Intrebările etapei II Ligiile si Superliga
Campionatul Ce? Unde? Cînd?
Ediţia XIV
Organizatori: Chipitoc, SER, Turnul Alb, Xperience,
Runda 1
Întrebarea 1.
Anne Rice spunea:
Ele sunt al doilea mare mister al omenirii. William Shakespeare le numea:” mancare pentru zei, gatita de diavoli. “
- Antoine de Saint Exupery afirma ca ele “stralucesc cu cea mai dulce scanteiere”
Cine sunt ele ?
R/s: femeile
Autor: Cumpanici M SER
Intrebarea 2
Se dă imaginea:

Atenţie, întrebarea: Ce produs este reclamat pe afişe, dacă conform mesajului publicitar produsul e capabil să
oprească problema de care „suferă” stâlpul.
Răspuns: Şampon.

Comentariu: Stâlpii suferă de „vârfuri despicate”.

Intrebarea 3:
Apariţia acestui produs în vara anului 1946 pe piaţa din SUA a coincis cu testarea a doua bombe nucleare pe
un atoll în Oceanul Pacific .Denumirea produsului a fost luata de la denumirea atolului din motiv ca “ aparitia
in acesta produce o explozie de exaltare asemenea exploziei unui dispozitiv nuclear ”.Numiţi produsul, dacă
se cunoşte că el există şi în forma mono si mini.
Raspuns: Bikini
Explicatie: In vara anului 1946 au fost produse teste a doua bombe nucleare pe atollul Bikini, in acelasi timp pe
piata USA au aparut noile costume de baie care au primit aceasta denumire din motiv ca “ Aparitia intr – un
asemenea costum produce o explozie de exaltare asemenea exploziei unui dispozitiv nuclear ”.
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8
Autor: Sergiu Vedernic SER
Intrebarea 4
Conform unei legende urbane, acest procedeu a aparut în 1940 in timp ce se lucra la un Mark II Computer şi
care astfel a determinat o eroare. Nu cerem procedeul, ci să numiţi insasi motivul care i-a nascut tilul.
Raspuns: O molie
Comentariu: O molie prinsă într-un releu in Computerul Mark II a determinat nefunctionarea lui. Astfel a
aparut termenul de bug şi respectiv, procedeul debugging care inlatura diferite erori dintr-un program.
Autor: Railean Olga, echipa XPerience
Întrebarea 5
Se dă imaginea:

Utilizând acest aparat se putea stabili dacă „pacientul” aparţinea unei anumite categorii de oameni.
Atenţie, întrebarea: Apartenenţa cărei categorii de oameni se verifica cu acest aparat?
Răspuns: Rasa ariană.
Comentariu: Aparatul era utilizat la măsurarea proporţiilor capului pentru a stabili dacă ele sunt „corecte”.

Intrebarea 6:
Conform estimarilor ecologistilor, acestea vor disparea catre anul 2020, din cauza încălzirii globale.Totusi,
datorita unui laureat al premiilor Nobel si Pulitzer omenirea nu va uita de faptul ca ele au existat candva.
Raspundeti exact ce sînt ele?
Raspuns: Zăpezile de pe Kilimanjaro.
Explicatie: Zăpezile de pe Kilimanjaro- opera a lui E. Hemingway
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
Conquiztador.ro
Autor : Cumpanici M. SER
Intrebarea 7
Telefonia mobilă în standardul GSM poate presta o mulţime de servicii abonaţilor săi. O mare parte din acestea,
din inutilitate sau din necunoaştere de către masele largi a existenţei acestor servicii, nu se bucură de o
deosebită popularitate printre abonaţi (cel puţin în R. Moldova). ACESTA este un exemplu elocvent de serviciu
util dar nepopular. Utilitatea acestui serviciu se evidenţiază atunci când doreşti să-ţi strângi prietenii la o halbă
de bere; sau în afaceri, când şeful doreşte să discute despre problemele curente ale companiei cu angajaţii săi
etc.
Î. Numiţi acest serviciu, dacă metoda de comunicare utilizată corespunde întrutotul denumirii sale.
Raspuns. Apel în conferinţă sau simplu Conferinţă
Comentariu. Apelul în conferinţă este apelul în care un abonat iniţiază un apel cu mai mulţi abonati
cooncomitent. Este un serviciu foarte util, dar nu prea utilizat.
Sursa. Cu părere de rău nu pot menţiona sursa, deoarece această carte este un secret comercial 
Autor. Vitalie Surugiu, Turnul Alb
Intrebarea 8
Japonia, călugărul Jegoro Kano (se citeşte: Dziukaro Kano), uitîndu-se pe fereastră a observat cum pe o creangă
se depuneau straturi de zăpadă. Creanga era gata să se rupă, dar creanga s-a aplecat, zăpada a căzut şi creanga a
revenit la loc. Ce a inventat Jegoro Kano?
Raspuns: Judo
Explicaţie: Judo: foloseşte forţa adversarului în folosul tău.
(Autori: Chitan Ecaterina & Sclifos Alina, echipa XP)
Intrebarea 9
E italian, dar vorbeşte engleza; are 27 de ani şi ţopăie ca o vrabie; nu e muncitor, dar poartă salopetă; are un
frate geamăn cu care sunt de nedespărţit; fiecare dintre noi cel puţin a auzit despre el. Cine este el?
Raspuns: Mario (Super Mario)
(Autor: Oleg Burcă, echipa XP)

Intrebarea 10
Ascultati 3 indicii despre ea :
1) Un membru al familiei
2) 10 la puterea -9
3) 2500
Dar care este ţara ei de origine ?
Raspuns: India
Explicatie: Automobilul Tata Nano fabricat in India este cel mai ieftin la acest moment.In India se vinde cu
2500 USD.Va fi lansat pe piata in aprilie anul curent.

Sursa: http://www.automarket.ro/stiri/oficial-tata-nano-masina-de-2500-de-dolari-8709.html
Autor : Cumpanici M. SER
Intrebarea 11
Din colecţia de bancuri despre calculatoare:
Acum un an am schimbat versiunea Logodnica 7.0 cu Nevasta 1.0 si am observat ca programul a lansat o
optiune subita Bebelus1.0, care ocupa mult spatiu pe hard. În instrucţiuni nu era nimic menţionat. Pe de altă
parte, Nevasta 1.0 se autoinstalează în toate celelalte programe şi se lansează automat când deschid alta
aplicaţie, împiedicându-i execuţia. Aplicaţii ca Bere-între-prieteni 10.3, Duminica-la-fotbal 5.0 nu mai
funcţionează. Uneori apare un virus care blocheza sistemul sau face ca Nevasta 1.0 să se comporte total haotic.
Î. Dar cum se numeste virusul?
R. Soacra
S. http://www.meme.ro/modul/bancuri/calculatoare/categorie,1.meme
A. Vitalie Surugiu, Turnul Alb

Intrebarea 12
1) În 1929 Robet Peel a reformat această instituţie şi a format una nouă şi modernă, căreia până în prezent
britanicii îi spun cu afecţiune “Robert” sau şi mai des “Bobby”.
Î. Dar cum ea se numeşte în Marea Britanie?
R. (New) Scotland Yard
S. Istoria modernă a Europei şi Americii, Vol II, Ed. Prut Internaţional, 2002, pag.19
A. Vitalie Surugiu, Turnul Alb

Intrebarea 13:
Iata comentariul unui expert in domeniu aparut recent pe un portal de ştiri din Moldova:
Ne aflam intr-o perioada de apropiere a Y de X.
Metaforic, apropierea Y de X se aseamănă cu zborul unei comete pe lânga Pământ: are loc apropierea lor pe o
scurtă perioadă de timp, apoi Y se îndepartează de X.La fel cum şi cometa se va mişca pe traiectoria ei eliptica
si işi va repeta zborul in preajma Pământului peste o anumita perioada de timp, in acelaşi mod şi Y se va
apropia de X pentru a se apropia la distanţa intima pentru câteva săptămani, ca mai apoi să uite de X şi să
dispară pentru o perioada îndelungată.
Numiţi X si Y ??
Raspuns: Y sunt politicienii, X-alegatorii.
Explicatie: Y sunt politicienii, X-alegatorii.
Sursa: http://www.azi.md/ru/comment/1070
Autor : Cumpanici M.
Intrebarea 14:
Nicolae Iorga scria în cugetările sale: „Oricine are dreptul să fie mândru de strămoşii săi, dacă e în stare să-şi
îndeplinească obligaţiunea de a-i ...” Continuaţi fraza printr-un cuvânt.
Răspuns: imita.
Autor: Lilian Bejan, XP

Intrebarea 15

Intr-un film hollywoodian cu Jude Law, Ethan Hawke şi Uma Thurman se povesteşte istoria unui tânăr ce şi-a
depăşit situaţia, într-o era în care diferenţa socială nu se face pe contul diferenţelor rasiale, ci mult mai adânc.
Nu cerem denumirea filmului ci elementele care au stat la baza titlului şi al istoriei.
Raspuns: G, A, T, C sau acizii nucleici/ADN
(adenina, guanina timina citozina)
Comentariu:acizii G, A, T, C – sunt nucleici ce constituie ADNul, principiul de divizare sociala in
filmul Gattaca
Autor: Railean Olga, echipa XPerience

Intrebarea 16:
Utilizarea acestuia în spatiul virtual e considerat ca ofensativ. Totodata existenta acestuia, nu mai este utila si se
propune inlaturarea acestuia. Despre ce este vorba?
Raspuns:Butonul CapsLock
(Autor: Railean Olga, echipa XP)
Intrebarea 17:
In scrierea chineză exista un ieroglif ce semnifică : “probleme, neplaceri”.El este prezentat sub forma unui
acoperiş, sub care se află 2 fiinţe . Despre ce fiinţe este vorba ?
Raspuns: 2 femei
Sursa:
Autor : Cumpanici M. SER
Intrebarea 18:
Specialistul în computere Dick Randy a presupus că întâlnirea sa cu ACEASTA dintr-o noapte poate fi
datorată infrasunetelor. Cand a măsurat undele sonore in laborator, unde a avut loc această întâlnire, aparatele
indicau 18,98 Hz, exact frecvenţa sub care globul ocular începe să rezoneze. El a concluzionat că undele sonore
au facut ca globii lui oculari sa rezoneze, astfel a aparut aceasta.
Î. Dar cu cine s-a întâlnit Dick Randy în acea noapte?
R. cu o fantomă, se acceptă sinonime ca suflet, spirit … Nu se acceptă cuvântul halucinaţii
S. http://www.almeea.com/Paranorma/Fantome_infrasunete.php
A. Vitalie Surugiu, Turnul Alb
Intrebarea 19:
Nicolai -1 , Vladimir – 0, Iosif – 1, Nikita -0, Leonid - 1, Yurii – 0, Constantin – 1, Mihail – 0, Boris -1,
Vladimir – 0, Dmitrii – 1. Numiti ce se subintelege sub “1” si “0”
Raspuns : 1 – Are par , 0 – este chel.
Explicatie: Conducatorii Rusiei
Sursa :
Autor : Sergiu Vedernic SER
Intrebarea 20
Atenţie, în întrebare este prezenta o înlocuire:
O persoană,cunoscută in anumite cercuri de oameni a zis : Ca sa devii bogat – creeaza o “invenţie” .
Ce am inlocuit prin cuvântul “invenţie”, dacă ca printre cunostintele autorului expresiei date se numără Tom
Cruze, John Travolta si Katie Holms.
Raspuns : Religie
Explicatie: Ca sa devii bogat – creaza o religie – fraza spusa de fondatorul sectei Saientologilor, Lafayette Ron
Hubbard

Autor : Sergiu Vedernic SER
Intrebarea 21:
Daca veti incerca sa creati in sistemul de operare Windows un fisier cu denumirea con.txt nu veti reusi acest
lucru.Din engleza, una din traducerile cuvantului con este”tocilar”(in rusa Botanik dak ceva).Din ce cauza
creatorii Windows au restrictionat aceasta posibilitate??
Raspuns: Bill Gates era poreclit “con ” in copilarie.
Autor Serghei Vedernic

Intrebarea 22:
În Roma Antică exista o categorie de gladiatori, apărută cu scopul de a amuza publicul, numită Retiarius
Tunicatus. Luptătorii erau reprezentaţi de către o categorie specială de oameni. Să faci parte din ea era
considerat un lucru ruşinos. De exemplu, un mare scandal a cuprins Roma, atunci când Cassius Grachus, un
aristocrat din nobila familiei a Grachilor a ales să lupte voluntar ca Retiarus Tunicatus. Şi în ziua de astăzi
reprezentanţii categoriei respective încă mai sunt discriminaţi. Scrieţi peste un minut ce au în comun
persoanele respective.
Răspuns: sunt homosexuali
Autor: Lilian Bejan, XP
Intrebarea 23
Englezii de la The Sun au alcătuit un Top 10 al unei categorii de persoane:
10. David Hopkin
9. Robert Prosinecki
8. Peter Beardsley
7. Robert Earnshaw
6. Trifon Ivanov
5. Steve Ogrizovic
4. Ronaldinho
3. Dirk Kuyt
2. Luke Chadwick
1. Iain Dowie
In acest top ar fi putut sa intre si Wayne Rooney
Care a fost criteriul de selectare ?
R: Urîţenia
C: Top 10 / Cei mai urâţi fotbalişti din istoria modernă
Sursă: http://www.prosport.ro/fotbal-extern/campionate-externe/top-10-cei-mai-urati-fotbalisti-din-istoriamoderna-4023365
Autor: Timofei Pendus
Intrebarea 24

În figură este reprezentată stema Australiei. Acest Cangur şi această pasăre apar aici atît datorită faptului
că sunt native continentului australian, cît şi unei anumite particularităţi a lor. Această particularitate,
australienilor le place s-o asocieze nemijlocit cu ţara lor.Un presedinte al Moldovei a afirmat ca aceasta
particularitate este caracteristica si crocodililor. Care particularitate?
R: Nu se pot deplasa înapoi / Se deplasează cu dificultate înapoi.
Explicaţie: V.Voronin i-a daruit lui V. Putin de ziua lui cu ocazia unui Summit un crocodil de cristal,
afirmand ca acesta niciodata nu se mişcă înapoi.
Sursă: http://en.wikipedia.org/wiki/Coat_of_arms_of_Australia
Autor: Timofei Pendus
Intrebarea 25

Cînd a fost anunţat începutul vînzărilor acestui produs, în punctele de vînzare se formau cozi mari de către cei
ce aşteptau nerăbdători să intre în posesia lui. Aceasta este o poza din 29 iunie 2007 făcută lîngă un magazin
din New York. Aceeaşi situaţie se întîlnea şi în alte oraşe. Ce aşteptau să cumpere aceşti oameni, dacă
compania producătoare a anunţat că angajaţii ei vor primi cîte un exemplar gratuit a acestui produs?
Răspuns: iPhone
Sursă: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_iPhone
Autor: Timofei Pendus
Intrebarea 26
4) Atenţie, o versiune a unui Top 10:
10. Masacrul de la Mountain Meadow
9. “Miracolul” grîului
8. Autoflagelarea
7. Povestea Aishei
6. Fondarea cultului Baptist
5. Cazul Lisa McPherson
4. Sfîrşitul Lumii Reloaded
3. Cartea lui Abraham
2. Despre Evrei si minciunile lor
1. Inchizitia
Întrebare: Dar cum este intitulat acest top?
R: Scandaluri şi conflicte cu tentă religioasă (Scandaluri Religioase)
Sursă: http://www.descopera.ro/cultura/2699603-top-10-scandaluri-si-conflicte-cu-tenta-religioasa
Autor: Timofei Pendus
Intrebarea 27

. Site-ul „Movie-a-minute” prezintă rezumatele scurte ale unor filme. Cîteodată ele-s doar cele mai
semnificative replici spuse de către protagonişti. Un film din 1982 e prezentat astfel:
„ Calea adevărului şi a iubirii va învinge”
Atenţie, întrebarea: Cum se numeste filmul, daca protagonistul principal este unul dintre eroii miscarilor de
eliberare nationala in sec XX.?
Răspuns: Gandhi
Sursa: http://www.rinkworks.com/movieaminute/m/gandhi.shtml
Autor: Chipitoc
Intrebarea 28
A intrat în istorie ca Bill. Fiind o persoană controversată, el niciodată nu s-a lăsat de fumat, a criticat New
Deal-ul şi a fost prieten cu Aldous Huxley, sau pur şi simplu „Aldous” – un consumator renumit al LSD.
Totuşi, pentru unii, rămîne unul dintre cei mai influenţi oameni pentru faptul că le-a deschis o cale nouă de
vindecare, curată şi simplă.
Atenţie, întrebarea: Numiţi acronimul inventat de către Bill, dacă se cunoaşte că acesta poate fi întalnit şi pe
baterii ?
Răspuns: „AA” sau „AAA”. William Griffith Wilson, cunoscut ca Bill W. e fondatorul Asociaţiei Alcoolicilor
Anonimi. („Alchoolics Anonymus”).
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_W

Întrebarea 29
Se dă imaginea:

Simbolurile pe care le vedeţi în imagine ar trebui să vă orienteze către răspunsul corect reprezentat de al treile
hieroglif.
Atenţie, întrebarea: Ce semnifică al treilea hieroglif?
Răspuns: „Est” sau „răsărit”
Comentariu: Hierogliful reprezintă soarele văzut printre ramurile copacului - ca la rasarit. Neîntimplătoare e şi
utilizarea cuvîntului "orienteze".

Intrebarea 30
Este dată o imagine:

În anul 132 chinezii îi spuneau: Houfeng Didong Yi.
Atenţie, întrebarea: Cum numim noi azi echivalentul modern al acestui aparat?
Răspuns: Seismograf
Intrebarea 31
Nils Olav s-a nascut în 1972 şi la 15 ani a devenit sergent în Armata Regală a Norvegiei, deşi trăieşte în
Edinburgh, Scoţia. La 16 ani a murit, însă a fost înlocuit de un alt copil adoptiv, care la moment avea 2 ani. Pe
acesta l-au numit Nils Olav II. În 1993, acesta a devenit sergent major de regiment, iar în 2008 a devenit
colonel. Un lucru remarcant e că, în pofida faptului că nu poate fi originar dintr-o ţară nordică, se asociază cu
frig şi din această cauză, e un simbol reprezentativ al armatei regale norvegiene.
Atenţie, întrebarea: Scrieţi, peste un minut, culorile „uniformei” lui Nils Olav.
Răspuns: Alb şi Negru. Nils e un penguin. Se acceptă şi alb+negru+galben, pentru că e specia de Penguini
Regali.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Sir_Nils_Olav
Intrebarea 32
Acestea sânt primele două cifre de dupa virgulă unui număr remarcabil.
Î. Va rugăm sa scrieţi numărul format din aceste două cifre, dacă astăzi acest numar este unicul, din toate
variantele, care nu poate fi obţinut de nici o echipa.
R. 14
C. Numărul remarcabil este π, primele 2 cifre de după virgulă a acestui număr sănt 1 şi 4. Respectiv la o etapa
din campionatul CUC nu este posibil de acumulat 14 puncte, din 15 posibile. Toate celelalte varinte sânt
posibile:1 punct (o egalitate, 4 infrângeri), 2 puncte (două egalitaţi şi 3 infrângeri), 3 puncte (o victorie sau trei
egalitaiţi)… 13 puncte (4 victorii şi o egalitate) şi 15 puncte (5 victorii) per etapă.
A. Vitalie Surugiu, Turnul Alb
Intrebarea 33
Acest sport a apărut in anii 1880 în Anglia , iar mai apoi a devenit sport olimpic.
Acesta a dat şi denumirea unui procedeu de testare a conexiunii în retelei de comunicatie care constă în
trimiterea unui ecou ce se intoarce la sursă imediat ce atinge destinaţia.

Numiti sportul?
R. Ping-Pong
C. Comanda Ping este procedeul de troubleshouting a unei conexiuni . La transmiterea cererii de ecou Ping se
aşteaptă răspunsul Pong.
S. http://en.wikipedia.org/wiki/Ping-pong#History
A. Denis Bernic, Turnul Alb

Intrebarea 34
Folcloriştii consideră că oamenii au început să binecuvînteze acest proces, care reprezintă o funcţie a
organismului, prin Evul Mediu, ca o modalitate de a-şi proteja sufletul, din teamă că sufletul ar fi putut părăsi
trupul în timpul procesului dat. Binecuvantarea avea drept efect izolarea diavolului în cazul în care acesta, aflat
în permanenţă la pînda de suflete curate, ar fi încercat să îi atace.
Î: Nu vă cerem să reconstituiţi binecuvîntarea, vă rugăm să scrieţi denumirea procesului .
R: Strănutul.
C: Nu există funcţie a organismului atît de sacralizată cum este strănutul (conform Live Science).
“Sănătate!” , “Noroc!” , “Chef!” , sunt doar cîteva dintre binecuvîntările/urările pe care le oferim atunci cînd
cineva strănută.
S. http://www.atitudinea.ro/articole/diverse/de+ce+binecuvantam+stranutul%3F,
http://chibreta.com/tag/stiati-ca/.
A: Serghei Luca, Turnul Alb.
Intrebarea 35
X a fost inventat de Harold P. Brown, de profesie dentist. Pentru prima dată X a fost folosit în 1890 la New
York, iar organismul, sub influienţa sa, poate ajunge la o temperatura de 59 grade Celsius.
Î. Numiţi ce am înlocuit prin X, dacă acesta este numit toaster, în glumă bineînţeles, de către americani.
R: Scaunul Electric
C. Harold P. Brown fusese angajat de Thomas Edison pentru a investiga daca electricitatea poate fi folosita in
executii. Brown, dentist de profesie, deci obisnuit sa lucreze cu oameni asezati pe scaun, a creat unul si pentru
testele sale.
S. http://www.askmen.ro/9_metode_moderne_de_executie-a306.html
A: Serghei Luca, Turnul Alb.
Intrebarea 36
Atenţie, în întrebare este o substituţie.
Un celebru scriitor a primit într-o zi o scrisoare netimbrată. Scriitorul a plătit taxa şi a deschis scrisoarea.
"Bătrâne! Eu sunt bine! Locuiesc la Chicago.” Semnat – “Colegul tău de şcoală, Jackson”. După două
săptămâni, Jackson primeşte la Chicago un colet destul de greu, pentru care plătit taxa de 50 $. Inăuntru a găsit
o FLOARE mare, însoţită de un bileţel, care conţinea şi o zicală populară. FLOAREA şi conţinutul bileţelului la făcut pe Jackson să rîdă cu poftă.
Î. Nu vă rugăm să scrieţi zicala, însă răspundeţi ce am înlocuit prin FLOARE.
R: Piatră
C: În bilet scria: "Dragă coleg! Piatra asta mi-a stat pe inimă până când am aflat că eşti bine". Eroul
povestioarei este Mark Twain, unul dintre cei mai iubiţi scriitori şi umorişti, cel care a intuit valenţa terapeutică
a umorului asupra moravurilor societăţii omeneşti.
Autor: Serghei Luca, Turnul Alb.
Intrebarea 37
Se dă imaginea:

Anume aşa putem vizualiza titlul unei din cele mai renumite lucrări ale lor. Nu vă întrebăm cine sunt ei sau care
e opera, ci denumirea ecranizării.
Răspuns: Stalker.
Comentariu: Pe imagine e reprezentat un picnic la o margine de drum. Se face referire la cartea „Piknik na
obocine” de fraţii Strugaţkie. „Stalker” e denumirea ecranizării aceste opere, regizorul ei fiind Andrei
Tarkovsky.
Autor: Chipitoc
Intrebarea 38
Se dă imaginea:

Iată publicitatea unei companii producătoare de aspiratoare:”Pentru demonstrarea capacitatilor...” Se cere să
terminaţi fraza.
Răspuns: break the glass.
strică geamul
se acepta ambele
Comentariu: Pentru o demonstrare a capacităţilor strică geamul (traducerea).

Intrebarea 39
Din colecţia de bancuri despre calculatoare:

Bliţ
1. Un turist stă să se înece în mare.
Pescarii stau şi se uită.
- Help! Help! strigă turistul.
Un pescar către celălalt:
- Apasă odată “pedala”, n-auzi
Î. Ce a fost înlocuit prin “pedală”?
2. Care este diferenţa dintre Bill Gates şi Dumnezeu? Dumnezeu ştie că…
Î. continuaţi răspunsul?
3. Doi disperaţi după internet:
- Uite măi ce ninge afară !
- Da? Dă-mi “ochi” să văd !
Î. Ce a fost înlocuit prin “ochi”?
R. 1. F1
2. nu este Bill Gates
3. link
S. http://www.meme.ro/modul/bancuri/calculatoare/categorie,2.meme
A. Vitalie Surugiu, Turnul Alb
Intrebarea 40:
Charles John Huffam Dickens cel mai faimos romancier englez, provenit dintr-o famile de oameni saraci din
Portsmouth. A scris in asa zisa era Victoriana 56 de romane bazate pe realitate, descriind saracia si faradelegea
acelor vremuri, toate romanele avand de un volum impresionant.
Care factor a influentat scriitorul, asupra viziunii volumui operelor sale?
Rsp: volumul operei era direct proportional cu salariul pentru ea, deoarece autorul era platit pentru numar de
pagini scrise.
Se accepta raspunsurile apropiate dupa logica.
(Autor: Sclifos Alina, echipa XP)
Intrebarea 41
În lumea creştină apar contradicţii referitor la faptul dacă X este identic cu Y sau nu. Astfel, mulţi susţin că X şi
Y sunt unul şi acelaşi, deoarece în biblie, X apare menţionat o singură dată (, iar Y apare menţionat în mai
multe locuri, mai întâi de toate ca cel ce se opune lui Dumnezeu. Pe de altă parte, X şi Y sunt asociaţi unor
păcate diferite (X - mândrie; Y - ura), X semnifică din latină „cel ce aduce lumina”, iar în ebraică, Y înseamnă
„adversar”. Deşi nu apar multe referiri despre X, acesta este considerat un serafim, iar Y pe de alta parte, este
un heruvim.
Î. Vă rugăm peste un minut să ne spuneţi ce am înlocuit prin X şi Y.
R. X – Lucifer; Y – Satan.
C. În credinţa creştină modernă şi de la sfârşitul evului mediu, Lucifer este un înger căzut, asociat de obicei cu
Satan, întruchiparea răului, duşman al lui Dumnezeu şi iniţial un cuvânt latinesc, o traducere a numelui ebraic
Hilel Ben Şahar, însemnând "aducătorul de lumină" (de la lux: "lumină", şi ferre: "a purta, aduce"), o denumire
astrologică romană pentru "Luceafărul dimineţii", planeta Venus.
A. Serghei Luca, Turnul Alb.
Intrebarea 42
Adepţii primei fracţii sânt “conservatori” iar celei de-a doua îi vom numi “progresişti”. Şi unii şi alţii susţin că
fracţia lor oferă mai mult spaţiu decât la cealaltă fracţie. Conservatorii au dreptate pentru că spaţiul total obţinut
la acelaşi grad de comparaţie e mai mare, iar progresiştii au dreptate pentru că spaţiul oferit de fracţia lor e mai
larg şi, în unele situaţii, mai util. În fine, putem spune doar că fiecare îşi alege fracţia după necesitate.
I. Dar despre ce fracţii este vorba?
R. 4/3 şi 16/9, se acceptă răspunsuri de tipul 16/10 şi 4/3, sau 16/10 şi 5/4 (principalul să fie două din variantele
existente de format a monitoarelor dintre care unul este wide iar celălalt 4/3 sau 5/4)

C. La aceeaşi diagonală monitoarele cu raportul laturilor de 4/3 au o suprafaţă totală mai mare ca la cele de
16/9. La monitoarele cu raportul laturilor de 16/9 câmpul vizual este mai larg şi, pentru unele aplicaţii este mai
util, de obicei pentru programatori.
A. Vitalie Surugiu, Turnul Alb

Intrebarea 43
Când a fost întrebat despre orientarea politicii externe şi a relaţiilor Angliei cu Sfânta Alianţă, Canning (pe
atunci ministrul Foreing Office-ului Englez) a răspuns: “În loc de Alinaţă, citiţi (un cuvant omis) şi veţi avea
cheia politicii mele”.
Î. Cu ce le-a recomandat Canning să înlocuiască cuvântul Alianţă, dacă prin acest răspuns s-a evidenţiat, de
fapt, orientarea politicii engleze faţă de Europa de-a lungul perioadei moderne?
R. Anglia
C. Anglia ducea o politică de autoizolare de respul Europei
S. Istoria modernă a Europei şi Americii, Vol II, Ed. Prut Internaţional, 2002, pag.20
A. Vitalie Surugiu, Turnul Alb

Intrebarea 44
Blitz triplu
Legile lui Murphy
Continuati enunturile cu cate un substantiv pentru fiecare:
1) Originalitatea este arta de a nu-ti dezvalui …
R/s sursa
2. Ceea ce numim pacat la altii, pentru noi este …
r/s experiment.
3. Vrajitorul din Oz catre sperietoarea de ciori: Nu pot sa-ti dau creier, dar pot sa-ti dau o…
r/s diploma
Autor: Cumpanici Maxim
Intrebarea 45
Pe tot textul cărţii “Ascensiunea occidentului: o istorie a comunităţii umane şi un eseu retrospectiv” aceste trei
surori au fost menţionate o singură dată astfel: “până în a doua jumătate a secolului al XVII-lea ele au fost
supuse doar cu numele” controlului stăpânului lor. Autorul întrebării a citit cu o deosebită mândrie aceste
rânduri.
Î. Nu vă întrebăm de ce, dar vă rugăm să numiţi aceste trei surori.
R. Moldova, Valahia (Ţara Românească) şi Transilvania
S. Ascensiunea occidentului: o istorie a comunităţii umane şi un eseu retrospectiv, William H. McNeill, Editura
Arc 2000, pag. 623
A. Vitalie Surugiu, Turnul Alb
Intrebarea 46

În faţa voastra
sunt prezentate fragmentele Muntelui Fuji de pe bancnotele de 5000 şi 1000 yene Japoneze. După cum se
afirma, în apă nu se oglindeşte însăşi muntele, ci un alt munte, pe care japoneziii îl numesc „semnul iudaic”. Ce
munte se oglindeşte în apă, dacă se ştie ca denumirea lui coincide cu denumirea peninsulei pe care se afla.
Raspuns: muntele Sinai
Sursa http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Sinai
http://www.navi-city.com/tokusyu/tokusyu_satsu.html
Intrebarea 47
Atentie,in intrebare a fost facuta o substitutie:
„Operele muzicale” clasice se constituie dupa principiul triadei:”nota initiala”, „nota inimii” si „nota finala”.Pe
parcursul unei anumite perioade de timp aceste note se substituie reciproc, si caracterul „operei” se
schimba.Nota initiala se pastreaza in stare pura pentru aproximativ 10 minute.Peste 30 de minute vine
timpul”notei inimii”, ce dureaza cateva ore.Peste 12 ore ramane nota finala, ce nu se va shimba pana la
disparitia ei totala.
Ce am substitut prin expresia:”Operele muzicale”
R-s/ compozitii parfumerice
Autor: Cumpanici M.
Intrebarea 48
Banc filosofic
Cu trecerea anilor, observi tot mai des că in jurul tău sunt tot mai mulţi şi mai mulţi ÎNGERI...
Î: Ce am înlocuit prin ÎNGERI?
R: tineri.
Autor: Sergiu Luca TA
Intrebarea 49
Odata, in fata unui birou de proiectare tehnica a fost pusa sarcina de elaborare a unei ancore pentru corabii
universala,capabila de a fi folosita cu randament maxim si in orice conditii.
A fost elaborata o ancora ce avea structura unui vas, in care se introducea o anumita substanta.In rezultat se
obtinea o solutie constructiva destul de efectiva.
Despre ce substanta este vorba, daca ea se intalneste si intr-un dispozitiv casnic ce are randamentul peste 100
Procente?
R/s: freon
Explicatii: La pomparea freonului apa si solul din jurul ancorei ingheta
Sursa: V.Damaschin, masterand Institutul Cercetari Nucleare Dubin.
Autor: Cumpanici M.& Vitalie Surugiu
Intrebarea 50 :

In anul 2005 a fost realizat un top pentru continentul european, în care locuitorii Europei trebuiau sa
desemneze piesa muzicala cu care ei ar fi dorit sa fie petrecuţi pe ultimul drum.
Pe locul 3 s-a clasat AC/DC cu “Highway to Hell"
Pe locul 2 Led Zeppelin”Stairway to Heaven”
Cum se numeste piesa ce a ocupat primul loc, daca se cunoaste ca este interpretata de o formatie devenita de
curand prima trupa rock cu un album lansat oficial in Iran.
Raspuns: „The show must go on ” de Queen
Explicatie: Freddy Mercury,născut Farrokh Bulsara are parinti de origine persana.
Sursa: http://muzica.phg.ro/stiri.php?id=1037
http://bdg.by/news/news.htm?69164,68
Autor : Cumpanici M.

