față lucrări timpurii ale acestui pictor, experimente în neo-impresionism și cubism.
Ulterior, el și-a simplificat stilul. Scrieți numele lui.

Răspuns:
Piet Mondrian
Comentariu: Piet Mondrian, pe care îl cunoașteți probabil datorită compozițiilor sale din linii
colorate în culori primare, a fost contribuitor la revista și mișcarea De Stijl ([de stail]).
Autor:
Doina Leca

Runda 5.
Întrebarea 41.
În anul 1891 în unul din numerele ziarului Pionierul din Dakota a fost publicată o glumă în care
un fermier sărac este întrebat dacă are cu ce își hrăni vaca. Fermierul răspunde negativ, dar se
laudă cu faptul că i-a venit în cap să-i pună vacii pe ochi o pereche de ochelari colorați și s-o
hrănească cu rumeguș. Ce operă literară i-a adus faimă redactorului acestui ziar?
Răspuns:
Vrăjitorul din Oz
Comentariu: În această poveste, scrisă de Frank Baum, Vrăjitorul a dat ordin ca toți cei ce
intrau în oraș să poarte ochelari cu lentile verzi care transformau orice sticlă în smarald.
Sursă:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC,_%D0%9B%D0%B0%D0%B
9%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA
Autor:
Andrei Iasinschi
Întrebarea 42. Imagine:

Răspundeți printr-un cuvânt care conține o literă dublă, cum se numește această porțiune a
circuitului Jose Carlos din São Paulo?
Răspuns:
Senna
Comentariu: Porțiunea are forma literei S și a fost denumită în cinstea celui mai faimos pilot
brazilian de Formula 1 Ayrton Senna
Sursa:
https://en.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3dromo_Jos%C3%A9_Carlos_Pace
Autor:
Eugen Livandovschi
Întrebarea 43.
Chiar dacă studiile despre sănătatea reproductivă feminină sugerează că, sub tratament cu
contraceptive, menstruația propriu-zisă nu este biologic necesară, majoritatea medicamentelor
anticoncepționale sunt administrate în perioade de 28 de zile cu o săptămână pauză. De ce se
face pauza?
Răspuns:
Ca cele care le folosesc să vadă că nu au rămas însărcinate
Comentariu: Medicamentele anticoncepționale garantează protecție împotriva sarcinilor
nedorite în proporție de peste 99% dacă sunt administrate corect. În timpul pauzei apare
menstruația, iar utilizatoarea e mai sigură că acestea funcționează și că nu a rămas însărcinată.
Sursă:
http://www.sciencealert.com/women-don-t-actually-need-to-have-their-periods
Autor:
Loredana Molea, Echipa Asachi

Întrebarea 44.
Numele cărui loc provine de la cuvântul grecesc ce s-ar traduce ca „dormitor”?
Răspuns:
Comentariu:
Sursă:
Autor:

Cimitir
De la „koimetirion”.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cimitir
Octavian Sirețeanu, Echipa Asachi

Întrebarea 45.
Acest termen își are originea de la maorii din Noua Zeelandă. Aceștia îl utilizau pentru a
desemna o influență divină, de obicei în efectele sale negative, care fac ca anumite obiecte și
ființe să devină primejdioase. Era rezervat stărilor trecătoare, cum ar fi ciclul menstrual. Despre
ce termen este vorba?
Răspuns:
Se acceptă:
Sursă:
Autor:

Tabu
Tapu (termenul folosit în maori)
Cartea „Curiozități de ieri și de azi”
Octavian Sirețeanu, Echipa Asachi

Întrebarea 46.
În volumul „Cărţile şi noaptea”, Borges îşi compară munca cu cea depusă de Milton sau Joyce.
El se compară şi cu altcineva despre a cărui existenţă însă se îndoieşte. Cine este acesta din
urmă?
Răspuns:
Homer.
Comentariu: Borges, Milton, Joyce şi Homer au fost cu toţii orbi. Existenţa lui Homer este
totuşi pusă la îndoială de numeroşi critici literari şi istorici.
Sursa:
Cărţile şi noaptea, Jorge Luis Borges, carte audio.
Autor:
Orest Dabija.
Întrebarea 47. Imagine:

Încă o întrebare despre curentul olandez De Stijl. Sub ce nume mai este cunoscută Compoziția
nr. II a pictorului Vilmos Huszar?
Răspuns:

Patinatorii

Comentariu: Datorită numărului mare de canale, olandezii sunt patinatori înrăiți. Inscripțiile de
pe tablou: Feb. 1917 sunt un indiciu suplimentar.
Autor:
Doina Leca
Întrebarea 48.
Oțelul inoxidabil folosit pe larg în alimentație, inventat în secolul 20, conține circa 10% crom,
care formează la suprafața metalului un strat subțire, invizibil de oxid de crom și astfel
protejează metalul de coroziune. Ca consecință, Mark Miodownik a spus că noi suntem una din
primele generații care n-a fost nevoită să facă aceasta tacîmurilor. Ce am înlocui prin a face
aceasta? Dacă răspundeți corect, aveți șanse să faceți aceasta curcubeului.
Răspuns:
a simți gustul
Comentariu: Citat: “we are one of the first generations who have not had to taste our cutlery”.
Unul din sloganurile companiei Skittles estel: “Taste the rainbow.”
Sursă:
Stuff Matters, Mark Miodownik
Autor:
Andrei Galușca
Întrebarea 49.
Începînd cu secolul al VIII-lea japonezii au preluat cîteva obiceiuri de la chinezi. De exemplu
soțiile aristocraților japonezi au început să-și vopsească fețele cu pudră albă numit oshiroi. O
altă tradiție împrumutată de la chinezi a fost „hikimayu”, tradiție care facilita în mare măsura
procedura de aplicare pe față a pudrei albe. În ce consta tradiția „hikimayu”?
Răspuns:
eliminarea sprîncenelor
Comentariu: Se presupune că unul din motivele popularității „hikimayu” este că eliminarea
sprîncenelor ușura semnificativ aplicarea pudrei albe pe față.
Sursă:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hikimayu
Autor:
Andrei Iasinschi
Întrebarea 50.
În 2011, sursele media le-au dat această poreclă, și astfel i-au comparat cu un grup legendar
din secolul 18 care de asemenea au dat dovadă de onoare, devotament și sacrificiu de sine.
Deși pe parcurs li s-au mai alăturat colegi și ulterior numărul lor a crescut peste 700, vă rugăm
să scrieți ce poreclă le-a fost dată inițial, dacă cei legendari din secolul 18 erau cu 3 mai puțini.
Răspuns:
Fukushima 50
Comentariu: Această poreclă le-a fost dată japonezilor care, în urma catastrofei de la
Fukushima din 2011 au rămas să lucreze la centrala atomică și să stabilizeze reactorele, fiind
proclamați eroi de multiple surse media internaționale. Inițial au rămas 50, dar pe parcursul lunii
următoare numărul a crescut pînă la peste 700, din contul colegilor care li s-au alăturat. Ei au
fost comparați cu cei 47 ronini, care în secolul 18 au răzbunat moartea stăpînului lor după ce au
comis seppuku, fiind considerați cel mai bun exemplu al codului de onoare a samurailor și o
legendă națională.
Sursă:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_50
https://en.wikipedia.org/wiki/Forty-seven_r%C5%8Dnin
Autor:
Nicoleta Iliuha

Întrebări de rezervă
Întrebarea 1.
În prima jumătate a secolului al XX-lea, cu aportul lui Nicolai Luzin, la Moscova a fost fondată o
școală de matematică care se numea ALFA. O colonie portugheză din actuala Brazilie se
numea Noua ALFĂ. Ce cuvînt a fost înlocuit prin alfa?
Răspuns:
Lusitania
Sursă:
https://en.wikipedia.org/wiki/Captaincy_of_Pernambuco
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%
D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE
%D0%BB%D0%B0)
Autor:
Andrei Iasinschi

