Runda 1
1. Istoricul francez Philippe Ariès îl compara cu pămîntul care se lipește de hîrlețul grădinarului. Philippe
Ariès afirma prin analogie că el se lipește la fel de gîndurile istoricului, încurcîndu-l să dea o apreciere
adecvată anumitor perioade. Scrieți ce este el, știind că în cazul vostru el este foarte limitat.
Răspuns: Timpul
Sursa:
https://tnsr.org/2019/06/raison-detat-richelieus-grand-strategy-during-the-thirty-yearswar/?fbclid=IwAR21_R_G6mKaTzn1HdRMn1x7-KLSRnkLpF_Ut3HI-gDoXLBcxJCXUi8Hbk0

2. Nathalie Loiseau, ministra franceză al Afacerilor Europene, spune că şi-a numit pisica anume asa
pentru că nu se putea decide să iasă sau nu din casă. Scrieti peste un minut cum si-a numit pisica
Nathalie Loiseau?
Raspuns: Brexit

3. Atenție, în întrebare au fost făcute înlocuiri. Conform unei versiuni, această tradiţie, care este actuală
şi azi, a apărut în secolul XVII, când marinarii britanici obişnuiau după fiecare luptă să coboare X-ul lor
pentru a lăsa loc X-ului invizibil al Alfei. Aceasta sublinia măreţia şi puterea Alfei, precum şi faptul că
în faţa sa toţi sunt egali – atât cei care au câştigat lupta, cât şi cei înfrânţi. Nu vă întrebăm care este
tradiţia. Scrieţi ce s-a înlocuit prin X şi Alfa.
Răspuns: X – steag (se acceptă drapel), Alfa – Moartea
Comentariu: După fiecare luptă marinarii britanici dădeau steagul în jos, lăsând un spaţiu liber egal cu
lăţimea steagului. Spaţiul liber se presupunea că e ocupat de steagul invizibil al Morţii, subliniind
puterea nemărginită a acesteia şi egalitatea în faţa ei a tuturor oamenilor, atât câştigători, cât şi
înfrânţi.
Sursa:https://thequestion.ru/questions/123125/otkuda-poshla-tradiciya-prispuskat-flagi-vovremya-traura

4. Atenție, în întrebare au fost făcute înlocuiri. Vorbind despre rolul important al cardinalului Richelieu
în politica europeană și dorința sa pentru ordine și echilibru, contemporanii săi afirmau că el dorește
să transforme jungla europeană într-o CONSTRUCȚIE GEOMETRICĂ. Scrieți peste un minut ce am
înlocuit prin expresia CONSTRUCȚIE GEOMETRICĂ.
Răspuns: Grădină Franceză
Comentariu: Tip de landșaft cu plante tăiate și aduse în ordine, ca exemplu – Versailles
Sursa:
https://tnsr.org/2019/06/raison-detat-richelieus-grand-strategy-during-the-thirty-yearswar/?fbclid=IwAR21_R_G6mKaTzn1HdRMn1x7-KLSRnkLpF_Ut3HI-gDoXLBcxJCXUi8Hbk0

5. Portretul ”Femeie așezată cu pălărie roșie” de Picasso a stat mult timp în depozitul muzeului Evansvill
din SUA, fiind greșit atribuită unui alt Pictor pe nume ”Gemmaux”. Eroarea a fost descoperită
întîmplător cînd cineva de la o casă de licitații a sunat la muzeu ca să se intereseze de soarta tabloului.
Astfel s-a aflat că colaboratorii muzeului au confundat numele autorului cu ea. Scrieți ce este ea, știind
că printre alte varietăți de ale ei se numără ”Camaieu”, ”Chiaroscuro” sau ”Sgraffito„
Răspuns: Tehnica Picturii (Se acceptă după sens)
Sursa: http://www.vokrugsveta.ru/blogs/travel_channel/2144.php

6. Atenție, în întrebare au fost făcute înlocuiri. Într-un top 25 al celor mai importante personaje de film
din ultimii 25 de ani, Slate Magazine l-a poziționat pe locul 6, ca o personaficare a stereotipurilor
rasiste și a prostiei, precum și a imperfecțiunii tehnologiei de epocă. Conform unei teorii, acest
personaj stă de fapt în spatele tuturor evenimentelor importante, contribuind decisiv la ascensiunea
forțelor răului. Această teorie a devenit atît de populară încît The New York Times, i-a dat numele
alternativ de Darth X X. Spuneți peste un minut, ce am înlocuit prin X.
Răspuns: Jar Jar
Comentariu: Este vorba despre Jar Jar Binks din seria Star Wars
Sursa:
https://slate.com/culture/2019/08/most-important-characters-movies-tv-books-21stcentury.html?utm_source=pocket&utm_medium=email&utm_campaign=pockethits
https://en.wikipedia.org/wiki/Jar_Jar_Binks

7. Atenție, întrebare haotică. Conform unei versiuni, dl Rosenstock a înfipt un creion în Marele Dicţionar
Francez Larousse şi cuvântul unde creionul s-a oprit a și dat numele acestei mişcări. Unii sunt de acord
cu această versiune, iar alţii sunt de acord cu versiunea că denumirea provine de fapt de la acest
cuvânt. Dar de la care?
Răspuns: cuvântul românesc „Da”
Comentariu: este vorba despre originea denumirii mişcării „dadaism”, care unii consideră că a fost
selectată prin înfigerea creionului în dicţionar, pe când alţii zic că provine de la cuvântul românesc
„da”. Menţionarea de două ori în întrebarea a afirmaţiei „sunt de acord” poate fi un indiciu la găsirea
răspunsului.
S: https://ro.wikipedia.org/wiki/Dadaism , https://ro.wikipedia.org/wiki/Tristan_Tzara

8. În Roma Antică exista o modalitate interesantă prin care poporul lupta pentru apărarea drepturilor
sale. Toţi oamenii simpli luau cu ei mîncare pentru câteva zile şi plecau din oraş, lăsându-i pe patricieni
singuri. Viaţa în oraş se oprea în totalitate. Nu lucrau magazinele, tarabele, iar în pieţe nu se vindeau
alimente. Numiţi printr-un cuvânt de origine latină cum a rămas în istorie această formă de separare.
Răspuns: Secesiune
Comentariu: De la latinescul „secedo”, care s-ar traduce „eu plec”.
S: https://en.wikipedia.org/wiki/Secessio_plebis
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9. Criticînd acest funcționar în legătură cu ezitarea sa aparentă la asediului unui oraș, adversarii săi
politici făceau un joc de cuvinte, schimbîndu-i numele astfel ca să sune identic cu numele orașului. Nu
vă cerem nici numele său nici numele orașului. Scrieți peste un minut titlul ecleziastic purtat de el
Răspuns Cardinal
Comentariu: Este vorba despre cardinalul Richelieu si orașul La Rochelle. Lui I se zicea ironic cardinalul
La Rochelle
Sursa:
https://tnsr.org/2019/06/raison-detat-richelieus-grand-strategy-during-the-thirty-yearswar/?fbclid=IwAR21_R_G6mKaTzn1HdRMn1x7-KLSRnkLpF_Ut3HI-gDoXLBcxJCXUi8Hbk0
10. În mod paradoxal, în Suedia cea mai invatata limba pe aplicatia Duolingo este suedeza, și aceasta este
valabil mai ales printre ei. Numiți-i pe ei, utilizînd un cuvînt ce provine din limba latină.
Raspuns : Emigranți
11. Slate Magazine l-a poziționat, în topul de care am mai vorbit, pe locul 11, ca o întruchipare arhetipală
a eroului romantic, fiind Frumos, Puternic, Bogat, și Protector. Jurnaliștii afirmă că el s-a transformat
mai tîrziu în Mr. Gray, din romanul 50 Shades of Gray, reflectînd metamorfoza societății occidentale.
Cine este el?
Răspuns: Edward Cullen din romanul-sagă Twilight
Sursa:
https://slate.com/culture/2019/08/most-important-characters-movies-tv-books-21stcentury.html?utm_source=pocket&utm_medium=email&utm_campaign=pockethits
12. În antropologie există o noţiune interesantă, numită „efectul X”. Este reprezentat de situaţia când o
persoană, de obicei un emigrant, inventează departe de ţara sa de origine ceva, ce mai târziu se
transformă practic într-o redescoperire, devenind o mândrie naţională a ţării sale. Vă rugăm să scrieţi
peste un minut ce s-a înlocuit prin X, știind ca la origini acest termen era asociat cu ceva caracteristic
săracilor.
Răspuns: Pizza
Comentariu: denumirea provine de la cuvântul italian „pizza”, care în limba italiană însemna o turtă
obişnuită pentru oameni săraci.
Sursa:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B
F%D0%B8%D1%86%D1%86%D1%8B
13. Poetul persan Nizami a comparat-o pe ea cu o lampa in care arde grasime furata. Peste secole, savantii
au confirmat aceasta intuitie poetica. Nu va intrebam ce este ea, scrieti in schimb peste un minut sursa
grasimii furate.
Raspuns : Soarele
Comentariu : Nizami vorbea astfel despre luna.

Sursa : Cartea 5 Poeme de Nizami

14.

Aveți în față un tablou al lui Vincent van Gogh, pictat în anul 1899.

Pictorul a numit acest tablou „Cântec de leagăn”, deşi însăşi leagănul în tablou nu se vede. Se vede
doar o femeie, care mişcă leagănul cu ajutorul unei frânghii. Practicanţilor cărei profesii le este adresat
acest tablou?
Răspuns: pescarilor
Comentariu: Van Gogh îi scria despre acest tablou fratelui său: „mi-a venit ideea să pictez acest tablou,
pentru ca marinarii, care sunt şi copii şi martiri în acelaşi timp, când vor vedea tabloul în cabina corabiei
de pescuit, să simtă că mişcarea corabiei le aminteşte de mişcarea leagănului, în care cândva şi ei erau
legănaţi sub un cântec blând”.
15. Valoarea numerică a acestui cuvînt în limba ivrită este de 70, iar conform Torei, anume în atîtea laturi
se descoperă adevărul pe lume. Aceasta este una din explicații de ce produsulul dat este utilizat în
ceremoniile religioase ebraice. Informațiile de mai sus pot fi rezumate într-o singură expresie în limba
latină. Care ?
Răspuns: In vino veritas
Sursa: https://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q249.htm
16. În Guinness World Record, numărul record de Y-ci la o X coincide cu numărul unei poze, care în mod
normal previne apariţia Y-ilor. Ce a fost înlocuit prin X şi Y.
Răspuns: Y – copil, X - mama
Comentariu: Numărul record de copii de la o mamă este de 69, înregistrat într-un sat din Rusia. Este
vorba despre poza celebră 69, care în mod normal nu poate duce la sarcină.
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17. Aveti in fata voastra UNUL NORDIC, in reprezentarea pictorului rus Alexei Venețianov. Multi dintre voi îi știti
din alte reprezentari, mai clasice. Peste un minut, scrieti cine sunt ei.
Raspuns : Cupidoni sau Amuri.
Comentariu : Cavaleria baskira a luptat in componenta armatei imperiale ruse in timpul razboaielor
napoleoniene. Din cauza aspectului exterior si armamentului arhaic, francezii i-au poreclit Cupidonii Nordici
Sursa:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%
D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eros
18. Plutarh scrie că șarpele adus Cleopatrei ca ea să se sinucidă era moleșit și somnoros. Pentru a-l enerva,
Cleopatra a folosit un anume instrument. Probabil istoria dată o cunoștea și un scriitor francez, care într-una
din operele sale i-a rezervat acestui instrument un rol aproape fatal. Nu vă întrebăm despre ce instrument
este vorba, dar care este numele scriitorului?
Răspuns: Charles Perrault
Comentariu: Instrumentul era fusul, care la Perrault este cauza somnului frumoasei din pădurea adormită.
19. În engleză, a fi XY înseamnă a fi criminal, iar a fi ZY este un grad de rudenie. Ştiind că X şi Z sunt diametral
opuse, numiţi peste un minut comedia din 1997, ce are titul format din X, Z și un cuvânt scurt.
R: In & Out
Comentariu: a fi „outlaw” în engleză înseamnă a fi criminal, a fi „inlaw” înseamnă a fi cumnat/cumătru. Este
vorba despre comedia „In & Out” în care un professor de liceu încearcă insistent să combată zvonurile precum
că este gay.
20. Primul club european din cariera de antrenor de fotbal al argentinianului Diego Simeone a fost Catania,
anume acolo acesta și-a demonstrat calitățile de bun motivator și strateg în fața întregii Europe. Jurnaliștii
unui portal sportiv, compară acest club cu un anumit oraș mediteraneean. Cu care ?
Răspuns: Toulon
Comentariu: Se face aluzie la Napoleon, care s-a făcut remarcat la asediul Toulon-ului
Sursa: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/italia_mia/1143930.html

21. Atenție, întrebare cu înlocuiri: În romanul lui Palem Wodehouse Lună Plină, unul din personajele principale,
un tînăr pictor, îi arată unui prieten desenul unui porc. Prietenul îl întreabă de ce porcul este NEGRU, la care
pictorul răspunde că în ultimul timp este pasionat de X. Nu vă întrebăm ce am înlocuit prin NEGRU, scrieți ce
am înlocuit prin X, știind că între cei 2 termeni este o legătură spațială.
Răspuns: Cubism
Comentariu: Prietenul l-a întrebat de ce porcul este pătrat.
22. Într-un articol de pe site-ul umoristic TimesNewRoman.ro, se povestește istoria unui bețiv, care într-o
dimineață a descoperit că nu se mai poate ridica în picioare. Acesta își dă seama de transformarea sa în
momentul în care nu se mai poate întoarce pe partea dreaptă, pe care obișnuia să doarmă. El încercase să se
întorcă de sute de ori, închizând ochii pentru a nu fi nevoit să-şi vadă picioarele zvârcolindu-se, dar fără
succes. Peste un minut numiți scriitorul menționat în titlul articolului.
Răspuns: Franz Kafka
Comentariu: Se face aluzie la nuvela Metamorfoza
Sursa:https://www.timesnewroman.ro/monden/kafka-de-vaslui-un-betiv-e-convins-ca-s-a-transformat-ingandac-dupa-ce-a-cazut-pe-spate-si-nu-s-a-mai-putut-ridica
23. X după Y sau Y după X? Ordinea corectă a servirii acestora chinuie omenirea de mai bine de 3 secole. Se spune
că cei care respectau ordinea X apoi Y erau oameni bogați, care nu se temeau de cheltuieli suplimentare. Spre
deosebire de ei, cei care nu-și permiteau luxul de a schimba anumite obiecte prea des urmau ordinea Y apoi
X. Dar ce am înlocuit prin X și Y, daca de la consumul de X în diferite momente ale zilei oamenii așteaptă
efecte antagoniste.
Răspuns: x-ceai, y-lapte
Comentariu: cănile de porţelan fiind foarte fine crăpau la temperatura ridicată a ceaiului, de aceea oamenii pt
a-și proteja cănile turnau mai întâi lapte și după aceea ceai. Cei bogați care-și puteau permite sa cumpere căni
de porțelan mai des nu respectau neapărat aceasta ordine. Ceaiul consumat dimineața te trezește, seara – te
calmează.
S: https://doro-tea.ro/blog/ceaiul-si-laptele/

24. Eroii cartii Ghidul Autostopistului Galactic nimeresc intr-un câmp probabilistic în care se întimplă cele mai
improbabile evenimente. Astfel, ei văd deodata multe mâini păroase si aud voci pițigăiate, care afirmă că ele
au făcut numai ce asta. Nu vă întrebăm ce anume ele au făcut, scrieți numele celui care a făcut asta în 1601.
Răspuns : Shakespeare.
Comentariu : Se afirmă că o infinitate de maimuțe peste o infinitate de timp pot scrie Hamlet
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25. La sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX în SUA era un partid populist, care se lupta împotriva
establishment-ului. Unul dintre sloganurile acestui partid era ”To get rid of aristocrats, plutocrats,
bureaucrats and other cuvânt omis.”, în traducere: „Să ne descotorosim de aristocraţi, plutocraţi,
birocraţi şi alţi cuvânt omis”. Terminaţi sloganul în oricare dintre limbile pe care o cunoaşteţi.
Răspuns: şobolani
Comentariu: aristocrats, plutocrats, bureaucrats and other rats
Sursa: M. Canovan, „Trust the People! Populism and the two faces of Democracy”, Political studies,
vol. XLVII (1999), p. 12
26. Conform unei glume publicate recent pe site-ul TimesNewRoman, într-o companie IT cel mai
înfricoșător costum de Halloween a fost îmbrăcat de un angajat care a venit mascat anume astfel.
Scrieți ce culoare avea costumul.
Răspuns: Albastru
Comentariu: Făcea aluzie la ”Blue Screen”
Sursa:
https://timesnewroman.ro/it-stiinta/un-it-ist-costumat-in-ecran-albastru-si-a-bagat-toticolegii-in-sperieti-de-halloween
27. În lecția despre sensurile ascunse ale peisajelor în pictură, profesorul Natalia Mazur afirmă că în
pictura secolului XIX, ALFELE, prin natura lor dinamică și furtunoasă, simbolizau revoluția, pe cînd
YGRECII, care erau mai statici - reacțiunea. Scrieți ce am înlocuit prin ALFE și YGRECI, dacă se știe că
una din cele mai cunoscute ALFE poartă nume de regină, iar YGRECII sunt la moment în pericol de
dispariție.
Răspuns: Cascadele și Ghețarii
Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=OE5IE2F0dcY
28. Câţiva ani în urmă la Comisia Federală de Comunicaţii a SUA a venit o plângere de la fermieri. Ei şi-au
exprimat nemulţumirea faţă de faptul că creşterea popularităţii sistemelor de schimb de date a condus
la micşorarea vânzărilor uneia dintre culturile agricole. Care anume?
Răspuns: porumbul
Comentariu: oamenii au început mai mult să descarce filmele şi mai puţin să meargă în cinematografe,
ceea ce a dus la micşorarea consumului de pop-corn şi, prin urmare, de porumb din care se produce
pop-cornul.
29. Într-o piesă de teatru consacrată acestui personaj, el apare pe scenă întotdeauna din partea dreaptă
a culiselor și iese de pe scenă prin partea stîngă. Nu vă întrebăm numărul său de ordine și nici numele.
Peste un minut scrieți-i porecla cu care acesta a rămas în istorie
Răspuns: Regele Soare

Comentariu: În drumul său, acesta repeta calea soarelui
Sursa: Piesa ”Moliere” Teatrul K. Stanislavskii.
30. În povestirea sa ”49 de secunde”, scriitorul rus Evghenii Lukin afirmă că în epoca primitivă primul om
care a făcut aceasta i-a speriat probabil atît de tare pe alți membri ai tribului, încît aceștia au început
să arunce cu săgeți. Scriitorul continuă cu o paralelă istorică în care menționează un mijloc de transpot.
Nu vă întrebăm ce a făcut omul primitv menționat în povestire, scrieți mijlocul de transport.
Răspunsul: Tren
Comentariu: Lukin scrie că probabil cel care a desenat pentru prima oară un mamut, și-a făcut prietenii
să arunce cu sulițe în el, și compară șocul cu cel provocat de primul film: Sosirea trenului.
31. Istoricul britanic Eric Hobsbawn afirmă că utilizarea aceste îmbinări de litere este un semn că
intelectualitatea nu este în stare să înțeleagă o perioadă istorică. La noi această îmbinare de litere
poate fi utilizată și de sine stătător, descriind anumite perioade mai severe. Peste un minut scrieți
această îmbinare.
Răspuns: Post
Comentariu: Termenul post deseori se utilizează în cuvinte ca post-modernism, post-marxism etc.
Sursa: Eric Hobsbawn: Era Extremelor.
32. După ce a auzit răspunsul la această întrebare, un membru al echipei autorului l-a sfătuit să adauge
un mic indiciu pentru a o face mai ușoară. Un personaj al lui Terry Pratchet mustră alți eroi pentru
faptul că ei au de gînd să lupte cu forțe mici contra unei armate mari. Acesta afirmă ironic că războiul
nu este AȘA. Cum nu este ?
Răspuns: Homeopatic
Sursa: Terry Pratchet – Interesting Times
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33.
Aveți în fața voastră o secvență de cod scrisă în limbajul de programare LISP. Criticînd acest limbaj,
Larry Wall, creatorul limbajului de programare Perl, afirmă că LISP seamănă cu un terci de ovăz
amestecat cu ELE. Scrieți ce sunt ele, știind că putem să le vedem în diferite culori în această sală.
Răspuns: Unghii
Sursa: https://en.wikiquote.org/wiki/Larry_Wall
34. Atenție, în întrebare au fost făcute înlocuiri. ”URSUL cu un dragon tatuat” – Acesta era titlul unei
postări pe Facebook apărută pe data de 5 octombrie pe profilul canalului TV rus Istoria. În această
postare este citată o notă dintr-un jurnal intim, datată cu anul 1891, în care autorul afirmă că
”Draconul arată destul de reușit iar mîna aproape că nu doare”. Putem spune că peste 21 de ani,
autorul acestei însemnări avea să fie mîncat de o hidră. Nu vă cerem să-l numiți pe autorul jurnalului,
scrieți ce cuvînt a fost înlocuit prin URSUL.
Răspuns: Țarul.
Comentariu: Țarul rus Nicolai al 2 fiind într-o vizită ăn Japonia, și-a tatuat un dragon. În 1918, Nicolai
al 2 a fost împușcat în timpul revoluției ruse. ”Hidra revoluției” este o expresie bine cunoscută.
35. Studenta japoneză Eimi Haga a primit o notă maximă pentru un eseu scris la cursul de Istoria X.
Particularitatea eseului care l-a entuziasmat pe professor era faptul că acesta era scris cu litere
invizibile. Ce cuvînt am înlocuit prin X?
Răspuns: Ninja
Comentariu: Profesorul a considerat asta ca o aluzie foarte elegantă la cea mai vestită calitate
atribuită luptătorilor Ninja – cea de maieștri ai camuflajului.
Sursa: https://tjournal.ru/news/120439-yaponskaya-studentka-napisala-esse-po-istorii-nindzyanevidimymi-chernilami-i-poluchila-ocenku-otlichno?fbclid=IwAR1-1_syhFpFs8FMZH8RzKyxFfmBSWMbPJzUhD_yNvFtJdXRUVjNogBJXc
36. Propaganda sovietică învinuia Statele Unite ale Americii de toate relele ce aveau loc în lume. Ironizînd
pe seama acestei practici, un jurnalist american afirma că în 1958 în timpul unei demonstrații în fața
ambasadei americane la Moscova, protestatarii FĂCEAU ASTA în direcția clădirii ambasadei. Cine,
conform legendei, a făcut asta în Evul Mediu, dacă se știe că altcineva foarte asemănător locuia în
perioada demonstrației pe continentul american.
Răspuns: Martin Luther

Comentariu: demonstrații aruncau cu călimare, asemănînd SUA cu diavolul. Conform legendei Luther
arunca cu călimarul
Sursa: http://flibusta.is/b/274943/read ,
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther#At_Wartburg_Castle
37. Într-o scrisoare către prietenul său Mihail Veazemskii scrisă pe 7 aprilie 1825, Alexandr Pușkin îi
povestește amuzat că ieri a comandat o slujba de pomenire pentru mîntuirea sufletului robului lui
Dumnezeu Boierul Gheorghe. El mai adaugă că preotul a rămas foarte uimit de acest zel religios de-a
lui. Autorul întrebării crede că preotul nu ar fi fost atît de entuziasmat dacă ar fi aflat cine era de fapt
Boierul Gheorghe. Scrieți peste un minut, cine era de fapt Boierul Gheorghe?
Răspuns: George Byron
Comentariu: În afară de aluzia veselă ortografică, poetul englez George Byron nu era deloc iubit de
autoritățile bisericești din toată Europa.
Sursa: https://arzamas.academy/mag/522-pushkin?fbclid=IwAR3YLC_MCp1IxR5vUU4NCpYqvEn4ufKkg50PLLElYlWwl5mMHWgALONWb4
38. Atenție, în întrebare sunt înlocuiri. În caz că ar fi avut totuși loc, ” Tranzacția Mare” nu ar fi prima de
acest fel între aceste 2 țări. Este mai puțin cunoscut că în 1917 a avut loc un eveniment similar între
aceleași părți, care i-a avut protagoniști pe ”Sfîntul Toma”, ”Sfîntul Ion”, ”Sfînta Cruce” și alte entități
mai mici. Ce a fost înlocuit prin ”Tranzacția Mare”, dacă se știe că în termenul initial a fost utilizat și
numele unei culori?
Răspuns: Vinzarea Groenlandei
Comentariu: SUA în 1917 a cumpărat teritoriile Vest Indiei Daneze, aflate în Marea Caraibilor, care
acum sunt cunoscute ca United States Virgin Islands. Groenlanda se traduce ca ”Pamîntul verde”
Sursa: https://www.connaissancedesenergies.org/afp/cinq-choses-savoir-sur-le-groenlandterritoire-convoite-de-larctique-190821
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9
2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
39. Într-un articol de pe site-ul Sports.ru dedicat unui meci de basket între Rusia și Coreea de Sud,
autorul povestește despre dificultățile defensivei ruse în a contracara stilul rapid practicat de
coreeni. Chiar dacă nu aveau stele de calibru mondial, aceștia aveau un joc de echipă foarte bine
pregătit. Jurnalistul rus afirmă ironic despre coreeni că ei au făcut aceasta în legătură cu
automatismul stilulului de joc practicat. Autorul întrebării nu exclude nici varianta că jucătorii au
făcut asta nu doar cu referire la basket. Au făcut ce ?
Răspuns: Au mîncat un cîine.
Comentariu: În limba rusă expresia ”a mînca un cîine” descrie efortul lung și repetitiv în a învăța ceva.
Ironia constă în aceea că în Coreea de Sud cîinii chiar se manîncă.
Sursa: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/basketall/2562908.html

Întrebare de Rezervă
Atenție, în întrebare au fost făcute înlocuiri. Titlul unui articol despre evitarea greșelilor logice poartă
numele: ”Cum să utilizezi SABIA lui ARTHUR fără să te tai”. Scrieți ce am înlocuit prin prin SABIA lui
ARTHUR, știind că pentru a găsi răspunsul corect va trebui să alegeți versiunea cea mai simplă.
Răspuns: Lama lui Occam
Comentariu: Se face aluzie la celebra regulă formulată de William Occam, care zice că trebuie de ales
explicația cu cele mai puține ipoteze....
Sursa: https://fs.blog/2019/10/occams-razor/?utm_source=pocket-newtab

