CAMPIONATUL XIII – TOAMNA 2008
MARATON
1. Muşchii faciali încep să se contracte, apoi întreg corpul convulsionează, iar omul face o serie de vocalizări
involuntare repetate - aceasta este descrierea succintă a acestui proces. Ştiinţa care îl cercetează se numeşte
gelotologie.
Î: Numiţi acest proces, ştiind că în prezenţa altor oameni el este de 30 de ori mai frecvent.
Răspuns: Râs.
Autor: Doina Leca
2. Navigând prin Enciclopedia Wikipedia în limba engleză, putem găsi pagini cu diverse liste. Una dintre aceste
pagini ne prezintă "Lista sportivilor sancţionaţi pentru dopaj". În aceasta listă sunt catalogaţi sportivi în ordine
alfabetica, printre care: Ivan Basso, Frank de Boer, Christophe Dugarry, Marion Jones, Diego Maradona sau
Adrian Mutu. Câţiva "sportivi" nu au nimerit în lista alfabetică, ci au primit un tabel separat. Printre "excluşi" îi
putem menţiona pe: ABC Landliebe, Castle Forbes Maike sau Ooh Aah Camara
Întrebare: Numiţi cât mai exact titlul listei în care au nimerit cei 3, dacă toţi practicau acelaşi sport olimpic?
Răspuns: Cai dopaţi, se acceptă şi cai.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportspeople_sanctioned_for_doping_offences
Autor: Octavian Sireţeanu
3. Întrebare adresată de către Biroul Internaţional al Educaţiei.
Acest poster, din care a fost ascunsă o porţiune, a fost creat pentru Societatea de prietenie între Elveţia şi X.
Prin el, se protestează împotriva torturii, avorturilor forţate, distrugerii culturii şi a crimelor săvârşite în X.
Î: Vă rugăm să numiţi X.

Răspuns: Tibet.
Comentariu: Biroul Internaţional al Educaţiei - International Bureau of Education (IBE)
Sursă: Director artistic: Frank Bodin.
Autor: Octavian Sireţeanu

4. În baza de date de insulte rasiste, acesta este unul din termenii cu care sunt numiţi americanii. Termenul
coincide cu denumirea altui popor, care geografic, istoric şi cultural e prea puţin apropiat de SUA. În curând,
acest termen nu va mai fi valabil.
Î: Numiţi-l.

Răspuns: bushmen
Sursă: http://www.rsdb.org/?sort=represents
Autor: Polina Meleca
5. Întrebare alcătuită în baza activităţii mele profesionale. Englezii spun ca succesul unui proiect imobiliar
depinde de 3L. Primul factor este “location”, adică “localizarea”.
Î: Vă rog să numiţi ceilalţi 2 factori, dacă întreaga expresie reprezintă şi denumirea unei populare emisiuni
britanice.
Răspuns: “Location, location”. Fraza completa este “Location, location, location”.
Autor: Octavian Sireţeanu
6. Listă: Napoleon Bonaparte, Cleopatra, Antonio Vivaldi, Vincent Van Gogh, James Joyce, Mark Twain,
Galileo Galilei, Sir Winston Churchill, Vladimir Lenin şi chiar Mircea cel Bătrân au avut X. Unii dintre ei au
rămas fără X la sfârşitul vieţii, mai cu seamă Antonio Vivaldi. Conform unor studii din secolul 19, oamenii din
Udmurtia aveau cele mai mari şanse să aibă X. În prezent, circa 13% din scoţieni au X, iar alţi 40% dintre
scoţieni au doar „instrucţiunea pentru X”.
Î: Care 2 cuvinte au fost înlocuite prin X?
Răspuns: părul roşcat
Surse: http://listverse.com/people/top-25-famous-redheads/
Fernandez-Armesto, F., ed. (1994), The Times Guide to the Peoples of Europe. London: Times Books.
Autor: Octavian Sireţeanu
7. În ultimii ani de viaţă, matematicianul Kurt Gödel trecea prin perioade de instabilitate psihică şi paranoia
acută. Cu 6 luni înainte de moartea lui Kurt, soţia sa, Adele, a fost spitalizată, fapt ce a complicat enorm
supravieţuirea matematicianului. Cauza morţii lui Kurt este aceeaşi ca şi cea a 58% din decesele din 2006.
Î: Numiţi cauza morţii lui Gödel.
Răspuns: Malnutriţie / subutriţie
Comentariu: Gödel se temea să fie otrăvit. De fiecare dată, soţia sa gusta mâncarea înaintea lui. Când Adele a
fost spitalizată, Kurt a refuzat să mai mănânce.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Goedel
Autor: Doina Leca
8. În Roma Antică, coroanele se ofereau ca recunoaştere a meritelor extraordinare ale cetăţenilor. De coroana
cu lauri (Corona laureat) se bucurau poeţii, dramaturgii şi comandanţii de oşti. Corona civica se decerna celui
ce şi-a salvat tovarăşul pe câmpul de luptă. Mai exista şi corona muralis, o coroană din aur ce imita zimţii uni
zid de cetate.
Î: Cui se acorda această coroană, dacă pentru a o obţine era nevoie de mult curaj şi noroc.
Răspuns: ostaşului ce a urcat primul pe zidul oraşului duşmanului.
Sursă: Limba latină, manual pentru studenţii facultăţilor de drept, Chişinău 2002.
Autor: Adrian Macari
9. În Germania locuiesc peste 1,5 milioane de oameni originari din această ţară sau care au strămoşi ce au
emigrat din ea. Relieful acestei ţări este alcătuit în proporţii aproape egale din: munţi, dealuri şi câmpii. De
asemenea, e un fapt cunoscut că poemul „Luceafărul” nu a fost tradus niciodată în limba oficială a acestei ţări.
Î: Despre ce ţară este vorba?

Răspuns: România.
Surse: www.wikipedia.ro
Istoria românilor în dialoguri bilingve, Gheorghe Doca, 1995, Bucureşti.
Autor: Adrian Macari
10. Listă: Morandi, O-Zone, The Cheeky Girls,
Î: Dacă v-aţi dat seama după care principiu este formată lista, completaţi-o cu o maşină germană.
Răspuns: Enigma. [Cântec – Enigma „Return to inocence”]
Comentariu: În listă apar formaţii româneşti care au avut succes şi în străinătate. Formaţia Enigma a fost
creată în 1990 de Mihai Creţu.
Autor: Echipa Xperience
Runda II
11. În baza de date de insulte rasiste, polonezii au primit calificativul de schiori.
Î: Ce particularitate a lor le-a determinat acest calificativ?
Răspuns: Majoritatea numelor poloneze se sfârşeşte cu “ski”
Autor: Polina Meleca
12. Tatuaj:
N 110 33’ 0”
N 090 02’ 00”
S 220 40’ 26”
N 100 40’ 00”
N 430 41’ 21”
N 430 41’ 21”

E 1040 51’ 00”
E 0380 45’ 00”
E 0140 31’ 40”
E 1060 41’ 40”
E 070 14’ 28”
E 070 14’ 28”

Acest tatuaj poate fi văzut pe braţul unei personalităţi. Daca v-aţi dat seama ce reprezintă coordonatele, veţi
scrie pe braţul cărei personalităţi apare acestea, daca se vehiculează zvonul ca aceasta ar avea unele neplăceri
familiale din cauza că ar dori sa continue şirul?
Răspuns: Angelina Jolie.
Comentariu: Coordonatele reprezintă locul unde s-au născut cei 3 copii adoptaţi şi 3 copii născuţi de vedeta. 1
– Cambogia, 2 – Etiopia, 3 – Namibia (propriu), 4 – Vietnam, 5 si 6 – Franţa (proprii).
Autor: Octavian Sireţeanu

13. Printre străinii din Olanda este o glumă, care explică de ce olandezii sunt atât de înalţi. Se spune că doar cei
înalţi au supravieţuit procesului de selecţie naturală.
Î: Ce fenomen a stat la baza acestui proces de selecţie, conform glumei.

Răspuns: inundaţiile
Sursa: Holland Handbook. Edition 2008-2009. Expat Media. p.17
Autor: Vasile Troţiuc
14. În majoritatea statelor e pe stânga. În Colubia, Germania, Grecia, Norvegia, Peru, Polonia, Rusia, Serbia,
Spania, Ucraina sau Venezuela, de obicei e pe dreapta. La evrei, iniţial e pe dreapta, ca mai apoi să ajungă pe
stânga. În Olanda şi Austria, partea depinde de religie. În Belgia, partea depinde de zona geografică.
Î: Dacă v-aţi dat seama despre ce este vorba, o să ne spuneţi ce se află în cutia neagră?
Răspuns: o verighetă
Sursă: http://en.wikipedia.org/wiki/Wedding_ring#Post-wedding_customs
Autor: Octavian Sireţeanu
15. Născut la Glasgow, din părinţi irlandezi de condiţie modestă, EL a fost înnobilat în 1896 de către regina
Victoria, succesul comercial şi activitatea filantropică, dar în special pentru promovarea modului de viaţă
englez.
Î: Peste un minut o să vă rugăm să ne spuneţi numele LUI.
Răspuns: Lipton
Comentariu: Sir Thomas Johnstone Lipton
Sursa: http://freemasonry.bcy.ca/biography/lipton_t/lipton_t.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Lipton
Autor: Irina Breahnă, Asachi
16. Atenţie, în întrebare sunt înlocuiri!
În anii 1970, ministrul petrolului al Arabiei Saudite referindu-se la sursele alternative nelimitate de energie a
rostit următoarea frază: „Epoca de piatră nu s-a terminat când s-a IEFTINIT piatra, la fel şi epoca petrolului nu
se va termina când se va IEFTINI petrolul, ci cu mult înainte”.
Î: Ce am înlocuit prin IEFTINIRE?
Răspuns: Terminare/terminat. (se acceptă după sens)
Sursa: http://www.nytimes.com/2005/08/21/magazine/21OIL.html?_r=1&pagewanted=6&oref=slogin
Autor: Vasile Troţiuc
17. Scriitorul clasic englez Samuel Buttler (1835-1902) este autorul unei utopii fantastice, care se referă la o
ţară închipuită – "ţara nicăieri". Aici oamenii sunt judecaţi şi pedepsiţi de tribunale pentru culpa de a fi bolnavi,
sunt internaţi în spitale ca urmare a delictelor penale, locuitorii tărâmului nu cred în viaţa de apoi, ci în cea
dinaintea naşterii. Personajele au şi ele nume specifice – Nosnibor sau Yram, de exemplu.
Î: Peste un minut o să vă rugăm să urmaţi intenţia autorului şi să ne spuneţi care ar fi titlul în română al
romanului.
Răspuns: ireiăcin (se acceptă orice anagramă a cuvântului nicăieri)
Comentariu: În engleză titlul este "Erewhon", anagrama cuvântului "nowhere" (nicăieri). Toate întâmplările
din carte sunt inspirate de acest joc de cuvinte. În Erewhon totul se petrece pe dos, aşa cum e şi numele ţării.
Nosnibor este Robinson, Yram este Mary.
Sursa: http://www.evenimentul.ro/articol/curiozitati-literare.html
Autor: Irina Breahnă, Asachi
18. Primul cazino din acest oraş apare în 1818-1819, prima staţie de telegraf apare în 1860, iar primele tramvaie
electrice – în 1912. Una din suburbiile acestui oraş purta în trecut numele de Galata. Regizorul Lewis
Milestone, care a câştigat premiul Oscar în 1930, s-a născut în acest oraş.

Î: Despre ce oraş este vorba?
Răspuns: Chişinău.
Sursă: Enciclopedia Chişinău, 1997, Chişinău.
Autor: Adrian Macari

19.
Iată un panou publicitar realizat în 1988 pentru un modelul de ştrampi „Round the clock” . Autorii acestuia au
inventat sloganul „Ştrampi pentru X”, cu speranţa că astfel, femeile vor fi gata să plătească mai mulţi bani
pentru aceştia. În realitate, aceştia erau „pentru X” doar la figurat. Conform site-ului wikipedia, primii „Ştrampi
doar pentru X” veritabili au apărut mai târziu, în a doua jumătate a anilor 1990.
Î: Ce am înlocuit prin X?
Răspuns: bărbaţi.

Surse: http://en.wikipedia.org/wiki/Pantyhose_for_men
Agenţia Romann and Tannenholz, New York, 1988, Director artistic: Denise Derosiers / Terry Whistler.
Autor: Octavian Sireţeanu
20. Atenţie, în întrebare este o înlocuire!
Scrisoarea II. Mihai Eminescu
Azi adeseori MOMEALA, ca şi lumea, e o şcoală,
Unde-nveţi numai durere, înjosire şi spoială;
La aceste academii de ştiinţi a zânei Vineri
Tot mai des se perindează şi din tineri în mai tineri,
Tu le vezi primind elevii cei imberbi în a lor clas,
Până când din şcoala toată o ruină a rămas.
Î: Ce am substituit cu MOMEALĂ?
Răspuns: femeia [Bob Marley – No woman no cry]
Autor: Doina Leca.
Runda III
21. Ceva straniu pentru CUC, de data aceasta va trebui să scrieţi pe foiţe întrebarea, nu răspunsul.
De mult timp îmi pun o întrebare. Am căutat prin internet şi am găsit câteva explicaţii, printre care:
- Iniţial, pentru ţinerea evidenţei se folosea un ceas, iar acele lui era mişcate pe rând, în dependenţă de
evenimentele produse;
- Numărul 60 este în realitate mai rotund decât 100, având mai mulţi divizori (1,2,3,4,5,6,10,15,20,30) în
comparaţie cu 10, care se divide doar la 1,2,4,5,10,20,25,50. Astfel s-a încercat crearea unui sistem mai
flexibil.
- Altă explicaţie este că prin complicarea lucrurilor, cei implicaţi doreau sa-i ţină mai departe pe oamenii
din clasele inferioare, cărora le-ar fi fost mai greu să înţeleagă.
Î: Ce întrebare mi-am pus?
Răspuns: De ce se notează scorul în tenis cu 15-30-40?

Comentariu: În cazul ceasului, la fiecare punct, acul se rotea cu 90 grade; 45 minute au evoluat mai târziu în
40. În cazul divizorilor, se dorea ca punctul final să fie mereu fix (60), iar numărul serviciilor să poată fi
schimbat fără ca să apară probleme de notare.
Surse: http://wiki.answers.com/Q/Why_is_tennis_scored_15-30-40_and_game
http://www.funtrivia.com/askft/Question48916.html, etc.
Autor: Octavian Sireţeanu
22. Într-o listă din wikipedia sunt incluse următoarele personalităţi:
Alexandr Bogdanov, care în 1928 îşi transfuzează sânge de la un student.
Aurel Vlaicu, care în 1913 încearcă să traverseze Carpaţii pe avionul său, Vlaicu II.
Otto Lilienthal, care în 1896 zboară cu deltaplanul.
Marie Curie, care în 1898-1934 cercetează radioactivitatea.
Deşi mulţi vor susţine includerea lui Joseph Guillotin în această listă, aceasta ar fi o greseala.
Î: Scrieţi într-un minut care este denumirea listei sau ce au în comun personalităţile incluse.
Răspuns: Inventatori ucişi de propriile invenţii
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_inventors_killed_by_their_own_inventions
Autor: Doina Leca

23.
Iată câteva exemple de zaruri folosite în jocul „Dungeon & Dragons” (Peşteri şi dragoni). Astfel de zaruripoliedre cu număr diferit de feţe se folosesc atât în jocul menţionat, cât şi în alte jocuri de societate. După cum
observaţi, pe fiecare faţă este reprezentat câte un număr. Există însă un zar, care conţine câte 3 numere pe
fiecare faţă.
Î: Câte feţe are acel zar?
Răspuns: 4.

Comentariu: Acest zar nu are faţă de sus. Numărul de puncte obţinute este reprezentat de colţul de sus sau de
faţa de jos, în dependenţă de desenul de pe zar.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Dungeons_&_Dragons
Autor: Octavian Sireţeanu
24. Atenţie, în întrebare este o înlocuire!
Se presupune că Chrysippus, un filozof grec, a fost mâncat de linx după ce şi-a văzut măgarul beat încercând să
mănânce smochine. În 1610, Thomas Urquhart a fost mâncat de linx după ce a aflat că Charles al II-lea a
devenit rege al Angliei.
Î: Vă rog să numiţi cât mai exact ce am substituit prin "a fi mâncat de linx"
Răspuns: a muri de râs
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysippus
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Urquhart
Autor: Doina Leca

25. În baza de date de ofense rasiste, “Jabba” şi “Tusken Raider” sunt 2 calificative cu care americanii îi
numesc pe arabi. Jabba şi Tusken sunt denumirile a doua popoarelor, care, ca şi arabii, locuiesc în deserturile
nisipoase, dar foarte departe de ei. Ambele popoare şi-au creat o reputaţie nu prea bună – sunt tâlhari şi hoţi.
Î: Datorita cărui om noi cunoaştem aceste popoare?
Răspuns: George Lukas
Comentariu: Aceste popoare au apărut în filmele “Star Wars” I şi IV.
Sursa: http://www.rsdb.org/?sort=represents
Autor: Polina Meleca
26. Atenţie, în întrebare este o înlocuire!
În perioada 1879-1955, Capul Profesorului Dowell era utilizat de către Profesorul Dowell, căruia îi aparţinea în
mod firesc. În 1955, după ce a ajuns în mod ilegal în posesia patologului Thomas Harvey, Capul Profesorului
Dowell a fost secţionat în mai mult de 200 de bucăţi şi conservat. Studiul câtorva fragmente a fost efectuat abia
peste 30 de ani. Valoarea de specimen anatomic a Capului Profesorului Dowell este mică - cercetarea sa nu a
avut rezultate ştiinţifice semnificative şi nu a determinat apariţia unei noi teorii de funcţionare a Capului. În
schimb, a fost adeverită una din fricile lui Dowell - Capul său a devenit simbol în cultura populară.
Ce am substituit prin Capul Profesorului Dowell?
Răspuns: Creierul lui Albert Einstein
Sursa: http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4602913
Autor: Doina Leca

27.
Atenţie, în întrebare este o înlocuire!
Acesta este un poster al Fundaţiei Pescarilor care informează publicul de necesitatea înregistrării pentru a
deveni pescar. Textul din imagine este „Să devii pescar e probabil unica ta şansă să ajungi în interiorul ei”.
Î: Ce cuvânt s-a înlocuit prin „pescar”?
Răspuns: Donator.

Sursă: www.reborntobealive.be
Autor: Doina Leca

28.
Imaginea pe care o vedeţi este masca funerară a unei femei, cadavrul căreia a fost găsit în râul Sena în anii '80
ai secolului XIX. Femeia a fost numită "X de pe Sena". Imaginea acestei femei va fi reflectată de multe ori în
literatura secolului XX, "X de pe Sena" ajungând un ideal erotic al perioadei.
Î: Dacă vă daţi seama ce este x, veţi scrie ce cuvânt am înlocuit cu X.
Răspuns: Necunoscuta.
Sursă: http://en.wikipedia.org/wiki/Inconnue_de_la_seine
Autor: Doina Leca
29. Prietenul meu din Ialoveni, pe care unii deja il stiu de la Cupa Asachi de anul trecut, l-a găzduit astă vară pe
Nick, prietenul său din SUA, care a venit în Moldova pentru câteva săptămâni. Gândindu-se ce ocupaţie mai
interesantă i-ar putea găsi, i-a propus într-o zi să meargă la pescuit, mai ales că Nick nu mai pescuise niciodată.
Zis şi făcut. Următoarea zi au mers la iazul de la Costeşti, au întins undiţele şi s-au pus pe aşteptat. După vreo 2
ore de aşteptare, Nick a reuşit în sfârşit să prindă ceva. La întrebarea sa despre cum se numeşte ceea ce a prins,
prietenul meu nu a ştiut să-i răspundă în engleză, ci i-a spus doar versiunea română, după care a fost surprins de
Nick care a aruncat dezgustat ceea ce a prins înapoi în iaz.
Î: Ce prinsese Nick?
Răspuns: Un crap.
Autor: Octavian Sireţeanu
30. Atenţie, în întrebare s-a făcut o substituţie!
Titlul unei ştiri BBC, preluat şi de alte agenţii: „Bolivia deţine cheia pentru viitorul automobilelor electrice”, iar
cheia este X. Ştim că X se foloseşte în prezent în laptop-uri, telefoane mobile, etc. General Motors, Toyota,
Mercedes, BMW, Nissan-Renault, Mitsubishi şi VW au nevoie mare de X pentru a implementa cu succes noile
modele de maşini. Există însă o problemă. Preşedintele socialist al Boliviei, Evo Morales, doreşte ca statul să
deţină controlul asupra tuturor resurselor naturale.
Î: Ce s-a înlocuit prin X?
Răspuns: Litiu. [Cântec – Nirvana “Lithium”]
Surse: Revista Eco,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7707847.stm
Autor: Octavian Sireţeanu
Runda IV
31. Iată două emoticon-uri dintr-o listă a emoticon-urilor inspirate de celebrităţi.

%\v
%^>
Primul emoticon se presupune că îl înfăţişează pe EL, iar al doilea ar fi smiley-ul LUI. Cine este EL, dacă prin
realizarea acestor emoticon-uri s-a dorit a fi o imitare-parodie a stilului său.
Răspuns: Picasso
Comentariu: Sspre deosebire de celelalte emoticon-uri, acestea favorizează liniile frânte, şi asimetria
elementelor, şi se deosebesc mult de modelul original.
Sursa: http://www.muller-godschalk.com/fr/celebrities.html

Autor: Irina Breahnă, Asachi
32. Mama celebrei actriţe şi cântăreţe Barbara Streisand niciodată nu a fost de acord cu decizia acesteia de a
deveni actriţă, considerând că nu este suficient de simpatică pentru scenă. De aceea, ţinea foarte mult ca fiica ei
să devină dactilografă. De teamă să nu ajungă în acest post, Barbara, a început sa facă aceasta şi face aceasta
până în prezent, cu toate că graţie talentului ei actoricesc, sigur nu mai este nevoie să dactilografieze.
Î: Dar ce face actrita?
Răspuns: îşi creşte unghii lungi
Sursa: Ştiri radio.
Autor: Valentina Acciu
33. Atenţie, în întrebare sunt 2 cuvinte substituite.
Danemarca a decis să nu facă parte din Disneyland în 2000, Suedia a refuzat de 2 ori sa fie membră a
Disneyland-ului, prima dată în 1997, iar a doua oară în 2003. Alte patru state europene, printre care şi San
Marino, chiar dacă nu sunt membre ale Disneyland-ului, utilizează Motorul încă de la apariţia lui datorită unor
înţelegeri cu statele membre ale Disneyland-ului. Este interesant că Muntenegru si Kosovo folosesc Motorul
chiar dacă nu au o înţelegere legală în mod explicit cu Disneyland care să le permită acest lucru.
Î: Ce s-a înlocuit prin Disneyland şi Motor?
Răspuns: Euroland (Zona Euro), Euro.
Comentariu: La apariţia lui, Euro a fost numit noul motor al dezvoltării economice
Sursa: http://www.bnm.md/md/rm_ue_faq
Autor: Mihai Gîrneţ
34. Într-o caricatură apărută în această toamnă într-o revistă din Ouagadougou (capitala Burkina Faso), poate fi
văzută o persoană foarte mediatizată în ultimul timp, ţinând în mâini două pălării diferite, dintre care una este
din paie. Pe fiecare dintre ele figurează câte o inscripţie din două cuvinte, dintre care unul este nume propriu.
Î: Peste un minut găsiţi numele propriu de pe pălăria din paie.
Răspuns: Tom
Comentariu: Cu referinţă la romanul „Coliba unchiului Tom”. Pe cealaltă pălărie era scris „Sam”, cu referinţă
la Unchiul Sam. Caricatura era dedicată alegerii lui Barack Obama în calitate de preşedinte al SUA.
Sursa: http://www.cagle.com/politicalcartoons/pccartoons/archives/glez.asp?Action=GetImage
Autor: Irina Breahnă, Asachi

35. Într-un editorial semnat de Constantin Tănase, autorul se exprimă în termeni foarte sarcastici cu privire la o
anumită practică, numind-o chiar “rit spiritual” şi “religie naţională”. Această practică i-a sugerat autorului şi
titlul articolului, care printr-un joc de cuvinte ne identifică atât geografic, cât şi cu referinţă la această practică.
Î: Nu vă rugăm să găsiţi toate cele 3 cuvinte ale titlului, numiţi-l doar pe ultimul, care întruchipează atât poziţia
geografică, cât şi practica.
Răspuns: răsărită
Comentariu: editorialul era intitulat Civilizaţia de „răsărită”
Sursa: http://www.timpul.md/Article.asp?idIssue=574&idRubric=5960&idArticle=14374
Autor: Irina Breahnă, Asachi

36. Iată un tabel ce ne prezintă numărul de vorbitori de limbă engleză, pentru care engleza este limba maternă
sau o limbă adiţională, conform datelor din anul 2000.
Loc
1
2
3
4
5
6
7

Stat
SUA
India
?
Marea Britanie
Ins. Filipine
Canada
Australia

Numărul
vorbitorilor
251,388,301
90,000,000
79,000,000
59,600,000
45,900,000
25,246,220
18,172,989

% din populaţia
statului
83%
8%
98%
52%
76%
92%

Î: Numiţi statul de pe locul 3, dacă aici, limba engleză este folosită în mare parte în educaţie, afaceri şi relaţii
oficiale.
Răspuns: Nigeria
Comentariu: Circa 53% din nigerieni vorbesc limba engleză sau dialectul local al ei.
Surse: http://www.census.gov/prod/2003pubs/c2kbr-29.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/English_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria
Autor: Octavian Sireţeanu
37. Aceasta este porecla pe care a primit-o Răzvan Lucescu, care în calitate de antrenor al echipei de fotbal FC
Braşov a reuşit la un anumit moment să obţină 8 egaluri în 15 meciuri. În acest caz, porecla are ca origine o
activitate aferentă jocurilor sportive.
Aceeaşi poreclă a primit-o şi Vladimir Voroşilov în anii 1980, după ce i-a fost interzis să apară în pe ecran în
cadrul emisiunilor televizate de „Ce? Unde? Când?”. În acest caz, porecla este legată de caracterul ascuns al
prezentatorului rus.
Î: Numiţi porecla prin 2 cuvinte.
Răspuns: Mister X.
Comentariu: La pariurile sportive, egalul se notează cu X.
Surse: http://www.lgz.ru/archives/html_arch/lg422000/arts/art5.htm
Autor: Vadim Culea
38. Caz la Universitatea Erasmus din Rotterdam. La lucrările scrise un profesor are obiceiul să anunţe cu glas
tare că au mai rămas 15 minute înainte de sfârşit. Când mai rămân 2 minute, acesta anunţă din nou. Şi în final –
anunţă sfârşitul timpului. Un student ingenios a găsit o altă întrebuinţare pentru aceste anunţuri.
Î: În calitate de ce?
Răspuns: Alarmă pentru deşteptător
Sursa: Istorie reală la RSM.
Autor: Vasile Troţiuc
39. În cartea sa, „Psihanaliza poveştilor”, Bruno Bettelheim analizează o anumită poveste, observând că ea nu
întruneşte toate caracteristicile tradiţionale ale acestei specii literare. La final nu avem parte nici de o tămăduire
miraculoasă, nici de soluţionarea unui conflict, nici de recompensarea vreunui efort. Totuşi autorul, consideră
povestea în cauză deosebit de semnificativă, aici fiind abordate principalele probleme ale copilăriei: lupta din
cadrul situaţiilor oedipiene, căutarea în repetate rânduri ale unei identităţi, gelozia între fraţi.
Î: Despre ce poveste este vorba, dacă titlul acesteia este şi o enumerare a personajelor principale. Se acceptă atât
denumirea versiunii ruseşti, cât şi cea a versiunii fraţilor Grimm.

Răspuns: Bucle-Aurii si cei trei urşi / Маша и медведи
Sursa: http://fr.wikipedia.org/wiki/Boucle_d'or_et_les_trois_ours
Autor: Irina Breahnă, Asachi
40.

"Să ştiţi că în partea dreaptă a Indiilor este o Insulă numită Africalino, care este mult apropiată de Paradisul
Terestru. Ea este populată de femei negre, care nu sunt însoţite de vreun bărbat, pentru că trăiesc la fel
Amazoanelor."
Acest text din 1510 este prima referinţă legendară despre Insula Africalino. Teritoriul reprezentat pe harta ce o
vedeţi a fost numit în cinstea acestei "insule". Totuşi, atât pe harta dată, cât şi în alte lucrări din perioada 15921774 este comisă o greşeală. Am putea spune că această greşeală poate fi corectată cu folosirea unui "pix".
Dacă vă daţi seama ce denumire geografică am substituit prin Africalino, veţi scrie, în 2 cuvinte care este
denumirea corectă a "insulei" Africalino.
Răspuns: Peninsula California [Red Hot Chili Peppers – Californication]
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Island_of_California
Autor: Doina Leca
Runda V
41. Atenţie, în întrebare este o înlocuire!
Conform unui articol despre cercetările efectuate asupra pescarilor:
- sub influenţa benzedrinei pescarii lucrează cu mai mult entuziasm, însă, se pare, fără multă planificare, lăsând
găuri mari;
- sub influenţa cafeinei, ei nu reuşesc să obţină mai mult decât nişte fire legate în mod aleator;
- în 1973, Arabella şi Anita au fost primii 2 pescari care şi-au desfăşurat activitatea în afara Terrei, unde nu au
reuşit să asigure uniformitatea lucrărilor lor.
Î: Ce cuvânt s-a înlocuit prin „pescar”?
Răspuns: Păianjen.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Spider_webs_in_space
http://www.biopsychiatry.com/chloralhydrate.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Arachne
www.justgoogleit.com
Autor: Doina Leca
42. La o lecţie cu tema „Motivarea”, s-a rostit următorul exemplu. Primele bancomate cu card din plastic din
SUA au generat o mare problemă din cauza unei greşeli fundamentale în ordinea operaţiunilor efectuate de
client în faţa bancomatului. Toate aceste bancomate au fost înlocuite în scurt timp de aceleaşi dispozitive cu o
mică modificare în ordinea operaţiunilor şi astfel problema practic a dispărut. Conform unui mit, unele dintre
aparatele ce nu au putut fi modificate au fost trimise în Republica Moldova.
Î: Descrieţi cu exactitate problema.
Răspuns: clienţii uitau cardul în bancomate

Comentariu: Ce îl motivează pe client să vină la bancomat – banii. Imediat ce scotea banii, pleca, lăsând
cardul în bancomat.
Sursa: Lecţia de Organizational Behavior cu tema Motivation la RSM.
Autor: Vasile Troţiuc

43.
Scrieţi ce cuvânt a fost substituit cu „tabloid“.
Răspuns: Horoscope
Comentariu: denumirile zodiilor în engleză provin din latină şi sunt următoarele: Aries, Taurus, Gemini,
Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Cpricorn, Aquarius, Piesces.
Autor: Doina Leca
44. Atenţie, în întrebare este o înlocuire!
În unele surse se vorbeşte de 3 categorii: cei ce s-au născut „castraţi”, cei pe care oamenii i-au făcut „castraţi”
iar alţii s-au făcut „castraţi” pe ei înşişi, pentru împărăţia cerurilor.
Î: După ce întrebare celebră ce conţine un toponim mai mulţi oameni sunt numiţi „castraţi”?
Răspuns: Voi sunteţi urmaşii Romei?
Comentariu: „Castrat” a substituit cuvântul „famen” care desemnează un bărbat castrat, decăzut din punct de
vedere moral. Remarca ce urmează după întrebarea din Scrisoarea a III-a de Mihai Eminescu este „nişte răi şi
nişte fameni”.
Surse: Scrisoarea a III-a de Mihai Eminescu.
www.dictionarortodox.ro
Autor: Adrian Macari
45. Atenţie, în întrebare este o înlocuire.
Michael Jordan a activat cu succes atât în plan sportiv, cât şi în plan comercial. Iată una dintre imaginile
publicitare realizate pentru compania americană Nike. Aici, Michael Jordan concurează cu X şi reuşeşte să-l
învingă. Nu e de mirare, deoarece X singur spunea că e doar un băieţel care caută pietricele pe malul mării.
Î: Împotriva cui concurează Michael Jordan?

Răspuns: Isaac Newton
Comentariu: În întrebare se face referire la fraza celebră spusă de Isaac Newton "Nu ştiu cum arăt eu în faţa
lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării şi se distrează căutând din timp în timp
pietricele mai colorate decât de obicei, sau o scoică roşie, în timp ce marele ocean al adevărului se întinde
necunoscut în faţa mea."
Surse: Agenţia Simons Palmer Denton Clemmons Johnson, Londra, 1996.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

Autor: Octavian Sireţeanu

46. Într-o caricatura de-a lui Randall Munroe, cutia cu acest dispozitiv are ca inscripţie sloganul publicitar
“Miss your loved ones? You don't have to.” (Ţi-e dor de cei pe care îi iubeşti? Nu este nevoie)
Pe o pagină web se exprimă opinia că acest dispozitiv nu este atât de util pe cât se pare, el este perfect liniar şi
nu ţine seama de aşa factori ca: gravitaţia, precipitaţiile sau vântul. Iar pe un forum cineva a glumit, zicând că
acest dispozitiv este acelaşi lucru cu punctul de vedere.
Î: Nu vă întrebăm cum se numeşte acest dispozitiv, scrieţi ce produce el.
Răspuns: o rază laser
Comentariu: Este vorba de luneta cu laser. Inscripţia este un calambur.
Autor: Polina Meleca
47. Iată un poster din cadrul unei campanii de prevenire a consumului de alcool de către şoferi. Inscripţia de pe
poster se traduce ca „Ghiciţi, ce au în comun în fiecare an mii de şoferi beţi şi gândacii?”.
Î: Găsiţi răspunsul la întrebare prin 2 cuvinte, dacă biologii n-ar fi de acord cu aceasta.

Răspuns: lipsa creierului (no brains).
Sursa: Agenţia Clarity Coverdale Fury, Minneapolis, 1990. Director artistic: Jac Coverdale; Copywriter: Joe
Alexander; Fotograf: Steve Umland.
Autor: Octavian Sireţeanu

48. Atenţie, în banc a fost făcută o substituţie!
Voltaire locuia în exil în Londra exact în acel timp, când sentimentele antifranceze au atins cel mai înalt nivel.
Odată, plimbându-se pe străzile oraşului, el a fost înconjurat de o mulţime furioasă. „Să-l facem bucăţi!” –
strigau aceştia. Voltaire, calm, s-a adresat către mulţime cu următoarele cuvinte: „Englezilor! Voi vreţi să mă

ucideţi pentru că sunt francez. Oare eu nu am fost destul pedepsit prin aceea că nu m-am făcut marinar?” Ca
răspuns la aceste cuvinte, mulţimea i-a răspuns cu ovaţii şi l-a petrecut până acasă.
Î: Ce expresie a fost înlocuită cu „nu m-am făcut marinar”, dacă se zice că Rudyard Kipling, într-un citat, ar fi
egalat „devenirea de marinar” cu câştigarea primului premiu la loterie.
Răspuns: nu m-am născut englez.
Comentariu: "To be born English is to win first prize in the lottery of life"
Surse: Клифтон Фадиман, «Коричневая книжечка анекдотов», 1985.
http://savvytraveler.publicradio.org/show/features/2001/20010629/feature3.shtml
Autor: Octavian Sireţeanu
49. Daca e să-l credem pe un elev nepregătit, Ştefan cel Mare a trăit puţin, foarte puţin, doar câteva momente,
cât ai petrece in rai, daca ai fi la o petrecere americană.
Î: Cât?
Răspuns: 7 minute.
Comentarii: a) 15:04-14:57=7 b) Seven minutes in heaven este un joc american în care 2 persoane merg pentru
o perioada într-o încăpere izolată.
Autor: Octavian Sireţeanu
50. Blitz din 3 întrebări!

Veţi primi 3 imagini din copilărie a unor persoane ce au devenit celebre. Veţi trebui să le recunoaşteţi pe toate
3, iar pentru a vă uşura lucrul, veţi primi câte un citat atribuit fiecăruia, la fiecare 20 secunde.
a) Ce se va întâmpla dacă într-o zi, mai mulţi oameni vor avea albumul meu decât biblia? Aceasta mă va face
Dumnezeu, pentru că mai mulţi oameni vor crede în mine decât în el? Pentru că totul e în popularitate. Este o
mulţime de oameni în lume care n-au auzit de Isus, iar America îl consideră drept ceva evident.
b) Ei spun că eu am fost un Batman rău, că a fost greşeala mea, că am îngropat franşiza. Dar realitatea este că a
fost un proiect mare. Am fost cam intimidat în acea lume. Am făcut tot ce am putut în acea lume.
c) Faţa pe care o ai la 25 de ani e faţa pe care ţi-a dat-o Dumnezeu, dar faţa pe care o ai la 50 este faţa pe care ai
meritat-o.
Răspuns: a) Marilyn Manson [Cântec – Marilyn Manson – Tainted love]
b) George Clooney
c) Cindy Crawford
Surse: http://www.brainyquote.com/quotes/authors/g/george_clooney.html
http://thinkexist.com/quotes/cindy_crawford/
http://www.allgreatquotes.com/marilyn_manson_quotes.shtml
Autor: Octavian Sireţeanu

