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Intrebarile Etapei 6 – 19 aprilie 2008
Autori: Chipitoc, Kakulla, Maktub

Redactor: Irina Breahnă

 1.  Atenţie! O îmbinare de cuvinte din întrebare e substituită printr-o altă îmbinare.

Protagonistul filmului "Ran" de Akira Kurosawa, Hidetora, e un domnitor care are trei fii. Însă doar unul din
ei îl iubeşte pe tatăl său şi, ca şi Cordelia, e alungat pentru că i-a spus tatălui său adevărul. Pînă la urmă,
Hidetora, exact ca Elvis Presley, moare împreună cu toată familia sa.
Atenţie întrebarea: Ce cuvinte au fost înlocuite prin "Elvis Presley" ?

Răspunsul corect: "Regele Lear". Principala inspiraţie a lui Kurosawa pentru "Ran" era drama "Regele
Lear" de William Shakespeare. Astfel, "Ran" prezintă încă o transformare a acestei mari piese de teatru în
film. Substituţia cu "Elvis Presley" s-a făcut deoarece Presley e considerat regele rock-n-roll-ului.

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Ran_%28film%29
Autor: Zarea Ion.

2. Un critic român susţinea că acest film reprezintă „o copie la scara redusă a unei societăţi stratificate, sortită
eşecului”. Astfel se promovează ideea că filmul şi-a propus să fie o metaforă a prăbuşirii unei societăţi, în
care se ciocnesc talentul şu cinismul, sărăcia şi bogăţia, dragostea şi prestigiul. Peste un minut numiţi singurii
doi „actori” care se ciocnesc în acest film.

Răspuns: Titanic si aisbergul.

Comentariu: Filmul a fost criticat pentru faptul că nu are un sens metafoic, iar ciocnirea pictorului sărac şi a
logodnicuui bogat „e un simplu pretext de dialog şi de situaţie, un fel de agreabilă glazură şi motoraş, care
face acţiunea să înainteze pînă la momentul-cheie”.

Sursa: Cartea oscarurilor, p. 725.

3. În Liceul Teoretic "Petre Ştefănucă" din or. Ialoveni, în care autorul întrebării are marea onoare să-şi facă
studiile, există o tendinţă de a crea postere din numele cercurilor inexistente. Cu siguranţă, aceste cercuri
false au denumiri etichetare, cum ar fi: "Sabia Scitică" - cercul de istorie antică, "Un condei ş-o muză" -
cercul tinerilor scriitori ş.a. Cercul de chimie, însă, are o denumire stranie la prima vedere: e o încălcare
directă a regulilor securităţii în laboratorul de chimie. Mai mult decît atît, denumirea s-ar potrivi cu mult mai
mult cercului de tineri poeţi. Dar, meditînd un pic, şi aducîndu-vă aminte despre un anumit mod de consum
al drogului veţi înţelege de ce cercul a ales această denumire.

Atenţie întrebarea: Care e denumirea cercului?
Răspunsul corect: „Inspiraţie”. Modul de consum – inhalare.

Autor: Zarea Ion.

4. Concursul dat a început în Lugano (Elvetia) 24 mai 1956  … Prima dată au fost numai 7 jucatori, însă în
fiecare an sunt tot mai mulţi şi mai mulţi care vor să joace, însă mult mai mulţi oameni vor doar să privească
jocul. Cîţiva ani în urmă s-a luat decizia de a elimina jucatorii cu rezultatul cel mai mic pentru că au devenit
prea mulţi. Dacă vă daţi seama prin ce cuvînt a fost înlocuit cuvintul „joc”şi toate determinativele lui atunci
ne puteti spune cine a luat premiul cel mare anul trecut.  Sursa: www.wikipedia.org/wiki/eurovision
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Răspuns: Serbia

5. In 1977, în timpul cercetării planetei Uranus prin telescop a fost obervată dispariţia unei stele de pe bolta
cerească în apropierea planetei. În scurt timp ea a reapărut, dar evenimentul s-a repetat încă de 4 ori, până
când steaua a fost acoperită de însăşi Uranus. După ce planeta şi-a continua mişcarea pe cer, steaua a repetat
dispariţiile, iarăşi de 5 ori.

Atenţie, întrebarea: ce a cauzat aceste dispariţii ale stelei?

Răspunsul corect: Inelele planetei, către acel an încă nedescoperite
Comentariu: Uranus are multe trăsături neobişnuite, de exemplu axa rotaţiei înclinată cu 98 grade faţă de
orbită; alta e prezenţa a 5 inele din materie foarte întunecată, care a făcut extrem de dificilă descoperirea lor.
Ambele aceste trăsături au făcut posibil fenomenul observat.

Sursa: „Вокруг Света”, iunie 2004.
Autor: Gherman Boris

6. Odată autorul întrebării a intrat într-un joc online şi a observat un mic dialog. După ce un jucător cu un
nickname alcătuit din două substantive: unul comun şi unul propriu a cîştigat un punct în faţa unui alt jucător
cu nickname-ul Abe,el i-a spus: "X". Peste cîtva timp, situaţia se repetă întocmai, şi jucătorul numărul unu
iar îi scrie celui învins: "X, go home".

Atenţie întrebare: Nu vă întreb ce exte X, care e nickname-ul primului jucător?

Răspunsul corect: "General Lee"/"General Scott". Jucătorul care cîştiga îi spunea celui învins,"yankee, go
home". Abe este numele lui Abraham Lincoln, cel care a stat în fruntea forţelor Unirii în timpul războiului
civil din SUA.
Se acceptă: Lee/Scott. Să le daţi din dejet echipelor, spunîndu-le să fie mai atente. :D

Sursa: experienţă proprie + http://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War
Autor: Zarea Ion.

7. Este curios că islandezii nu poartă nume de familie – doar numele şi patronimicul. Locuitorii statului
Birmania (a.k.a. Myanmar) sunt şi mai originali, neavând nici numele de familie, nici patronimic. Mai mult
ca atât, locuitorii Birmaniei îşi pot schimba numele pe parcursul vieţii. Fiind întrebaţi cum ei găsesc
numerele în cartea de telefoane, ei dau un răspuns foarte simplu:

Atenţie, întrebarea: care e răspunsul locuitorilor Birmaniei?

Răspunsul corect: Conform adresei

Autor: Gherman Boris

8. Numele acestei  insule, derivă de la cuvîntul aramă. În decursul istoriei,  această insulă a aparţinut
fenicienilor, romanilor, cruciaţilor, francilor, veneţieinilor, otomanilor. Pînă în anul 1960 aceasta a facut
parte din imperiul bricanic. Astăzi pe această insulă sunt prezente 2 capiatale şi 2 ţări... despre ce insula este
vorba?

Răspuns: Cipru
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9. Atenţie! Pentru a răspunde la întrebare nu e deloc necesar să cunoaşteţi limba engleză la un nivel oricît
de decent.

 Formaţia "Tool" este vestită prin metodele sale de a compune muzică în măsuri neobişnuite. Mai mult decît
atît, multe cîntece alterează astfel de măsuri neobişnuite, cum ar fi: 7/8 apoi 9/8, apoi 11/16. Textele lor au
rolul de a spori efectul muzicii pe care o propun şi deci, are şi el o structură deseori neobişnuită. Iată un
exemplu: cîntecul "Lateralus" din 2001: (echipele primesc fişele cu text) în care se cîntă despre amerindieni:

Ulterior cîntecul continuă cu versuri alcătuite după aceeaşi lege şi de cîteva ori menţionează Spirala. Odată
comentînd istoria creării piesei, toboşarul formaţiei a spus: "În original cîntecul era numit 9-8-7 pentru că în
refren se alterează aceste măsuri. Apoi noi am aflat că 987 e al 17-lea x"

Atenţie întrebarea: uitaţi-vă atent la versuri şi spuneţi peste un minut care cuvinte am înlocuit prin X?

Răspunsul corect: număr din şirul Fibonacci.

Comentariu: echipele primesc fişele:

Numărul de silabe în fiecare strofă este alcătuit după algoritmul şirului Fibonacci. Una din reprezentările
acestui şir e o spirală, iar 987 e al 17 termen al şirului.

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Lateralus_%28song%29
Autor: Zarea Ion.

10. Francis Bacon (1561-1626), om de stat şi filozof englez afirma: „Cel care tace nu poate fi niciodată...”

Răspuns: contrazis

II

1. Vă propunem un fragment din scenariul unui film australian din 2006: odată un ajutor al unui mafiot
criminal întîlneşte trei vrăjitoare, care îi prezic viitorul. După dialogul cu ele şi o afacere cu droguri care s-a

(1) Black,
(1) then,
(2) white are,
(3) all I see,
(5) in my infancy,
(8) red and yellow then came to be,
(5) reaching out to me,
(3) lets me see.(2) There is,
(1) so,
(1) much,
(2) more and
(3) beckons me,
(5) to look through to these,
(8) infinite possibilities.
(13) As below so above and beyond I imagine,
(8) drawn outside the lines of reason,
(5) push the envelope,
(3) watch it bend.



4

soldat cu succes, el şi cu soţia sa planifică să-l omoare pe mafiot.
Alt fragment: Medicul îi prescrie soţiei protagonistului sedative, iar ea se sinucide, fapt care-l înfuriază şi
mai mult pe soţul ei.
Alt fragment: „Nu vei fi omorît de nimeni născut de femeie”.

Atenţie întrebarea: Cum se numeşte filmul?

Răspunsul corect: "Macbeth". Filmul e o adaptare a piesei lui Shakespeare la condiţiile de astăzi. Macbeth e
protagonistul, apoi urmează Duncan - şeful organizaţiei, ş.a.m.d. E de menţionat faptul că prezicerea "Nu vei
fi omorît de nimeni născut de femeie" e valabilă şi aici, pentru că atît Macduff din piesa originală, atît şi
Macduff din film sunt născuţi prin cezariană.

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Macbeth_%282006_film%29
Autor: Zarea Ion.

2. Un fragment din autobiografia lui:

„Ţin minte cum stăteam în culise cînd glasul mamei s-a frînt şi s-a transformat în şoaptă. Spectatorii au
început să rîdă, să cînte fals şi să meaune. Gălăgia tot creştea pînă cînd mama nu a fost nevoită să părăsească
scena. Atunci managerul ei m-a luat de mînă, m-a condus pe scenă şi m-a lăsat acolo. Şi în faţa unei
multitudini de feţe şi de fum am început să cînt o piesă binecunoscută. La mijlocul piesei o ploaie de bani s-a
îndreptat spre scenă. Am încetat dindată să cînt pentru a strînge banii, ceea ce a provocat o explozie de
hohote. Managerul a ieşit cu o băsmăluţă pentru a mă ajuta. Am crezut că vrea să-mi ia banii. Acest gînd al
meu, sesizat de public, a stărnit răsete şi mai mari, în special după ce am urmărit managerul pînă în culise
pentru a mă convinge că banii au ajuns la mama. În această seară pentru mine a avut loc prima apariţie în
scenă, iar pentru mama – ultima”.

Peste un minut numiţi două detalii care le lipsesc imaginilor pe care le-aţi primit pentru ca toată lumea să îl
poată recunoaşte pe autorul fragmentului de mai sus.

Răspuns: Musteţi şi pălărie.

Comentariu. În imagini este prezentat Charlie Chaplin.

Sursa: Manual de limbă engleză Headway Intermediate.

3. Umor de fizicieni.

 În timpul unei pauze la o conferinţă de fizicieni teoretici, doi savanţi discută rezultatele intermediare ale
întrunirii:
- "Cum vi se pare teoria nouă despre găurile negre?"
- "Da, o ador, şi pierd o mulţime de electroni cu dînsa "
- "Cum aşa?"
Atenţie întrebarea: Care a fost răspunsul primului fizician?

Răspunsul corect: "Încep să gîndesc pozitiv” :D

Comentariu: nu cred că trebuie de explicat. Pierzi electroni, devii pozitiv. 

Sursa: http://physicsworld.com/
Autor: Zarea Ion.
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4. Fragment din “Război şi pace” de L. Tolstoy:  Cînd acul ceasului arată ora 10, bate clopotul în biserică;
dar acul nu arată 10 din cauza că bate clopotul. Tot astfel pentru a studia legile lui X, trebuie să schimbăm
obiectul studiilor, de la regi şi miniştri la elementele mici care mişcă masele. Ce este X?

Răspuns: X-istoria

5. Blitz: Aforismele lui Kozima Prutcov

    a) Prima verigă în lanţul vieţii de familie este…     (inelul sau verigheta)

    b) Moartea se află la sfîrşitul vieţii ca să…               (te pregăteşti mai bine de ea)

6. Atenţie! O îmbinare de cuvinte din întrebare e substituită printr-o altă îmbinare.

Uncyclopedia propune un compromis pentru împăcarea creştinilor şi a ateilor. Pentru aceasta e nevoie ca un
anumit savant să realizeze cu Isus acelaşi experiment pe care l-a realizat cu "Fantoma de la operă".

Atenţie întrebarea: Nu vă întrebăm cum se numeşte omul, ci ce am înlocuit prin "fantoma de la operă"?

Răspunsul corect: pisică/motan.

Comentariu: Era vorba de experimentul lui Erwin Schroedinger, care a realizat marele experimentul cuantic
"motanul lui Schroedinger" (bineînţeles că l-a realizat doar în cap la dînsu :D ). Experimentul cu Isus ar
demonstra că El în acelaşi timp şi există, şi nu există, fapt care i-ar împăca pe creştini şi atei. Înlocuirea cu
"Fantomul din operă" s-a realizat pentru că şi "Fantomul din Operă", şi "Cats" sînt unele din cele mai
populare lucrări muzicale de pe Broadway.

Sursa: http://uncyclopedia.org/wiki/Schroedinger%27s_Jesus
Autor: Zarea Ion.

7.    Despre cine spunea Pitagora: X se aseamănă cu purceii, care după ce termina de mîncat răstoarnă troaca;

Răspuns: poporul

8. Prima intrare a lui Bobby în palmaresul Oscar (revenindu-i premiul de interpretare pentru rol secundar) a
fost (şi rămîine pînă azi) inedită, deoarece a însemnat practic că doi actori diferiţi au luat oscarul pentru
acelaşi rol. Însăşi Bobby spune că a studiat foarte bine jocul primului actor nu pentru a-l limita, ci pentru a
face cît mai credibil personajul său ca versiune de tinereţe a rolului deja bine cunoscut. El spune că aceasta a
fost ca „o problemă de matematică la care ai rezultatul şi trebuie să-i găseşti începutul potrivit”.

Peste un minut numiţi personajul despre care este vorba.

Răspuns: Don Carleone (Vito Carleone, Naşul)

Comentariul: Robert de Niro (prescurtat – Bobby) – a primit Oscar pentru rolul său în filmul Naşul II, după
ce Marlon Brando a primit oscarul pentru acelaşi rol în filmul Naşul. Pînă astăzi acest caz rămîine unic. De
Niro il joacă pe Carleone în tinereţe.

Sursa: Cartea Oscarurilor, pag. 484.
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9. Într-o enciclopedie online se spune că X este o tabără de vară. Într-un timp, popularitatea ei s-a ridicat
datorită publicităţii care era difuzată la radiou şi tipărită în reviste. Fiind acompaniată de cîntece în stil
„scream”, publicitatea sublinia atmosfera de lucru din tabără, apropierea ei de cale ferată şi funcţionarea
duşurilor cald/rece independent de sezon.

Atenţie întrebarea: Ce este X?

Răspunsul corect: Auschwitz.
Comentariu: era vorba despre uncyclopedia şi Auschwitz. Se acceptă orice nume de lagăr de concentrare.
GULAG nu se acceptă.

Sursa: http://uncyclopedia.org/wiki/Auschwitz
Autor: Zarea Ion.

10. Ferdinand Victor Eugène Delacroix este un renumit pictor francez din perioada aparţinând
romantismului. Multe din picturile sale renumite precum Macelul din Chios, Libertatea conducind poporul,
Femei din Alger pot fi intilnite in renumitele muzee ale lumii. Spre exemplu in muzeul din Copenhaga  puteti
admira portretul lui George Sand, iar in Luvrul din Paris puteti gasi portretul renumitului Frederic Chopin.
Peste un minut va rog sa ne spuneti ce este comun intre cele doua lucrari ale lui Delacoix, daca se stie ca
Chopin si Sand au avut o relatie ce a durat 9 ani de zile.

Raspuns: cele doua portrete cindva erau un tot intreg, iar dupa moartea lui Delacroix acesta a fost taiat in
doua (o varianta a istoriei este ca ca tot intreg tabloul avea o valoare mult prea mare, care nu era accesibila
pentru cumparatori).

III

 1 Explicaţie: “domeniu web de ordin superior” sunt cele (de obicei) două sau trei litere după punct în
adresă www. De exemplu “.md”, “.com”, ş.a.m.d. Asta aşa, în caz că cineva nu ştie, ar fi bine ca cititorul să
anunţe acest lucru înainte de a enunţa întrebarea.

Cînd autorul întrebării a încercat să viziteze un site din acest domeniu superior, el se aştepta să citească în
limba engleză informaţie despre „norvegiene de pădure”, „birmaneze”, „albastre de rusia” sau chiar
„persane”.  Dar, după ce a navigat puţin pe site-urile date, a înţeles că site-urile aparţin acestui domeniu de
ordin superior nu deoarece conţin informaţia pe care aştepta să o vadă autorul, ci pentru că sunt scrise toate
într-o limbă.

Atenţie întrebarea: Ce limbă?

Răspunsul corect: Catalană.
Comentariu: era vorba despre domeniul „.cat”. Cele enumerate sînt rase de pisici, pe care aşteptam să le văd
cînd am auzit de domeniul „.cat”.

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/.cat
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rase_de_pisici

Autor: Zarea Ion.

2. Continuaţi citatul lui (Woody Alen): „Mai bine ţii gura închisă şi îi laşi pe alţii să te creadă prost, decât să
deschizi gura şi să nu le mai laşi ....”
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Răspuns: "...nici o umbră de îndoială"

3. Aceste semne toţi le-au vazut si le-au auzit:

În Engleza ele sunt: C, D, E, F, G, A, B
În Nordul Europei: C, D, E, F, G, A, B
În Korea: Da, La, Ma, Ba, Sa, Ga, Na

Atenţie întrebarea: Cum sunt în Română, Franceză, Portugheză, Rusă?

Răspunsul corect: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Musical_notes
 Autor: Sasu Dorian.

4. Pentru aparitia acestei “perle a capitalismului” in Uniunea Sovietica a fost nevoie de 14 ani de convorbori.
Pentru cele 630 de oferte de lucru au fost trimise in jur de 27 de mii de aplicatii. Se estima ca in ziua
deschiderii din 31 ianuarie 1990  acesta va avea intre 10 si 15 mii de clienti, in realitate au fost peste 30 de
mii. Astazi acesta ramine a fi unul dintre cele mai mari spatii de agreement de felul sau din intteaga lume. Ce
se afla in Puskin Square astazi, dar spre mirarea tuturor nu exista in Montpelier, capitala statului american
Vermont.

Raspuns : McDonalds

5. Pe un site erau enunţate câteva din întrebările esenţiale, printre care erau:

 De ce soldaţii Kamikadze purtau cască?
 De ce se sterilizează acele cu care se fac injecţii condamnaţilor la moarte?
 De ce cînd faci poze cu Mikey la Disneyland, omul din interiorul lui Mikey zimbeşte?
 Ce culoarea are un camilion cînd se uită în oglindă?
Şi altele, dar ce continuare are fraza: De ce avioanele nu sunt făcute din acelaşi material din care sunt
făcute...

Răspuns: cutiile negre

6. Un joc de cuvinte (Language Game) sau "limbaj secret" e folosit, de obicei de copii pentru a manipula sau
a crea confuzie unei persoane care nu cunoaşte limbajul, sau de a transmite mesaje secrete între ei. Sunt
foarte multe variantede asfel de limbaje, ca : Ubbi Dubbi, Gibberish, Eggy-Peggy etc. ”Păsăreasca" este un
astfel de limbaj iîn limba română, astfel cunvîntul "maşina" în Păsăreasca e "mapaşipinapa", cuv. "mama" e
"mapamapa”

Atenţie întrebarea: Cum se traduce "tripicipiclepetapa" in limba româna?

Răspunsul corect: tricicleta

Comentariu: Dupa fiecare silaba se adauga litera "p" si se repeta ultima vocala

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Language_games
 Autor: Sasu Dorian.

7. Acest oficial s-a născut în anul 1963, după origine etnică el e bulgar, după absolvirea şcolii a lucrat ca
şofer în sovhozul “Pobeda", după absolvirea Facultăţii este numit în postul de inginer mecanic, a publicat
peste 83 lucrari ştiintifice, fiind autor a 13 brevete de invenţie, pentru care a primit 1 medalie de onoare, 4 de
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aur, 3 de argint şi una de bronz, 7 diplome. Printre invenţiile realizate se numără, elaborarea unor procedee
de uscare a prunelor prin folosirea curenţilor de frecvenţă înaltă, a unui “procedeu de uscare a seminţelor de
bostan”, realizarea unei instalaţii pentru spargerea nucilor, precum şi inventarea unui nou procedeu de uscare
a nucilor. Cinei?

Răspuns: Tarlev

8. “Prima X a căzut datorită propriei erezii; a doua X a căzut victimă turcilor; dar o nouă – a treia – X a
răsărit la Nord, iluminând întregul Univers ca un Soare”.
Atenţie, întrebarea: Ce cuvânt a fost substituit prin “X”?

Răspunsul corect: Roma

Sursa: E.E.Ellis şi Anthony Esler; World History: Connections to Today; ed. Prentice Hall, 1999

http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Rome

Autor: Gherman Boris

9. X s-a născut în 1940 în in Brooklyn, New York. Însă potrivit lui Mel Blanc, accentul său este o combinaţie
între cel a unei persoane care provine din Bronx şi cel al uneia care provine din Brooklyn. Câştigă conflictele
sale cu Elmer Fudd, Yosemite Sam, Marvin Martianul datorită felului sau de a fi. Cine este X?

Răspuns: Bugs Bunny

Comentariu: Mel Blanc, actorul care interpretează voicea lui Bugs

Întrebarea 10.

Atenţie, întrebarea: Ce trebuie să fie reprezentat pe a 6-a imagine?

Răspuns corect: seringă/seringi Comentariu:  pe imaginile din primul rând sunt reprezentate lucrurile din
natură din care au fost inspirate invenţiile de pe imaginile rândului 2. Autor: Gherman Boris

IV



9

1.(blitz) Grioţii, muzicieni profesionişti din Africa, adresau ghicitori publicului său pentru a le pune agerimea
la încercare. Vă propunem să găsiţi şi voi răspunsurile la următoarele ghicitori din folclorul African:

1. Două păsări mici sar peste două sute de copaci

2. Călcăm pe cele moarte – ele vorbesc; Chemăm pe cele vii – ele tac.

Răspunsurile corecte: 1. Ochii; 2. Frunzele

Sursa: E.E.Ellis şi Anthony Esler; World History: Connections to Today; ed. Prentice Hall, 1999

Autor: Gherman Boris

2. Conceptul acestui aparat a fost lansat în 1947 de către firma americană AT&T, avînd un sistem
analog ca bază. Către anul 1978, în lume existau 80000 de astfel de aparate, de care se foloseau doar
militarii. Doar către anul 1994 s-a reuşit trecerea lui la sistemul digital şi lansarea lui pe piaţa comercilă.
Despre ce aparat este vorba?

Răspuns: telefonul mobil

3. Pe un panou sunt amplasate butoanele: 2; L2; 1; UG; G; LG; B.

Atenţie, întrebarea: Ce se manipulează cu ajutorul acestui panou?

Răspunsul corect: Ascensorul.

Comentariu: acest ascensor se află în mall-ul Festival Walk din Hong Kong; B – basement; LG – lower
ground; G – ground; UG – upper ground; L2 – lower ground 2

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Floor_numbering

Autor: Gherman Boris

4. Primul actor a făcut-o din 1967 pînă în 1975, fiind al 33-lea;alt actor - din 2003 şi o face pînă în prezent.
Între ei au mai fost alţi 4. Nu vă rog să-i numiţi pe cei 2 actori, dar spuneţi ce au in comun?

Răspuns: guvernatori ai Californiei

Comentariu: În 1966, Reagan candidează pentru funcţia de guvernator al statului California,
obţinând o victorie zdrobitoare. Este reales în 1970. Schwarzenegger a fost ales la 7 octombrie 2003 într-o
alegere de tip special, numită recall election (vedeţi şi articolul în engleză California recall election, 2003),
menită să înlocuiască fostul guvernator al Californiei, Gray Davis.

5. Francesco spunea : “Oare vor crede oamenii în viitor că au fost aşa vremuri… când întreg globul a rămas
fără locuitori? Unde s-a mai văzut să fie abandonate casele, oraşele pustiite, câmpurile să fie prea mici pentru
a primi corpurile celor morţi, şi o solitudine universală să se aştearnă peste întregul Pământ”.

Nu se întreabă cine au fost cei care au cauzat situaţia descrisă de Petrarca, ci care e numele celui mai bine
cunoscut personaj de desene animate din familia lor?

Răspunsul corect: Mickey Mouse



10

Comentariu: e descrisă ciuma din sec. XIV, ; conform celei mai răspândite ipoteze ea a fost cauzată de
rozătoare, în special şoareci şi şobolani, auorul citatului e Francesco Petrarca.

Sursa citatului: E.E.Ellis şi Anthony Esler; World History: Connections to Today; ed. Prentice Hall, 1999

Autor: Gherman Boris

6. Primul punct din biografia scriitorului francez Bernard Verber, sună astfel:  Iulie - amintiri foarte
vagi, doar bătaia inimii. Câteodată aud sunete înăbuşite - mama cântă la pian ceva de Chopin şi
Debussy . Septembrie - e timpul să… Ce e timpul să facă Verber?

R-s: Să se nască
(Coment. Citat : Septembrie - Bine, e timpul să ies de aici. Mă nasc la Touluse. 3,4kg)

7. În prima jum. a secolului X pe străzile Bagdadului aţi fi putut vedea pe renumitul doctor Muhammad al-
Razi  agăţând bucăţi de carne crudă în diferite regiuni ale oraşului. Prin această activitate de cercetare el
dorea să gasească cel mai potrivit loc pentru ...

Atenţie, întrebarea: care era scopul doctorului Muhammad?

Răspunsul corect: găsirea celui mai potrivit loc pentru construcţia unui nou spital.

Comentariu: observând viteza de alterare a cărnii Muhammad al-Razi a determinat cea mai potrivită regiune
din punct de vedere al sanitariei.

Sursa: E.E.Ellis şi Anthony Esler; World History: Connections to Today; ed. Prentice Hall, 1999

Autor: Gherman Boris

8.  mai multe aspecte ale acestei ştiinţe sunt demult contestate de către feministele americane. Ele reproşează
că aceasta are o atitudine neobiectivă faţă de femei şi aportul acestora în dezvoltarea omenirii atît prin sensul
denumirii sale, cît şi prin conţinutul manualelor şcolare. Pentru a „restabili dreptatea”, a fost introdusă o
variantă alternativă a ştiinţei, care subliniază rolul femeii şi contribuţia acesteia la progres. Denumirea
ironică a acestei variante alternative poate fi considerată un antonim a denumirii tradiţionale. Peste un minut
numiţi ambele variante.

Răspuns: „History” şi „Herstory”

Comentariu: Femenistele americane traduc cuvintul „hisury” ca „istoria lui”, iar „herstory” – „istoria ei”.

Sursa: Lecţiile de „Educaţia gender”, predate de către doamna Valentina Bodrug, întărite de site-ul
http://en.wikipedia.org/wiki/Herstory

9. Paradoxal, dar în 1982 anume el a fost numit omul anului de către revista Times.

Răspunsul corect: Computerul
Autor: Cojocari Sandu

10.   Cei ce se ocupau cu aceasta în Roma antică erau numiţi magister dicendi. Unii o numeau o simplă forţă,
alţii ştiinţă, dar nu virtute; alţii au numit-o stricare a artei, adica gust greşit. Platon ii spunea „un simulacru
de politică şi al patrulea fel de înşelătorie”.

Răspuns: retorica
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V

1. Un matematician, bilolog şi un fizician stau într-o cafenea şi urmăresc oamenii mergând pe stradă. Ei
observă  2 oameni intrând într-o casă, iar apoi văd că din ea ies 3 oameni.

Fizicianul: "Măsurarea nu a fost corectă"
Bilologul: "S-au reprodus!"
Matematicianul: "Daca acum exact o persoana va intra in casă, casa va fi.."

Atenţie, întrebarea: Continuati raţionamentul matematicianului.

Răspunsul corect: va fi iarăşi goală.

Comentariu: 2-3=-1; -1+1=0;
Autor: Cojocari Sandu

2. Acest copac, numit ca-hu-chu (copacul plangator), era folosit, după spusele portughezilor din secolul al
XV-lea, de către băştinaşi pentru confecţionarea de imbrăcăminte impermeabilă.

Raspuns: arborele de cauciuc

3.    Numele său adevărat era Arstocles, X fiind o poreclă, însemnând cel „lat”, „întins”, datorită aspectului
său fizic. După tată se tragea dintr-un rege, iar după mamă, se înrudea cu Solon, unul din cei 7 înţelepţi ai
Greciei şi mare legiuitor. Despre cine este vorba?

Răspuns: Platon

4. Atenţie în întrebare s-a făcut o înlocuire. Corespondenta unui ziar american, miss Tompson, a  luat un
interviu de la Albert Einstein. Una din întrebări a fost:

- Care este,după părerea dvs., deosebirea dintre timp şi ceas?
              Einstein a răspuns:

- Domnişoară daca eu aş avea timp să vă explic această diferenţă, veţi avea nevoie…continuaţi citatul
cu cuvintele originale.

R. de o veşnicie ca să le înţelegeţi
        (Coment. Cuvîntul înlocuit cu „ceas” este cuvîntul veşnicie)

5. Chiar daca acestea sunt niste simboluri de stat, ele pot fi usor vindute si cumparate. De cele mai dese ori
au forma regulate, dar pot fi intilnite si sub forma hartii a statului pe care o reprezinta, sau  forma unei
banane daca aceasta este originara din Regatul Tonga din Oceanului Pacific. Astazi ele sunt fabricate
preponderant din hirtie, dar pe timpuri se mai utilizau si diferite metale, lemn, masa plastica sau matase.
Despre ce este vorba, daca se stie ca pentru prima data acestea apar in 1653 in Franta.

Raspuns: Marcile Postale

6.După spusele unei legende neoficiale, locuiorii lui X sunt oamenii care vor să ajungă în Y. Totuşi datele
oficiale susţin că X are o suprafaţă de 1 104 300 km2,  iar Y doar 10 991 km2. Îi leaga 3 culori : la primii
reprezintă drapelul, la alţii cultura... spuneţi o personalitate remarcabilă, care a schimbat viaţa lui Y.
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Răspuns: Bob Marley
Comentariu: Prima ţară este Etiopia, a II-a Jamaika; culorile roşu, galben, verde

7. Spuneţi în arabă „Interzis” printr-un cuvânt ştiind că în comunităţile islamice intimitatea femeii este foarte
respectată, iar  dreptul la proprietate a bărbatului asupra ei (femeii) este aproape nelimitat .

R-s: Harem ( mai exact, haram)  (Coment.: haremul este zonă interzisă pentru alţi bărbaţi)

8. Intrebare: In Statele Unite ale Amercii se intilnesc cetateni cu ocupatii la prima vedere stranii, dar care
pina la urma se adeveresc a fi destul de necesare. Un astfel de exemplu este si ocupatia unui oarecare
Mathew McBerkland care zilnic este in cautare de anunturi cu privire la disparitia sau pierderea pisicilor si a
cainelor. Atunci cind numarul acestor anunturi este impunator, McBerkland face o prezicere. Ce prezice
americanul Mathew McBerkland?

Raspuns: posibilitatea intimplarii unui cutremur

9. Imaginativa un teritoriu cu o arie de 0,5 kilometri patrati in care sunt aruncate o minge de crochet, doua
arahide, doua boabe de mazare, citeva gamalii de chibrit s inca citeva obiecte de masuri inca shi mai mici.
Componenta acestor obiecte si in special masurile lor par a fi ridicole si fara de sens, insa cu toate acestea ele
pot exista in retaliate. Unde pot fi ele intilnite ele in marimile lor naturale?

Raspuns: in sistemul solar, mai sus a fost prezentat raportul intre cele noua planete existente.

10. Un studiu recent, desfăşurat în Marea Britanie arată că cea mai populară muzică ascultată în timpul
acestei activităţi este cea a trupei Coldplay. De asemenea studiul a determinat că 87% din persoane nu
folosesc metoda tradiţională, femeile de obicei făcîndu-şi planuri, iar bărbaţii – calculînd banii. Numiţi starea
care urmează după activitatea respectivă.

Răspuns: somnul.

Comentariu: Aşa oamenii încearcă să adoarmă. Studiile arată că oamenii nu mai numără oile pentru a
adormi.

Sursa: www.101.ru


