
Campionatul CUC XXXII, 2018 Primăvara
Etapa 4, Ligi/Superligă, 27 noiembrie 2022

Organizatori: 10 Lei

Runda 1

Întrebarea 1
Home Nations Series este un campionat de snooker înființat în 2016, care se petrece în
Regatul Unit, și include 4 X-uri.
X face parte din titlul autobiografiei lui Andre Agassi unde își deschide sufletul către cititorii
săi. Răspundeți peste un minut ce cuvînt englez am înlocuit prin X?

Răspuns: Open
Comentariu: În primul caz este legat de cele 4 Open-uri ale țărilor din Marea Britanie.
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Home_Nations_Series
https://en.wikipedia.org/wiki/Open:_An_Autobiography
Autor: Viorel Chihai, 10 Lei

Întrebarea 2
O glumă americană de pe internet afirmă că oamenii sunt prizonieri ai telefoanelor,
deoarece ele sunt AȘA. Răspundeți printr-un cuvânt, cum AȘA?

Răspuns: celulare
Comentariu: Se face referință la celulele din închisoare
Sursa: https://www.amazon.com/finally-realized-people-prisoners-phones/dp/1652763279
Autor: Viorel Chihai, 10 Lei

Întrebarea 3
Atenție, blitz triplu sportiv american. Se lasă timp cîte 20s pentru fiecare întrebare, toate
răspunsurile se scriu pe o foiță.
1. Ce oraș reprezintă echipa din Liga Majoră de Baseball care se numește ”Îngerii”.
2. Ce oraș reprezintă echipa din Liga Majoră de Baseball care se numește ”Astros”.
3. Ce oraș reprezintă echipa din Liga Națională de Fotbal care se numește ”Ravens”.

Răspuns: 1. Los Angeles; 2. Houston; 3. Baltimore
Comentariu: Los Angeles - orașul îngerilor. Astros - de la stele, Houston este orașul în care
se află Centrul de Control al Misiunilor NASA. Ravens face referință la poemul Raven
(Corbul) de Edgar Alan Poe, care a activat în Baltimore.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Major_League_Baseball#Teams
Autor: Eugen Livandovschi, 10 Lei

Răspuns: 1. Los Angeles 2. Houston 3. Baltimore
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Întrebarea 4
Titlul unui articol de pe site-ul descopera.ro din 2021 sună așa: “Roverul Perseverance se
pregătește de cea mai dificilă aterizare pe Planeta Roșie”
În textul întrebării un cuvânt a fost puțin modificat. Scrieți-l în forma originală.

Răspuns: amartizare
Comentariu: A amartiza înseamnă a coborî lent pe planeta Marte, similar aterizării și
aselinizării.
Sursa:
https://www.descopera.ro/stiinta/19638472-roverul-perseverance-se-pregateste-de-cea-ma
i-dificila-amartizare-pe-planeta-rosie
Autor: Viorel Chihai, 10 Lei

Întrebarea 5
Într-o carte de copii EL este trombonist la operetă, deși ar părea mai oportun să fie
trompetist. Într-un cuvînt din această întrebare au fost omise 7 litere. Scriecți cuvîntul
original.

Răspuns: Elefantul
Comentariu:
Sursa: Animale, Arcadie Suceveanu
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 6
Într-un serial irlandez, la o întâlnire, femeia povestește că locuiește în casa părinților și a și
îmbătrânit în ea, la care bărbatul îi zice galant că probabil are un X în pod. Ce am înlocuit
prin X?

Răspuns: Portret
Comentariu: Bărbatul astfel îi face un compliment că arată tânără. Se face referință la
Portretul lui Dorian Grey, scris de autorul irlandez Oscar Wilde.
Sursa: Bad sisters
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 7
În anul 2003, compania chineză de electronice Legend a dorit sa iasă pe piața
internațională. Aflînd că deja există o companie cu această denumire, ea a hotărît să iasă pe
piață cu un nou nume. Dar sub ce denumire o cunoaștem noi?

Răspuns: Lenovo
Comentariu: Cuvântul Lenovo este un cuvânt portmantou format din cuvintele LEgend și
Novo.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Lenovo#Name
Autor: Eugen Zincovschi, 10 Lei
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Întrebarea 8
Atenție, în întrebare a fost efectuată o înlocuire.
În 1924, cei mai importanți producători de becuri au format Cartelul Apollon, care avea
intenția de a standardiza becurile.
Nu știm dacă companiile Osram, Phillips, General Electrics au devenit prieteni în acest
cartel, dar vă rog să ne spuneți peste un minut cu cine sau ce am înlocuit Apollon.

Răspuns: Pheobes
Comentariu: Un alt nume a lui Apollon este Pheobes. Cuvîntul prieteni face aluzie la Pheobe
Buffay, personaj din serialul FRIENDS.
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Conspira%C8%9Bia_becurilor
Autor: Viorel Chihai, 10 Lei

Întrebarea 9
Conform unui citat, cel mai bun moment pentru a face ceva important este cândva între X și
Y. Numiți înlocuirile prin antonime.

Răspuns: Ieri, mâine
Comentariu:
Sursa: Zig Ziglar, Motive pentru a zîmbi
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 10
Atenție, în întrebare sunt înlocuiri.
"Monstrul American: personajul lui Thomas Jefferson" - este o carte din 1996 scrisă de
Joseph Ellis, în care elementele esențiale sunt contradicțiile și inconsecvențele lui Thomas
Jefferson. Mai mult de 20 de ani, judeţele Prahova şi Dâmboviţa şi-au disputat în instanţă
Monstrul din România.
Dar ce cuvînt de orgine greacă am înlocuit prin monstru?

Răspuns: Sfinx
Comentariu: Sfinx este un monstru fabulos cu corp de leu și cap de om.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/American_Sphinx
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfinxul_din_Bucegi
Autor: Viorel Chihai, 10 Lei
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Runda 2

Întrebarea 11
Un neuropsiholog spune că ASTA se întâmplă adesea când suntem obosiți, deoarece
informațiile ajung la conștiință cu întârziere, după ce am petrecut ceva timp în subconștient.
Acesta este și titlul unui film cu călătorii în timp. Despre ce e vorba?

Răspuns: Deja Vu
Comentariu:
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0_Vu_(2006_film)
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 12
În anul 2020, după mai mult de 80 de ani de franciză, echipa de fotbal american din
Washington, si-a schimbat denumirea din Washington RedKings in Washington Football
Team. Această decizie a fost luată după mulți ani de proteste.
În această întrebare un cuvînt a fost puțin modificat. Scrieți-l în forma sa inițială.

Răspuns: Redskins
Comentariu: Numele Redskins a fost criticat pentru conotaţia rasistă faţă de amerindieni.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Commanders
Autor: Viorel Chihai, 10 Lei

Întrebarea 13
EL este titlul cărții scrise de către scriitorul canado-american Dacre Stoker, fiind un prequel
la o operă din 1897. Un membru al familiilor Basarabilor și l-a adăugat deoarece a aderat la
un ordin militar.  Scrieți printr-un cuvînt, cine sau ce este EL.

Răspuns: Dracul
Comentariu: Dacre Stoker este strănepotul lui Bram Stoker. Opera din 1897 este Dracula,
iar titlul cărții este Dracul. Tatăl lui Vlad Țepeș, Vlad II și-a adăugat numele Dracul după ce a
aderat la ordinul Dragonilor. Sper că și numărul întrebării a fost un indiciu.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Dracul_(novel)
Autor: Viorel Chihai, 10 Lei

Întrebarea 14
Conform unei glume, ele sunt niște stafii ude. Numiți-o pe EA din mitologia greacă.

Răspuns: Meduza Gorgona
Comentariu:
Sursa:
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
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Întrebarea 15
Un comedian zice că este amuzant că pe el îl găsim într-un colț de stradă, pentru că ce
altceva mai poți face pe la colțuri. Cine sau ce este el?

Răspuns: Băiețelul pișăcios, Manneken pis
Comentariu: Bruxelles, Belgia
Sursa:
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 16
Personajul unei benzi desenate vine la mama sa și îi zice că nu vrea să fie ucis de soția sa.
Mama zice că unica sa scăpare e să devină gay. Cine sau ce este personajul acestei benzi?

Răspuns: masculul călugăriței
Comentariu:
Sursa: https://t.me/top_twit/14069
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 17
E paradoxal că FC Sudtirol este (cîteva cuvinte omise) club de fotbal din Italia. Restabiliți
cuvintele omise.

Răspuns: Cel mai nordic
Comentariu:
Sursa:
https://www.starpool.com/references/fc-sudtirol#:~:text=The%20FC%20S%C3%BCdtirol
%20is%20the,edge%20sports%20centres%20in%20Europe
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 18
Întrebare cu înlocuiri.
Conform unui articol pamflet de pe site-ul  Times New Romans, românii vor primi liber o
ALFĂ pentru a serba lansarea lui Artemis. Dar ce cuvînt am înlocuit cu ALFA?

Răspuns: Lună
Comentariu: După cum am aflat etapa precedenta, Programul NASA Artemis urmărește ca
scop din nou să aducă un echipaj pe lună.
Sursa:
https://www.timesnewroman.ro/it-stiinta/romanii-primesc-liber-o-luna-ca-sa-serbeze-lansar
ea-rachetei-artemis-spre-luna/
Autor: Eugen Zincovschi, 10 Lei
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Întrebarea 19
EA a determinat denumirea exactă al companiei Hewlett-Packard. Tot datorită EI, Wilbur
Wright a avut dreptul să fie primul în 1903. Numiți printr-un cuvînt, ce este EA.

Răspuns: moneda
Comentariu: Bill Hewlett și David Packard au aruncat moneda pentru a determina care
familie va fi prima. Wilbur Wright, unul din frații Wright a avut dreptul să facă primul zbor.
Sursa: https://digitopia.co/blog/the-coin-toss-that-created-hewlett-packard
https://kottke.org/17/02/the-top-10-coin-flips-in-history
Autor: Viorel Chihai, 10 Lei

Întrebarea 20
Ernest Hemingway, cînd a aflat că localul său favorit urma a fi demolat, s-a dus și a smuls
din unii din pereții localului un obiect și l-a păstrat pentru sine. Era dreptul lui deoarece a
lăsat foarte mulți bani în EL.
Scrieți peste un minut, despre ce obiect merge vorba.

Răspuns: pisuar
Comentariu:
Sursa: https://keepingupwiththepenguins.com/fun-facts-about-books-and-authors/
Autor: Viorel Chihai, 10 Lei
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Runda 3

Întrebarea 21
Nu se știe cum a ajuns acest cuvînt în ținuturile noastre.
Unii presupun că ar veni din maghiară, de la cuvîntul mellek. Alții îl asociază cu turcescul
mülük.
Scrieți peste un minut cuvîntul, dacă un sinonim al lui înseamnă “proprietate”.

Răspuns: meleag
Comentariu: Sper că ținuturile noastre v-a fost de folos.
Sursa: https://dexonline.ro/definitie/meleag
Autor: Viorel Chihai, 10 Lei

Întrebarea 22
Într-o carte despre tehnicile de investigație ale poliției, în capitolul despre relațiile cu presa
se menționează că ofițerilor de poliție li se recomandă să le evite pe ELE în discursul lor. Noi
tot le-am evitat pînă în acest moment. Răspundeți printr-un substantiv neutru ce sunt ELE.

Răspuns: Adjectivele
Comentariu:
Sursa: Jo Nesbe
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 23
O carte despre cinematografia românească se numește: Noul cinema românesc. De la
tovarășul X la domnul Y. Restabiliți cuvintele înlocuite cu X și Y.

Răspuns: Ceaușescu, Lazarescu
Comentariu: Moartea domnului Lăzărescu este un film românesc regizat de Cristi Puiu.
Sursa:
https://www.emag.ro/noul-cinema-romanesc-de-la-tovarasul-ceausescu-la-domnul-lazaresc
u-cristina-corciovescu-m-mihailescu-9789734621323/pd/EPW760BBM/
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 24
Într-un roman danez un personaj este prins ca amăgește și autorul zice ca personajul s-a
simțit AȘA. Cine era AȘA într-o altă creație daneză?

Răspuns: Regele, împăratul
Comentariu: Așa înseamnă gol, iar regele era din povestea lui Hans Christian Andersen:
Hainele cele noi ale împăratului.
Sursa: Женщина в клетке
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

7

https://dexonline.ro/definitie/meleag
https://www.emag.ro/noul-cinema-romanesc-de-la-tovarasul-ceausescu-la-domnul-lazarescu-cristina-corciovescu-m-mihailescu-9789734621323/pd/EPW760BBM/
https://www.emag.ro/noul-cinema-romanesc-de-la-tovarasul-ceausescu-la-domnul-lazarescu-cristina-corciovescu-m-mihailescu-9789734621323/pd/EPW760BBM/


Întrebarea 25
Material Distributiv.

Continuăm.
Aveți în față o fotografie de la un eveniment organizat de o echipa de hochei din SUA. De
obicei, astfel de evenimente au loc înainte de startul unui sezon nou. În titlul articolului în
limba engleză despre acest eveniment, printre altele, 2 cuvinte se repetă de 2 ori.
Ce stat reprezintă această echipă ?

Răspuns: New Jersey
Comentariu: Evenimentul este lansarea noului echipament/tricou de joc (new jersey în
engleză) de către echipa Devils care reprezintă statul New Jersey. Sper că hainele noi din
întrebarea precedentă a fost un indiciu.
Sursa: https://www.fox5ny.com/news/new-jersey-devils-unveil-new-jersey-jersey
Autor: Eugen Livandovschi, 10 Lei

Întrebarea 26
Material Distributiv

No sun — no moon!
No morn — no noon —
No dawn — no dusk — no proper time of day.
No warmth, no cheerfulness, no healthful ease,
No comfortable feel in any member —
No shade, no shine, no butterflies, no bees,
No fruits, no flowers, no leaves, no birds!
_________!

Aveți în față un fragment din poezia lui Thomas Hood. Completati spațiul din ultimul rând
printr-un cuvânt.

Răspuns: November
Comentariu: Așa descriere a primit luna Noiembrie . Toate liniile încep cu literele ‘No’
Sursa: http://www.poemhunter.com/poem/november-2
Autor: Eugen Zincovschi, 10 Lei
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Întrebarea 27
În 2020, în Marea Britanie a fost emis un obiect mai puțin obișnuit. Pe o parte, ca de obicei,
este ALFA, iar pe cealaltă putem spune că se află o altă ALFĂ. Cine a fost liderul acestei a
doua ALFE?

Răspuns: Freddy Mercury
Comentariu: A fost emisă o monedă, pe fața uneia se află chipul Reginei Elisabeta II, pe
cealaltă față era scrisă denumirea formației Queen.
Sursa:
https://www.reuters.com/article/us-music-queen-coin/uk-issues-commemorative-coin-celeb
rating-rock-band-queen-idUSKBN1ZJ0YZ
Autor: Vitalie Eremia, 10 Lei

Întrebarea 28
Material Distributiv:

Aveți în față imaginea cuvîntului zilei din 31 mai 2022, de pe dexonline.ro. Răspundeți
printr-un cuvânt din latină, despre ce merge vorba, dacă se știe că spre deosebire de Harry,
William este AȘA.

Răspuns: Primogenit. Se acceptă primogenitură.
Comentariu: (Copil) născut primul (într-o familie regală, princiară, feudală)
Sursa: https://dexonline.ro/cuvantul-zilei/2022/05/31
Autor: Viorel Chihai, 10 Lei

Întrebarea 29
Material Distributiv:
“Stai-n rând!”

Aveți în față o replică care o putem auzi, de exemplu, cînd oamenii stau la coadă în fața
unor ambasade străine în Chișinău.
Obiectiv, nu știm dacă Alisa Rosenbaum, o tânără din Sankt Petersburg, a auzit astfel de
replici cînd primit viza de studii în SUA în 1925. Dar sub ce pseudonim o cunoaștem noi toți?

Răspuns: Ayn Rand
Comentariu: Numele scriitoarei poate fi descifrat fonetic în distribuție. Ea a fost
promotoarea obiectivismului. S-a născut în Sankt Petersburg, emigrînd în SUA
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand
Autor: Viorel Chihai, 10 Lei
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Întrebarea 30
O companie mondială de electronice și-a felicitat angajații cu prilejul unei anumitei
sărbători. Astfel, din primul cuvânt al acestei expresii standarde de felicitare s-au omis 3
litere în așa fel, încît sensul expresiei nu s-a modificat, iar în același timp firma s-a
menționat pe ea însuși. Dar care 3 litere au fost omise?

Răspuns: APY
Comentariu: Happy New Year s-a transformat in HP New Year. Compania HP
Sursa: Angajații HP
Autor: Eugen Zincovschi, 10 Lei
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Runda 4

Întrebarea 31
În prezent, există algoritmi care permit traduceri automatizate, avînd ca sursă perechi de
versiuni ale aceluiași text în două limbi diferite. De exemplu, documentele oficiale ale
Canadei, publicate în limba engleză și franceză. Dar care este sursa, ce conține peste 30
000 de propoziții, ce ar permite traduceri în peste 900 de limbi.

Răspuns: Biblia
Comentariu:
Sursa: https://arxiv.org/pdf/1907.05019.pdf
Autor: Vitalie Eremia, 10 Lei

Întrebarea 32
Membrii cărei religii cred că la sfârșitul lumii, zeul lor îi va recunoaște de sus și îi va trage de
păr până la cer?

Răspuns: Rastafarienii
Comentariu: La rastafarieni sunt răspîndite dreadlocks-urile.
Sursa: https://t.me/nonstopfiction/1385
Autor:Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 33
Material Distributiv.

_________! O, America!

Acesta este titlul unei prefețe a unei culegeri de povestiri. Restabiliți omisiunea.

Răspuns: O’Henry
Comentariu: Scriitorul american O’Henry
Sursa:
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei

Întrebarea 34

Într-un film american, profesorul le zice studenților că tema lecției este acest savant, dar că
nu va fi deloc plictisitor. Ce savant?

Răspuns: Niels Bohr
Comentariu: We’ll learn about Bohr, but it won't be boring at all
Sursa: Spiderman Homecoming
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
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Întrebarea 35
Atenție, în întrebare un cuvînt a fost înlocuit cu altul.
George Lewis Rickard, poreclit ”Tex” a fost fondatorul echipei Scauții. Aproape imediat după
fondare, echipa a fost poreclită ”Scauții lui Tex”. Conform unei versiuni Rickard ar fi anticipat
acest fapt și anume de aceea a ales această denumire. Ce am înlocuit prin Scauți?

Răspuns: Rangeri
Comentariu: Rickard a crescut in statul Texas. Echipa a fost poreclită ”Tex's Rangers”, aluzie
la Rangerii din Texas.
Sursa:
https://www.mentalfloss.com/article/56678/how-did-new-york-rangers-get-their-name
Autor: Eugen Livandovschi, 10 Lei

Întrebarea 36
În industria jocurilor video unii dezvoltatori recurg la diferite procedee pentru a ajuta
jucătorul. Denumirea neoficială a unuia din ele este "Timpul Y-lui" și reprezinta o perioada
foarte scurta de timp care permite pesonajului sa nu cadă atunci când el pășește de pe o
suprafata solida in gol. Cine sau ce s-a înlocuit prin Y, dacă se știe că naturalistul spaniol
Francisco Hernándes l-a descris în 1651 ca “vulpe spaniolă”?

Răspuns: Coiot
Comentariu: Cred că mulți și-au amintit de personajul Wile E. Coyote din desenele animate
Bugs Bunny și Road Runner.
Sursa:
https://gamerant.com/celeste-coyote-time-mechanic-platforming-impact-hidden-mechanics
Autor: Oleg Guvir, 10 Lei

Întrebarea 37
O eroină dintr-un roman compară haloul unui munte cu haloul îngerilor. Prietena ei, mai
realistă, zice că haloul este o minciună. La propriu. Ce cuvânt am înlocuit prin minciună?

Răspuns: Abureală
Comentariu: Pe durata nopții și câteva ore după răsărit varful muntelui e vizibil, dar pe
masură ce campia se incalzeste sub soarele de dimineata, aerul cald se ridica si se
transforma, la o anumită înălțime în aburi.
Sursa: Julian Barnes, o istorie a lumii in 10 1/2 capitole
Autor: Eugen Bîbîlici, 10 Lei
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https://gamerant.com/celeste-coyote-time-mechanic-platforming-impact-hidden-mechanics


Întrebarea 38
Material Distributiv:

Sakkvakság

Aveți în față un termen în limba maghiară folosit într-o anumită activitate.
În rusă, acest termen s-ar traduce drept căscat sau a căsca. În engleză acest termen vine
de la un cuvânt din limba norvegiană veche ce înseamnă a închide cuiva ochii.
Numiți activitatea în care se utilizează termenul prin unul sau câteva cuvinte?

Răspuns: Șah / jocul de șah
Comentariu: eroare gravă în șah în rusă se numește căscat, în engleză se folosește
termenul - blunder, care vine din norvegiana veche, iar în maghiara termenul se traduce
drept orbire la șah (primele litere sak in materialul distributiv)
Sursa: https://hu.wikipedia.org/wiki/Sakkvaks%C3%A1g
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BA_(%D1%88%
D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://en.wikipedia.org/wiki/Blunder_(chess)
Autor: Eugen Livandovschi, 10 Lei

Întrebarea 39
Orașul congolez Kinshasa este supranumit La Belle, adică Frumoasa (Kinshasa fiind de gen
feminin). În ultimii ani criticii companiei ce se ocupă de salubrizare au adăugat câteva litere
supranumelui. Scrieți peste un minut ce s-a primit.

Răspuns: La Poubelle
Comentariu: Poubelle în limba franceză înseamnă urnă de gunoi
Sursa: https://www.rtbf.be/article/kinshasa-la-poubelle-croule-sous-les-ordures-9149178
Autor: Eugen Muravschi , 10 Lei

Întrebarea 40
Într-o scenă din serialul Brooklyn Nine-Nine, polițiștii au organizat niște întreceri în birou.
Paradoxal, anume acest obiect este utilizat în final pentru a determina cel ce trece primul.
Numiți expresia de pe obiect prin 3 cuvinte în engleză?

Răspuns: Do Not Cross
Comentariu: Polițiștii au utilizat bandă adezivă cu denumirea Do Not Cross, iar în finală au
trecut de linia de finish.
Sursa: Brooklyn 9-9", s01e01
Autor: Eugen Zincovschi, 10 Lei
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Sakkvaks%C3%A1g
https://en.wikipedia.org/wiki/Blunder_(chess)
https://www.rtbf.be/article/kinshasa-la-poubelle-croule-sous-les-ordures-9149178

