Semifinala 1

Asachi – 10 lei

Runda 1 – întrebările echipei FV2
1. Un studiu efectuat în anul 2005 cu utilizarea programelor de recunoaștere a emoțiilor a stabilit că ea
este pe 83% fericită, 9% dezgustată, 6% speriată și 2% furioasă.
Numiți-o.
Răspuns: Mona Lisa (Giaconda)
Comentariu: Universitatea din Amsterdam a efectuat acest studiu pentru a dezvălui misterul legat de
emoțiile Giacondei pictate de Leonardo Da Vinci.
Sursa: http://www.teachkidsart.net/mona-lisa-fact-or-fiction-50-fantastic-things-to-know/
Autor: Kira Semionov
2. “Cu așternuturi” , ”În exces”, ”Fără motiv” - sunt cuvintele apărute după ”revizuire” în cel de-al 4-lea,
al 5-lea și respectiv al 6-lea . Peste un minut scrieți adjectivul care se întîlnește de două ori în varianta
finală a celui de-al 7-lea.
Răspuns: egal
Comentariu: Este vorba de cele 7 percepte ale animalelor din ”Ferma animalelor”. Inițial acestea erau :
I ORICE MERGE PE DOUA PICIOARE E DUŞMAN
II ORICE MERGE PE PATRU PICIOARE SAU ARE ARIPI E PRIETEN
III NICI UN ANIMAL NU VA PURTA HAINE
IV NICI UN ANIMAL NU VA DORMI ÎNTR-UN PAT
V NICI UN ANIMAL NU VA BEA ALCOOL
VI NICI UN ANIMAL NU VA UCIDE UN ALT ANIMAL
VII TOATE ANIMALELE SÎNT EGALE.
Varianta finală a celuide-al 7-lea : TOATE ANIMALELE SÎNT EGALE DAR UNELE ANIMALE SÎNT MAI EGALE
DECÎT ALTELE
Sursa : Ferma animalelor
https://gawrylyta.files.wordpress.com/2011/11/orwell_20george_20-_20ferma_20animalelor.pdf
Autor : Eugen Livandovschi
3. Unii psihologi sugerează că pentru a rezista pe durata ei pot fi utile țigările, somnul sau ochelarii de
culoare albastră. În evul mediu, ea era un organ. Numiți-o.
Răspuns : Dieta
Eugen Livandovschi

4. Porecla unuia din cei mai de succes fotbaliști australieni a apărut datorită jocului magic prestat de
acesta. Numiți această poreclă din trei cuvinte.
Răspuns: Vrăjitorul din Oz
Comentariu: Australienii sunt deseori numiți „aussie” (se pronunță „ozi”), datorită performanței sale
Harry Kewell și a primit această poreclă.
Sursa: http://ru.uefa.com/memberassociations/news/newsid=2045807.html
Autor: Andrei Iasinschi

5. Dacă vă dați seama cum erau folosite astfel de obiecte în unele armate din antichitate, veți răspunde
cine le purtau.
Răspuns: elefanți de luptă
Sursă: «Эпоха боевых слонов (от Александра Великого до падения великого царства Сасанидов)»,
А.В. Банников, изд. «Евразия», Санкт-Петербург, 2012, стр. 96.
Autor: Andrei Iasinschi
6. Pietonilor tailandezi le este recomandat să privească atent pe sub picioare, în timp ce merg, ca să nu
calce vreun astfel de obiect. Important este nu obiectul, ci imaginea de pe el. Ce reprezintă această
imagine?
Răspuns: chipul monarhului tailandez
Sursă: Discovery, № 8, 2013, стр. 44.
Autor: Andrei Iasinschi
7. Chiar dacă în timpul proiectării s-a ținut cont de legislația relevantă, acestă clădire a fost până în 1965
unica din Virginia în care legile de segregare nu erau puse în aplicație.
Încercați să ghiciți, cîte etaje deasupra solului are clădirea?
Răspuns: 5 (cinci)
Comentariu: Clădirea respectivă este Pentagonul, care are 5 fațade, 5 etaje și 5 coridoare pe etaj.
Necătând la faptul că erau de două ori mai multe veceuri, segregarea rasială n-a fost aplicată în
Pentagon, conform ordinul lui Roosvelt din 1941 privind discriminarea în armata SUA.
Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon#Construction
Autor: Andrei Galușca
8. Bliț dublu cu înlocuiri
i. Cui i-a dedicat acest omagiu Alexander Pope?
Nature and nature's laws lay hid in night
God said "Let [X] be" and all was light.
Traducere:
Natura și legile ei erau în întuneric.
Dumnezeu a spus: "Să fie [X]" și a fost lumină.
ii. Despre cine a continuat poetul englez Sir John Squire?
It could not last; the Devil shouting "Ho!
Let [X] be!" restored the status quo.
Traducere:

Dar n-a durat, diavolul strigând:
"Să fie [X]" a restabilit status-quoul.
Răspuns: Newton, Einstein
Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton_in_popular_culture#Poetry
Autor: Andrei Galușca
Întrebarea a fost anulată din cauza unei erori tehnice de citire. Întrebare de înlocuire:
8a. Un copil, pentru a convinge pe părinții săi să-i cumpere jocul de calculator GTAV, un joc violent,
conceput pentru public matur, a apelat la creativitate și metodă matură și a făcut un… . Răspundeți ce a
făcut copilul prin 3 litere.
Răspuns: PPT
Comentariu : Prezentare PowerPoint
Sursa: http://kotaku.com/13-year-old-wanted-grand-theft-auto-used-powerpoint-to-1739294186
Autor: Kira Semionov

9. La sfârșitul secolului XVIII s-a descoperit că statuile din Grecia Antică nu erau AȘA, ci ALTFEL, ceea ce
a indignat mulți oameni ai artei, deoarece aceasta diminua puritatea și imortalitatea Greciei antice. Ce a
fost înlocuit prin AȘA și ALTFEL?
Răspuns: Albe, Colorate.
Comentariu: Statuile grecești defapt nu erau albe, ci colorate. Această descoperire a fost făcută de
arheologul francez Quatremère de Quincy. Marmură alba este simbolul purității și imortalității.
Sursa: http://znaeteli.ru/2011/03/k-sozhaleniyu-oni-ne-belye/
Autor: Baștovoi Mircea
10.La mai multe specii de păsări, femela așteaptă până cînd se acumulează un număr anumit de ouă și
după aceasta începe a le cloci. Dar sînt și alte specii, ca de exemplu vulturii sau bufnițele, în care femela
începe a cloci de la apariția primului ou. Într-un documentar despre vulturi, în legătură cu consecințele
acestui fapt, se menționează “sindromul Adam și Eva”.
Ce am înlocuit prin "Adam și Eva" ?
Răspuns: Cain și Abel
Comentariu: Deoarece clocitul ouălelor nu este sincronizat, primul pui se naște cu cîteva zile înaintea
următorului, și în cazul deficitului de resurse, puiul mai mare primește mai mulă hrană iar în condiții
extreme poate chiar să-și ucidă frații mai mici.
Sursă : https://www.youtube.com/watch?v=wYdkZVgDbeE
Autor: Andrei Galușca

11.”Primele două au căzut, a treia stă, a patra nu va fi niciodată”. Aceste cuvinte spuse la începutul
secolului XVI au fost ridicate la rang de ideologie a statului. Ce sunt ele ?
Răspuns : Rome
Comentariu: Una din porecle a Moscovei, preluată pentru a continua politică ortodoxă a Bizanțului,
”Moscova a treia Romă” a generat și paralela Moscova – oraș pe 7 dealuri. Interesant fapt că în perioade
diferite acele 7 dealuri erau dealuri diferite.
Sursa: http://varlamov.moslenta.ru/article/2015/12/14/prozvisha/
Autor: Kira Semionov

12.Pentru o demonstrație practică în anul 1959 alpinistul amator John Hoyte a avut nevoie de o echipă
de bucătari, catâri, un profesor de științe veterinare, cizme speciale pentru a proteja picioarele și un
palton gigantic. Dar cine a făcut acest lucru la o scară mult mai largă cu multe secole în urmă ?
Răspuns: Hannibal
Comentariu: A trecut un elefant peste Alpi
Sursa: http://gizmodo.com/in-1959-people-walked-an-elephant-over-the-alps-1740562877
Autor: Kira Semionov

13.
Iată o fotografie care îl prezintă pe Theodore Roosevelt în 1904. În descrierea acestei fotografii pe
wikipedia sunt utilizate două expresii de două cuvinte care conțin același nume propriu. Scrieți aceste
expresii.
Răspuns: Canalul Panama, pălăria Panama / Panama Channel, Panama hat
Autor : Marcel Spatari, după o idee de Andrei Iasinschi
14.Inițial programatorul Wes Cherry a inclus în programul său și butonul BOSS KEY, dar compania pentru
care lucra l-a forțat din motive etice să înlăture această funcționalitate înainte de lansarea oficială. Dacă
vă dați seama care era funcția acestui buton, o să puteți răspunde care era denumirea programului,
dacă acesta era cel mai popular din pachet la sfârșitul anilor 90.
Răspuns : Solitaire
15.În anul 1913 Vincenzo Peruggia a convins autoritățile italiene că a comis această crimă deoarece era
un patriot al Italiei și a fost condamnat numai la 6 luni de închisoare. Nu vă întrebăm ce crimă a comis
Peruggia, dar unde lucra el atunci când a făcut-o?
Răspuns: La Muzeul Louvre
Comentariu: Peruggia a reușit să fure tabloul Mona Lisa din Louvre deoarece lucre acolo și singur a
construit vitrine protectoare din sticlă a tabloului. Peste 2 ani după crimă el a fost prins de poliție
încercând să vândă tabloul în Florența.
Sursa: http://www.teachkidsart.net/mona-lisa-fact-or-fiction-50-fantastic-things-to-know/
Autor: Kira Semionov

Runda 2 – întrebările echipei LAREME
1) Atenție două fragmente de Charles Baudelaire:
I. Își desfăcea asemeni unei femei obscene
Picioarele și, puhav de venin,
Nepăsător și cinic, își deschidea alene
Rânjitul pântec de _______ plin.
II. Cât de frumos e-apusul în serile senine!
Ce adâncime-n spațiu și-n suflet ce delir!
Crăiasă-ntre iubite, când m-aplecam spre tine,
A sângelui ________ visam să ți-o respir.
Care două cuvinte au fost omise dacă primul cuvânt conține cu două litere mai puțin decât al doilea
cuvânt ?
Răspuns: miasmă, mireasmă
Comentariu:
MIÁSMĂ - Emanație rău mirositoare; duhoare, putoare, exalație.
MIREÁSMĂ - Miros plăcut și puternic, răspândit mai ales de plante și flori; parfum, aromă.
Autor: Sandul Cojocari
2) O descoperire, care a avut loc în anul 1922, a fost pe larg reflectată in presa sovietică și posibil să fi
influențat o decizie luată cu câțiva ani mai târziu. Dar în ce țară a avut loc această descoperire?
Răspuns: Egipt
Comentariu: În 1922 a fost descoperit mormântul regelui Tutankhamon și mumia sa. În 1924 a murit V.I.
Lenin. Se crede că decizia de îmbalzamare a liderului sovietic a fost influiențată parțial de acea
descoperire. În 1922 (începând cu luna februarie) Egiptul era deja stat independent.
Sursă: Stephen Kotkin, Stalin: Volume I: Paradoxes of Power, 1878-1928
Autor: Andrei Lutenco
3) „Help me,
I am trapped in a factory,
save me, before they”
Vă rog peste un minut să răspundeți care este cuvîntul de origine asiatică care a fost omis din text.
Răspuns: Haiku.
Comentariu: “Help me, I am trapped / In a haiku factory, / Save me, before they”
4) Probabil din cauza că arabii istoric au trăit în regiuni aride, în limba arabă exista cuvîntul "gurfa", care
conform artistului Roberto Fernandez Ibanez deși variază, poate fi considerat unitate de măsură.
Răspundeți ce reprezintă această unitate de măsură, utilizând o parte a corpului și un element
primordial.
Răspuns : O mână de apă
Comentariu:citat din descrierea ciclului de lucrări "Deși variază volumul minuscul de apă dintro mână
poate fi considerat unitate de măsură. Uneori o gurfa poate face diferența dintre viață și moarte"
Sursă: http://www.robertofernandez.com.uy/eng/enggurfa.html

5) Echivalentul italian al acestui cuvînt din limba română indică spre un microorganism anume. Termenul
în limba română este mai general. Numiți cuvîntul din limba română.
Răspuns : Microbist
Comentariu: Tifosi italieni au febra tifoida, cauzata de Salmonella enterica. Romanii au pur si simplu
microbi.:)
6) Legenda spune că Harpocrates, zeul tăcerii, l-ar fi primit de la Eros în schimbul faptului ca indiscrețiile
Afroditei să nu fie aflate. El era reprezentat și pe tavanul camerei în care Henric al VIII-lea lua unele
decizii de stat. Peste un minut, numiți-l.
Răspuns: Trandafirul
Comentariu: Cu ajutorul trandafirului Eros ar fi cumparat pastrarea secretelor Afroditei. Astfel in Grecia
antica trandafirul a devenit simbolul secretului, iar in latina a aparut expresia “sub rosa”. Tot ce era spus
sub roza trebuia pastrat secret. Trandafirul era si simbolul Afroditei si al Tudorilor, el era pictat pe
tavanul camerei in care se luau decizii secrete de stat.
7) În documentarul său ”Еврейское счастье” (Fericirea Evreiască), jurnalistul Vladimir Pozner spune că
diferența dintre PRIMUL și AL DOILEA este că PRIMUL era impus de sus și nu ținea cont de interesele
individuale și autonomia personală, iar al doilea a fost conceput și implementat de jos și centrat pe
necesitățile și interesele individuale și probabil din aceasta cauza a supraviețuit pînă acum. În engleză
cuvintele PRIMUL și AL DOILEA au în comun prima și ultima literă. Ce am înlocuit cu primul și al doilea.
Răspuns: Colhoz, kibbutz;
Comentariu: Pozner se referea la două forme de unități colective de producere. Kibbutzurile sunt
organizații cooperatistă autonomă din Israel. „au în comun” e un fel de indiciu :)
Autor: Andrei Lutenco
8) Cuvîntul X este derivat din franceză de la un cuvânt care înseamnă "a topi" sau "a turna". Acest lucru
e explicat prin procesul de construcție a fiecărui bloc în parte. Astăzi acest cuvânt desemnează toate
blocurile împreună.
Răspuns: Font.
Comentariu: Se face referință la perioada cînd cărțile erau tipărite utilizînd "movable type", iar fiecare
caracter era turnat din metal.
Sursă: http://type-ed.com/2015/11/22/typefaces-fonts-important-graphic-designers/1
Autor: Sandu Cojocari
9) Într-un joc de calculator gen horror, personajul negativ principal oferă altui personaj abilitatea de a
vedea viitorul. Care este numele de familie pe care îl putem găsi în titlul jocului?
Răspuns: Laplace
Comentariu: Demonii sunt deseori personaje negative principale in creatiile de gen horror, de asemenea,
acestia deseori ofera oamenilor targuri. Demonul lui Laplace este o entitate care stiind pozitia initiala a
tuturor lucrurilor din univers si fortele aplicate asupra acestora, ar sti si tot ce s-ar intampla cu ele in
viitor. Este o consecinta a descoperirilor epocii in domeniul mecanicii, determinismului etc.
10) Anak Atau este numele unei insule apărute la începutul secolului XX. Din limba băștinașilor ”Anak”
se traduce drept „copil”. Care patru litere au fost omise in textul întrebării?
Răspuns: Krak
Comentariu: Dupa explozia din 1883 pe locul exploziei vulcanului in 1927 s-a “nascut” o insula noua.

11) Într-un fragment dintr-o carte a lui Steven Kotkin se povestește în paralel despre acțiunile de protest
ale muncitorilor din Moscova sovietică și starea din ce în ce mai proastă a sănătății lui V.I. Lenin. În acest
fragment se regăsesc două cuvinte în limba engleză care diferă doar printr-o literă. Scrieți ambele
cuvinte.
Răspuns: strike, stroke.
Comentariu: grevă / ictus.
Sursă: Stephen Kotkin, Stalin: Volume I: Paradoxes of Power, 1878-1928
Autor: Andrei Lutenco
12) Saitul theclock.co.uk arată vizitatorilor timpul exact: ora, minutele şi secundele. Două cifre pentru
oră, două cifre pentru minute și două cifre pentru secunde. Ghiciţi ce cuvânt englez din şase litere am
omis din denumirea saitului şi spuneţi-ne ce se mai schimbă pe sait odată cu timpul?
Răspuns: Culoarea fundalului.
Comentariu: Ora, minutele şi secundele reprezintă şase cifre. Cu trecerea fiecărei secunde, se schimbă
codul hexadecimal al culorii fundalului. În British Enghlish, colour se ortografiază prin şase litere.
Autor: Ion Vasilică
13) Atenție două începuturi de haiku de Matsuo Basho :
Primul: Pe-un câmp de orez / Inconștientă, utilă / …
Al doilea: E noapte și-i frig / O să-mi dea niște cârpe / …
Terminați aceste haiku-uri cu același cuvânt sau cuvinte.
Răspuns: Sperietoare(a) (de ciori)
Comentariu: Am tradus și adaptat (oleacă) din engleză și rusă
Autor: Andrei Lutenco
14) În anul 1921, ca răspuns la răscoalele țărănești și situația economică dezastruoasă din sate, Lenin a
propus introducerea unui impozit unic pentru țărani și liberalizarea parțială a pieței. David Reazanov, un
teoretician marxist, a făcut o analogie dintre această mișcare spre împăciuirea populației de la sate și
evenimentele câtorva ani mai devreme, numind această decizie un X al țăranilor. Numiți X știind că e un
substativ propriu compus.
Răspuns: Brest-Litovsk
Comentariu: Similar cu o altă decizie a lui Lenin - tratatul de pace semnat cu Germania care a pus capăt
participării Rusiei în primul război mondial, liberalizarea economiei era ”un tratat de pace” cu țăranii.
Deciziile erau nepopulare în rîndul comuniștilor, dar în retrospectivă considerate corecte de aceștia.
Sursa: Stephen Kotkin, Stalin: Volume I: Paradoxes of Power, 1878-1928
Autor: Andrei Lutenco
15) Trilema lui Lewis este un argument impotriva naturii umane a lui Iisus.
Aceasta mentioneaza ca Iisus sau a indus in eroare intreaga umanitate în mod intenționat, sau se insela
pe sine însuși, sau chiar era sfânt. Numele alternativ in engleza al acestei trileme contine trei cuvinte
scurte care sfârșesc cu aceeași literă. Numiți-le.
Răspuns: Mad, bad, God.
Comentariu: Autorul zice ca Isus ori ar fi trebuit sa fie însuși diavolul, ori lunatic, ori optiunea pe care o
argumenteaza el - Dumnezeu.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Lewis%27s_trilemma
Autor: Ion Dodi

Semifinala 2

LAREME – Foaie Verde 2

Runda 1 – întrebările echipei Asachi
1. Conform unei știri de pe pagina umoristică TimesNewRoman.ro, angajații ambasadei Japoniei au fost
dați afară de 3 ori din sediul de la București pentru că sediul avea X. Mai mult ca atât, un angajat al
municipalității a declarat că nu se fac excepții și că nu se poate glumi cu siguranța publică!
Î: Răspundeți prin 2 cuvinte, ce am înlocuit prin X?
Răspuns: Bulina roșie
Comentariu: La București sunt marcate cu bulină roșie clădirile în pericol să se prăbușească în caz de
cutremur. Drapelul japonez are bulină roșie.
Sursă: timenewroman.ro
Autor: Octavian Sirețeanu, Echipa Asachi
2. Atenție, întrebare matrioșka!
O anumită instituție consumă anual 1.3 terawați-oră de energie. Un loc din România produce de 9 ori
mai mult.
Î: Numiți-le pe ambele printr-o pereche matrioșca.
Răspuns: CERN, Cernavodă
Comentariu: La Cernavodă se află centrala nucleară a României. Acceleratorul de particule consumă
mult curent.
Autor: Ion-Mihai Felea, Echipa Asachi
3. EA cuprindea printre altele orașele Lubeck, Visby, Riga, Novgorod, Bergen și Falsterbo.
Î: Ce companie germană este numită azi în cinstea EI?
Răspuns: LuftHansa
Comentariu: Ea este Hansa.
Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Hanseatic_League
Autor: Ion-Mihai Felea, Echipa Asachi
4. [Material]
Ienișii sunt o populație europeană semi-nomadă, posibil de origine celtică, cu un stil de viață similar
țiganilor. Din această cauză ienișii au fost supranumiți „Țiganii alfa”.
În textul din imagine două litere au fost înlocuite cu altele două.
Î: Reconstituiți cele două litere inițiale!
Răspuns: bi
Comentariu: Ienișii sunt supranumiți țiganii albi.
Autor: Ion-Mihai Felea, Echipa Asachi
5. Conform spuselor lui Robin Williams, „EA este modalitatea lui Dumnezeu să spună oamenilor că ei au
prea mulți bani, iar ELE sunt modalitatea lui Dumnezeu să spună oamenilor că ei au prea mult timp
liber”. EA a ajuns în Europa din America de Sud, probabil pe la mijlocul secolului XVIII, iar primul
american dintre ELE este considerat „Ce s-a întâmplat cu Mary?”.
Î: Numiți-o pe EA și pe ELE!
Răspuns: Cocaina, Serialele
Surse: https://en.wikipedia.org/wiki/What_Happened_to_Mary%3F
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cocain%C4%83
https://www.goodreads.com/quotes/519813-cocaine-is-god-s-way-of-telling-you-you-are-making
Autor: Octavian Sirețeanu, Echipa Asachi

6. Întrebare de la sponsorul echipei Asachi, compania Pfizer - producătoarea pastilelor Viagra!
Un super-erou vine acasă și își ceartă soția:
- Nu ești capabilă nici măcar să bați un cui!
- Am încercat, se scuză soția, dar nu am reușit să…
Î: Terminați răspunsul soției prin două cuvinte!
Răspuns: … ridic ciocanul
Comentariu: Ciocanul lui Thor poate fi ridicat doar de Thor.
Autor: Ion-Mihai Felea, Echipa Asachi

7.
Aveți în față destinatarii și numărul de mesaje primite.
Î: Numiți expeditorul!
Răspuns: Apostolul Pavel
Comentariu: Acestea sunt epistolele biblice ale lui Pavel. De la vest la est, după cum urmează: către
romani, corinteni, tesaloniceni, filipeni, efeseni, coloseni și galateni. Scrierile atribuite lui de către
biserică (epistolele pauline) formează o parte considerabilă a Noului Testament.
Autor: Ion-Mihai Felea, Echipa Asachi
8. Ca unități de măsură, ELE au fost introduse de astronomul Johannes Kepler. Dacă nu sunt prea multe,
ele pot fi reduse la un cost de aproximativ 1000 de euro.
Î: Ce sunt ELE?
Răspuns: Dioptrii
Comentariu: Reducerea dioptriilor (miopiei) costă în România aprox. 500 euro pentru un ochi.
Autor: Ion-Mihai Felea, Echipa Asachi
9. Ea a fost prima femeie din lume Ministru al Afacerilor Externe, iar în septembrie 1948 ea a apărut pe
coperta revistei "Time" cu eticheta „Cea mai puternică femeie in viață”.
Î: Sper că nu suferiți de arahnafobie și ne veți spune care era numele de familie al primului ei soț.
Răspuns: Pauker
Comentariu: E vorba de comunista româncă Ana Pauker. Prima femeie vicepremier și ministru de
Externe atât din istoria României cât și din lume. Arahnafobie face referință la numele ei „Pauker”
primele litere ale căruia înseamnă păinajen în rusă. Înainte de căsătoria cu Marcel Pauker un comunistul
român, numele ei de familie era Rabinsohn.
Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ana_Pauker#cite_note-3
http://www.guide2womenleaders.com/foreign_ministers.htm
Autor: Andrian Macari

10.
O astfel de bară pentru scări poarte un nume pe care noi îl putem găsi întâlni mai mult în alt domeniu.
Î: Răspundeți prin 3 cuvinte în limba română, cum se numește aceasta?
Răspuns: Coadă de maimuță
Comentariu: Un nume alternativ pentru „a rond”.
Surse: Emisiune Travel Channel
https://ro.wikipedia.org/wiki/@
Autor: Octavian Sirețeanu, Echipa Asachi
11. După părerea lui Isaac Asimov, evoluționismul biologic ar fi fost acceptat mult mai ușor dacă nu ar fi
fost inclus EL, pentru că oricine poate să observe că lupul seamănă cu câinele, tigrul cu leopardul, iar
crabul cu homarul.
Î: Numiți-l pe EL!
Răspuns: omul
Comentariu: După părerea lui Asimov, problema multor oameni nu este să recunoască faptul că evoluția
este reală ci acceptarea faptului că omul a evoluat din alte animale.
Sursă: Culegerea „Magie” de Isaac Asimov.
Autor: Octavian Sirețeanu, Echipa Asachi
12. Isaac Asimov povestește despre cum au apărut ei, cel mai probabil. Asirienii obișnuiau să sculpteze
tauri sălbatici în basoreliefuri. Din cauza că asirienii nu erau foarte pricepuți, grecii au început să
numească ceea ce vedeau acolo monokeros și astfel au apărut EI.
Î: Numiți-i pe EI!
Răspuns: Unicorni (inorogi)
Comentariu: Asirienii obișnuiau să sculpteze taurii în profil, astfel încât apărea impresia că animalul are
un singur corn. „Monokeros” – cu un corn.
Sursă: Culegerea „Magie” de Isaac Asimov.
Autor: Octavian Sirețeanu, Echipa Asachi
13. Ghicitoare de la Andrian Macari: „Faci asta vara ca să te răcești, faci asta iarna ca să te încălzești”.
Î: Răspundeți despre ce este vorba și-i rog pe cei din sală dacă știu, să nu șoptească!
Răspuns: A sufla
Comentariu: „A sufla” mai are sensul de „a șopti”.
Autor: Andrian Macari

14.
Atenție, în întrebare este o înlocuire!
Ceea ce vedeți în imagine este un aparat de căsătorit. Conform anunțului, el se vinde la doar 90 de roni,
e util la „lipeală” și este folositor îndeosebi pentru cei cu mașină. În unul din cuvinte au fost modificate
două litere. Restabiliți cuvântul inițial.
Răspuns: Cositorit
Comentariu: Este un aparat de cositorit (acoperire cu un strat de cositor) și se utilizează în special pentru
piesele auto.
Sursă: http://www.okazii.ro/scule-electrice/scule-de-lipit/letcon-lipit-500-w-pistol-cositorit-500w-cuvarf-de-cupru-a177684598
Autor: Octavian Sirețeanu, Echipa Asachi
15. Proiectul Future Library presupune ca anual, timp de 100 de ani, câte un scriitor faimos să scrie o
povestire care va fi ținută într-un seif până la expirarea secolului. Totodată, anual se face o acțiune
despre care în popor se spune că este obligatorie.
Î: Ce se va întâmpla peste 100 de ani cu rezultatul acestei acțiuni?
Răspuns: Din lemnul copacilor se va face hârtia pe care se vor tipări povestirile.
Comentariu: Cealaltă acțiune anuală este sădirea unui copac. În popor se spune că fiecare trebuie să
sădească un copac.
Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Future_Library_project
Autor: Ion-Mihai Felea, Echipa Asachi

Runda 2 – întrebările echipei 10 lei
Întrebarea 1.
Atenție, cuvîntul splendid este o înlocuire.
Debutul acestui fotbalist ceh în meciul contra Islandei nu a fost nici pe aproape splendid, Cehia pierzînd
cu 1 la 2. Care este numele de familie al fotbalistului?
Răspuns: Skoda
Superb a fost înlocuit cu splendid. Fotbalistul e Milan Skoda.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Milan_%C5%A0koda
Autor: Eugen Bîbîlici
Întrebarea 2
Într-un interviu acordat în 1957 revistei The Paris Review, Truman Capote se autodescria ca fiind un așa
tip de autor: nu poate gândi dacă nu stă întins, în pat sau pe o canapea, cu o țigară și o cafea la
îndemână.
O astfel degustatie de vin are loc atunci cînd se folosesc mai multe vinuri din același soi de la producatori
diferiți din același an. De care?
Răspuns: Orizontală
Autor: Viorel Chihai

Întrebarea 3

Aveți în față logoul actual al echipei Urawa Red Diamonds. Cine sau ce a fondat acest club de fotbal?
Răspuns: Mitsubishi
Logoul companiei Mitsubishi reprezintă 3 diamante.
Sursa: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Urawa_Red_Diamonds
Autor: Eugen Bîbîlici
Întrebarea 4
În episodul unui serial, după un atac cibernetic reușit, hackerii au distrus toate discurile și componentele
electronice, iar seara au organizat o petrecere în încăperea în care lucrau, invitînd la ea oameni străini
din stradă. Care a fost scopul acestei petreceri?
Răspuns: Invitații au lăsat amprente, încît să fie apoi greu de găsit amprentele hackerilor
Se acceptă după sens
Sursa: Serialul Mr.Robot
Autor: Eugen Bîbîlici
Întrebarea 5

Aveți în față acoperișul tipic al unei case de locuit tărănești din Bucovina secolului XIX. Astfel de
acoperișuri apar în mare parte începînd cu sec. XVII și au ca scop evitarea unei plăți. Răspundeți cît mai
exact, cărei plăți?
Răspuns: Impozit pe hogeag
Autor: Oleg Guvir
Întrebarea 6
Istoria acestui orășel european a început circa 1000 ani în urmă cînd niște pescari și-au construit biserica
pe o colină de nisip. Numiți orășelul.
Răspuns: Dunkerque
Etimologie!
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Dunkirk
Autor: Eugen Bîbîlici

Întrebarea 007

Analizînd materialele publicitare ale filmului Skyfall și în special pe cele ale filmului Spectre, se poate
trage concluzia că a fost nevoie de 50 ani ca alfele să devină ALFE.
Răspundeți în engleză ce am înlocuit prin alfe și ce am înlocuit prin ALFE ?
Răspuns: Bond girls, Bond women
Comentariu: Reportedly, 'Skyfall' is the first ever James Bond film in the official series where production
notes and publicity materials generally refer to the leading actresses in the film as 'Bond Women' and
not as 'Bond Girls'. În Spectre s-a filmat Monica Belucci
Sursa: http://www.imdb.com/title/tt1074638/trivia?item=tr1135577
Autor: Eugen Bîbîlici
Întrebarea 8
Un personaj din serialul The Hour, Redactor-șef al unei emisiuni de știri, afirmă că o minciună nu are
picioare, pe cînd un scandal are ALFE. Unul din eroii principali din filmul Pearl-Harbour roagă comisia
medicală să nu îi taie ALFELE. Ce am înlocuit prin ALFE?
Răspuns: Aripi
Eroii principali din Peal-Harbour sunt piloți.
Sursa: The hour s02e01
Autor: Eugen Bîbîlici
Întrebarea 9

Cum este numit acest buzunar al modelului de geantă 2.55 de la Chanel? Răspundeți cu titlul unui film
din 2003.
Răspuns: Zîmbetul Monei Lisa
Autor: Irina Breahnă
Întrebarea 10
În episodul unui film de Woody Allen, un personaj se vaită: Mă simt vinovat cînd mă gîndesc la Melinda.
O clipă mă imaginez sărutînd-o, iar în clipa imediat următoare mă aflu /mai multe cuvinte omise/
Printre cuvintele omise este și un oraș, al paisprezecelea ca populație într-o țară europeană. Numiți
acest oraș.
Răspuns: Nuremberg
Comentariu: Mă aflu pe banca acuzaților la Nuremberg. I'm consumed with guilt. I dream of myself
kissing Melinda. Then I'm on trial at Nuremberg.
Sursa:Melinda and Melinda
Autor: Eugen Bîbîlici

Întrebarea 11

Aveți în față logoul unui media-concern american creat în 2013 care are în componența sa și o companie
bine-cunoscută. Nu vă întrebăm denumirea companiei, scrieți denumirea concernului.
Răspuns: 21st century fox
Comentariu: Un nume care sa releve atit legatura cu trecutul cit si privirea spre viitor
Autor: Eugen Bîbîlici
Întrebarea 12
Vorbind despre filmul Boyhood, Anton Dolin precizează că băiețelul de 6 ani a fost filmat treptat de-a
lungul maturizării sale. Criticul glumește că, probabil, impresiile copilului după această experiență ar
putea fi rezumate cu titlul unui alt film renumit. Care?
Răspuns: 12 ani de sclavie
Băiatul a fost filmat pînă la majorat, adică 12 ani. Numărul întrebării ar putea servi ca mic indiciu.
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2rsta_majoratului_legal
Autor: Eugen Bîbîlici
Întrebarea 13

Timpul recomandabil pentru luarea acestei întrebări este 45 secunde.
Un haiku de formă clasică, adică 5-7-5.
O boare de vânt
Pe câmpia deschisă:
2 cuvinte omise – florile.
Ce cuvinte au fost omise în întrebare?
Răspuns: În vals
Comentariu: 45 secunde sunt ¾ din minut. haiku de Mihai Cucereavii
Autor: Eugen Bîbîlici
Întrebarea 14
Care este porecla selecționatei de baschet a Noii Zelande?
Răspuns: Tall Blacks
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand_men%27s_national_basketball_team
Autor: Irina Breahnă
Întrebarea 15
Un local dintr-o capitală caucaziană nu doar că are o denumire politicoasă, dar mai face și un joc de
cuvinte cu numele capitalei în care se află.
Raspundeți prin 2 cuvinte care este denumirea localului.
Răspuns: Merci Baku
Sursa: https://www.facebook.com/Merci-Baku-640431782634331/timeline/
Autor: Eugen Bîbîlici

Finala

10 lei - LAREME

Autorul întrebărilor: Marcel Spatari

Runda 1
1.

=ƎE=
Există mai multe teorii privind apariția acestuia. Conform celei mai răspândite versiuni, el a apărut
datorită jucătorului de baseball Stan Musial în anii 50, care era obsedat de frica de a nu se contamina de
diversi germeni, limita in acest fel la minim contactul cu alte persoane. Președintele american Barack
Obama este cunoscut pentru faptul că îl utilizează deseori. Japonezii îl reprezintă prin simbolurile de pe
ecran. Ce este el?
Răspuns : Fist bump, salutul cu pumnul
2. Atunci când vrei să te concentrezi să faci un lucru, pot apărea mulți factori care deranjează.
În acest sens, Seneca spunea că PRIMA deranjează mai mult pentru că ea umple sufletul, în timp ce AL
DOILEA umple doar urechea.
Ce este prima și ce este al doilea.
Răspuns: Vocea și zgomotul

3.
Titlul filmului britanic din 1991, intitulat în original The Pope Must Die, a fost modificat ușor pentru
ediția sa americană cu scopul de a nu șoca audiența. Care a fost titlul sub care a fost difuzat filmul în
Statele Unite, dacă acesta este cu o singură literă mai lung decât varianta britanică?
Răspuns: The Pope Must Diet
4.

Scrieți numele rudelor reunite de aceste imagini?
Răspuns : Frații Vachovski
Comentariu: Regizorii filmelor the „Matrix” și „Cloud Atlas”. Imaginile codifică aceste denumiri.

5.
Așa se crede că arata în secolul 15 acest monument UNESCO. Pe peretele sau nordic sunt reprezentante
secvențe din viața lui Iisus iar pe cel sudic secvențe din viata proorocului Moise. Despre această clădire
Johann Wolfgang Goethe spunea : „ fără să o fi văzut nu este posibil a-ți forma o idee despre ce este
capabil să realizeze omul ”. Cum se numește această clădire, dacă ea există și astăzi.
Răspuns : Capela Sixtină
6. Cine sau ce a fost creat in premiera în anul 1955 dintr-o haina verde de vară ce fusese aruncata de
catre Elizabeth Henson ?
Răspuns : Kermit Broscoiul

7. În 1860 în Statele Unite putea fi văzută următoarea publicitate : Se caută tineri slabi cu vârsta de
până la 18 ani. Trebuie să fie buni călăreți, doritori de a-și risca viața zilnic. De preferință orfani.
Ce companie urma să recruteze acești tineri ?
Răspuns : Pony Express

8. Inginerul Kynan Eng a publicat un calcul conform căruia cele opt misiuni de salvare din 1996 până în
2015 ar fi costat în jur de 900 de miliarde de dolari dacă s-ar fi produs în viața reală. Din această sumă,
circa 700 de miliarde de dolari s-ar fi cheltuit în ultimii doi ani. Cine este de fiecare dată obiectul
misiunilor de salvare?
Răspuns: Matt Damon
http://www.buzzfeed.com/davidmack/saving-matt-damon#.hqLXR94rL

9.
Despre ce este articolul 32 din Constituția Republicii Moldova, dacă acesta este direct inspirat din
Articolul 10 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale?
Răspuns: Libertatea de exprimare
Comentariu: Imaginea este prima parte a unei ambigrame în care scrie „Freedom of Speech”

10.Deși filmul Furious 7 a fost distribuit având în denumire cifra 7, regizorul James Wan a declarat că el
ar fi preferat ca în denumire să fi fost scris mai degrabă cuvântul Seven, ca un omagiu... Cui?
Răspuns: Lui Akira Kurosawa
Comentariu: Prin „Seven” s-ar fi făcut referință la filmul „Seven Samurai”, „Cei șapte samurai”
11.Se consideră că diplomații nord coreeni călătoreau întotdeauna prin Moscova în drumul lor către
țările din vest. La ambasada Coreei de Nord in Moscova ei primeau aceste obiecte. Conform altor surse,
aceste obiecte pot fi cumpărate de la agenți din Coreea de Nord la prețul de 50-70 de dolari, iar în
cantități mai mari chiar și cu 10-20 de dolari. Numiți aceste obiecte cu exactitate.
Răspuns: Bancnote false de 100 dolari
Comentariu: Diplomații nord coreeni primeau bani falși dar care erau foarte bine contrafăcuți. Aceste
bancnote mai sunt cunoscute și sub denumirea de „superdolari”.
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Superdollar
12.Moirele sunt niște personaje din mitologia greacă care controlau destinul tuturor oamenilor. Ele erau
trei : Clothos, Lachesis si Atropos, dar nu făceau toate același lucru. Doar Clothos torcea firul vieții. Peste
un minut, vă rog să scrieți proverbul românesc în care sunt menționate acțiunile pe care le făceau
Lachesis și Atropos.
Răspuns: De șapte ori măsoară și o dată taie.
Comentariu: Lachesis măsura firul, iar Atropos îl tăia.

13.La multe maimuțe albul este negru. Ce cuvânt am omis în prima propoziție?
Răspuns: ochilor

14.Bliț triplu.
A. Cui îi aparține citatul: „Dacă nu eram eu, aş fi vrut să fiu Diogene.”
B. Cui îi aparține citatul: „Prin al vieţii mare poate, mintea mea o rătăcesc, / Şi de bunăvoie singur cu
speranţe m-amăgesc”
C. Cui îi aparține citatul: „Din momentul în care am pus bazele companiei noastre iubite, am avut visul
de a schimba lumea şi de a dezvolta societatea în care trăim. Însă, cu părere de rău, datorită unei
guvernări proaste şi iresponsabile, situaţia socială, politică şi economică, degradează dramatic în fiecare
zi.”
Răspuns: A. Alexandru Macedon, B. Alexandru Macedonski, C. Alexandru Machedon

15.
Autorul Tim Federle a publicat o carte in care prezintă mai multe rețete de cocktailuri făcând referință la
opere literare celebre în care au apărut acestea. Scrieți cuvântul în limba engleză care a fost șters din
titlul cărții. Voi accepta și traducerea în limba română a cuvântului.
Răspuns: Mockingbird, pasăre cântătoare. Se face referință la romanul To kill a mockingbird

16.În anul 1937 a apărut o lege care limita comerțul cu cannabis în Statele Unite ale Americii. Ce a
preluat, cu această ocazie, guvernul american din Mexic, pentru ca legea să aibă un impact mai puternic
asupra populației?
Răspuns: cuvântul „marijuana”
Comentariu: Cuvântul „marijuana” nu era până în acel moment utilizat în S.U.A. Termenul a fost utilizat
pentru a produce un efect de respingere față de ceea ce este străin.

17.În mod tradițional, musulmanii nu poartă obiecte care au acest detaliu vestimentar, datorită felului
tradițional în care aceștia se roagă. Numiți detaliul cu un cuvânt de origine rusă, în care aceeași vocală se
repetă de trei ori.
Răspuns: Cozoroc
18.Agronomul era un magistrat care controla activitatea economică a orașului. În prima propoziție am
modificat unul dintre cuvinte. Restabiliți-l în forma corectă.
Răspuns: Agoranomul
Comentariu: În Grecia Antică, bineînțeles.
https://dexonline.ro/definitie/agoranom
19.În anul 2001, chirurgul Jacques Marescaux dintr-o clinică din New York a efectuat o procedură
chirurgicală de extragere de calculi biliari asupra unei paciente din Strasbourg. În cinstea cărui american
născut în 1902 a fost supranumită această operație?
Răspuns: Charles Lindberg
Comentariu: A fost prima operație la distanță, trans-atlantică și a fost numită the Lindberg Operation, în
cinstea pilotului care a traversat atlanticul singur. Lindberg a aterizat tot în Franța, de altfel.
20.Cum se numește astăzi orașul din Rusia în care în al doilea deceniu al secolului 19 a locuit un hibrid
de maimuță și tigru?
Răspuns: Pușkin.
Comentariu: Una dintre poreclele lui Pușkin de la liceul din Țarskoe Selo era „hibrid de maimuță și tigru”.
Astăzi Țarskoe Selo se numește Pușkin.
21.În timpul celui de-al doilea război mondial pe unele obiecte din Palatul Buckingham era trasată o linie
la 13 cm de fund, cu scopul de a face economie. Despre ce obiecte este vorba?
Răspuns: Căzi de baie

22.
Autorul cărții „What if”, Rundall Munroe și-a imaginat ce s-ar întâmpla dacă cineva s-ar apuca să
colecționeze toate elementele chimice sub formă de cuburi. Din cauza reacțiilor chimice dintre elemente
colecționarul ar sfârși-o trimst chiar la al patrulea rând din tabelul lui Mendeleev. Ce cuvânt din 6 litere
în limba engleză am omis în această imagine.
Răspuns: Ironic. Personajul moare cu capul pe „iron”.

23. Autorul Harold Evans acopera 200 de ani de dezvoltare tehnologica in SUA in cunoscuta sa carte
“Cum s-a construit America de la motorul X si pana la motorul Y”. Ce am înlocuit prin X și ce am înlocuit
prin Y ?
Răspuns : Cu aburi, de căutare
24. Petr Vaili consideră că la baza romantismului au stat trei oameni: un pitic care a arătat de ce este
capabilă o personalitate cu voință, un surd care a dat tempoul și ritmul pentru cucerirea lumii și un
șchiop care a dat un exemplu de înfățișare și comportament. Numiți-i pe toți trei, dacă numele lor de
familie încep cu aceeași literă.
Răspuns: Napoleon Bonaparte, Ludwig Beethoven, George Byron
25. Puriștii francezi moderni vor să scape de anglicisme, inventând cuvinte sau expresii echivalente
franțuzești. În acest bliț vă rugăm să restabiliți trei cuvinte englezești după echivalentele propuse de
puriștii francezi, știind că toate cele trei cuvinte în engleză încep cu aceeași literă.
Prima întrebare. Ce termen englezesc poate fi înlocuit cu franțuzescul „retroinfo”, după părerea
puriștilor francezi?
A doua întrebare. Ce cuvânt englezesc poate fi înlocuit cu expresia franceză „remise en forme”, adică
„repunere în formă”, după părerea puriștilor francezi?
A treia întrebare. Care este denumirea în engleză a obiectului pe care puriștii francezi îl numesc
„discoplane”.
Răspunsuri: 1. Feed-back, 2. Fitness, 3. Frisbee
26. În 1978 în Detroit a fost organizată o manifestație sub genericul : „Salvați cei șapte babuini”.
Manifestația a fost practic un succes: deși unul dintre babuini a decedat, alți șase au fost eliberați. De
atunci, practica utilizării babuinilor în acest scop a fost abandonată. Nu vă întrebăm care companie
utiliza babuinii, dar vă rugăm să ne scrieți în ce scop erau utilizați aceștia?
Răspuns: În crash-tests
Comentariu: Babuinii au fost mai târziu înlocuiți cu păpuși.
27. Lantern-cooler
La începutul secolului 20 unele localuri angajau interpreți care să cânte în pauze. Acești interpreți erau
supranumiți de proprietarii localurilor „lantern-coolers”. Ce localuri angajau acești muzicieni?
Răspuns: Sălile de cinema
Comentariu: Interpreții cântau în pauzele când lămpile de la aparatele de proiecție trebuia să se
răcească.
28.Iată un fragment dint-un articol de Ioana Pârvulescu, intitulat „Briciul lui Occam”:
”Este ridicol - dacă întelegem regulile secolului XIX - ca într-o galerie de scriitori cu aer matur să vezi
chipul acesta neted, în contrast cu toate celelalte, si care în raport cu canonul epocii pare "neterminat".
Manipularea si mitul încă de aici ies la iveală. De altfel, dacă el însusi ar fi dorit un asemenea chip, l-ar fi
păstrat. Celelalte poze arată însă altă optiune, cea pentru un chip mai apropiat de cel al contemporanilor
săi. Alegerea imaginii ideale apartine însă regulii altui secol.” Am încheiat citatul.
Ce cuvinte am înlocuit prin Briciul și Occam?
Răspuns: Mustața, Eminescu
Comentariu: Eminescu a purtat pe parcursul vieții mustață, la fel ca și mulți dintre contemporanii săi,
însă este reprezentat în continuare pe cele mai multe imagini cu chipul de adolescent, fără mustață.

29. Acest obiect nu a fost numit în cinstea unui personaj mitologic, nici în cinstea unui lanț muntos, ci în
cinstea unui rege al Mauritaniei. Despre ce obiect este vorba?
Răspuns: Atlas
30. În timpul excavării în ruinele de la Tell-Basta, a fost descoperit un cimitir cu 300 mii de pisici sfinte
mumificate. Doar câteva dintre toate au fost trimise la muzee. Restul au fost vândute în Anglia. În ce
calitate?
Răspuns: Îngrășământ
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2
-

3
+

4
+

5
+
+

6
+
+

7
-

Runda 2
10 lei
Asachi

16
-

17
+
-

18
+
+

19
-

20
+
+

21
-

22
-

Runda 1
Foaie Verde 2
LAREME

1
+

2
+

3
+
+

4
-

5
+
+

6
+
+

7
+

Runda 2
Foaie Verde 2
LAREME

16
-

17
+

18
+

19
+

20
+
+

21
+

22
-

23
+
+

24
-

Runda 1
10 lei
LAREME

1
+

2
-

3
+
-

4
+
+

5
+
+

6
-

7
+

Runda 2
10 lei
LAREME

16
-

17
+
-

18
+
+

19
-

20
-

21
+
+

22
+
+

11
+
+

12
+
+

13
+
-

14
+
+

15
+
+

Total
9
11

25
+
+

26
+
+

27
-

28
+
+

29
+
-

30
-

Total
7
5

Semifinala 2
8
9
10
+
+
+

11
+
+

12
+
+

13
+
+

14
+
-

15
+

Total
9
11

25
-

26
+

27
+
-

28
+
+

29
+

30
+

Total
4
10

Finala
8
9
+
+
+

10
-

11
-

12
+
+

13
+
+

14
+
+

15
+
+

Total
8
10

23
+
+

25
-

26
+
+

27
+
+

28
+

29
+
+

30
-

Total
9
9

23
-

24
-

24
+
+

Scor final
16
16

Scor final
13
21

Scor final
17
19

