Campionatul XVI etapa III
Autori: SER, Turnul alb, Coalitia, Happy Tree Friends

Intrebarea 1
Atentie în întrebare sînt înlocuiri.
Raportul dintre rezultatele căutării pe google a X si Y la data de 30 martie 2010 a fost de 1,2517. În
aceeasi zi pe un alt site, ecb.int raportul dintre X si Y a fost de 1,3479. Ce a fost înlocuit prin X si Y?
Răspuns: X - euro
Y - dolarul
Autor: Alexandru Lupusor, Happy Tree Friends
Comentariu: rezultatele cautarii in Google:
Euro - 64.100.000
Dollar - 51.200.000
Intrebarea 2
Blitz dublu.
1. Laureat al premiului Nobel pentru medicină în 1908, acest savant rus are origini româneşti,fiind
descendent dintr-un neam de boieri moloveni, iar numele său fiind o traducere în limba rusă a unui
cunoscut nume românesc.
Care este numele acestui savant ?
R/s:Spătaru (Mecinikov)
2. Laureat al premiului Nobel pentru fizică în anul 1978, cecetător al atomului savant sovietic cu
origini basarabene. Născut la Kronstadt, cunoştea la perfecţie limba română, pe care o vorbea în
familie.
Care este numele acestui savant ?
R-s: Piotr Capiţa
Autor: Max, SER

Intrebare 3
In intrebare sunt inlocuiri:

Unii utilizatori PC, carora le place “sa se joace cu focul”, deseori cand “dau foc” - trebuie sa aleaga intre
GUI si PUI. Pe forumuri, poti intilni multe intrebari de genul "Ce e mai bun: GUI sau PUI?". In China
antica, insa, GUI si PUI, desemnau acelasi concept si care in traducere ar suna "cale", "drum".

Ce cuvinte au fost substituite prin GUI si PUI?
Raspuns: TAO si DAO
Com: Track At Once, Disk At Once - metode de scriere a discurilor optice

Autor: Tima, SER

Intrebarea 4
Întrebare cu imagine.

Moneda Euro are două feţe diferite, una comună (faţa "europeană", arătând valoarea monedei) şi
una naţională ce conţine un desen ales de către statul membru UE în care este emisă moneda. Spre
exemplu, pe fata natională a monedei olandeze de 20 eurocenti este reprezetată „Regina Beatrix a
Olandei”, pe moneda belgiană cu aceeasi valoare – Regele Albert al II-lea al Belgiei, pe cea spaniolă Miguel de Cervantes, celebrul scriitor spaniol. Scrieti într-un minut, cine este reprezentat pe fata natională
a monedei de colectie de 20 eurocenti emisă în San Marino?
Răspuns: Sfîntul Marin (se aceptă si varianta italiană - San Marin.)
Autor: Alexandru Lupusor, Happy Tree Friends
Intrebarea 5
Decizia de a reforma sistemul de ocrotire a sanatatii din SUA a provocat nemultumiri in randul adeptilor
republicanilor. Astfel, multi oameni protesteaza impotriva acestei initiative, cerand se puna capat acesteia.
Slaganul manifestanilor aduce aminte de denumirea unui cunoscut film. Cine a interpretat rolu principal
in el?
R/s:Uma Thurman
Comentariu: Kill the Bill
Autor: Max, SER

Intrebarea 6
Ce este comun intre descoperitorul Grenlandiei, descoperitorul Americii, Vincent van Gogh si Antonio
Vivaldi?
Răspuns: Erau roscati
Autor: Casapu Anastasia, Happy Tree Friends

Intrebarea7
Este cunoscut faptul că majoritatea cluburilor sportive cu traditie din URSS s-au fondat după venirea
bolsevicilor la putere. Clubul de fotbal X a fost fondat in 1923 sub denumirea initială de “Revolutia din
Octombrie”, care în 1931 a devenit “Kazanka”, iar din 1936 poartă denumirea sa actuală. În minutul ce
urmează spuneti denumirea X dacă se stie că în perioada sovietică ea era considerată “veriga slabă” dintre
echipele din orasul din care face parte, iar denumiri de asa echipe există si în asa tări precum Bielorusia,
Georgia, Bulgaria , dar si Republica Moldova, dar într-o liga inferioară?
Răspuns: LOKOMOTIV
Autor: Madan Stanislav, Happy Tree Friends
Intrebarea 8

X Y a fost inventată de către japonezul Fujio Masuoka în anul 1984, iar denumirea a fost dată de
către colegul său, Sedji Aridzumi, căruia una dintre etapele lucrului cu X Y i-a adus aminte de procesul
de fotografiere , mai ales pe timp de noapte. Cunoscand ca X este un cuvant de origine latină , iar Y este
un cuvant englez numiti X Y.
R/s: Memoria Flash
Comentariu: stergerea datelor din memoria flash initial se facea folosind lumina ultra-violeta,
procedura amintind de blitz-ul la fotografiere.
Sursa:http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory
Autor: Max, SER
Intrebarea 9
Acest eveniment a avut loc în viaţa a 180 oameni până în 2007. Din ei 56 sunt din SUA, 26 din Germania,
20 din Marea Britanie, 11 din Franţa, 6 din Olanda. Iată numele unora dintre ei: Sir Joseph John
Thompson, Max von Lane, George E. Smith, Willierd Boyle. Nu vă rugăm să numiţi evenimentul ci anul
când a avut el prima dată.
Raspuns: 1901
Comentariu: Evenimentul este Premiul Nobel pentru fizică
Autor: Vasile Rotaru
Intrebarea 10
El este conducătorul a 400 milioane oameni. Primul a trăit în sec XII. Cel prezent se află în exil în
Dharamsalla, în urma unei revolte din 1959. Protestatarii şi-au făcut cunoscută nemulţumirea întregii
lumi în cadrul jocurilor Olimpice din 2008. Cine este el?
Raspuns: Dalai Lama
Autor: Vasile Rotaru

Intrebarea 11
Ideea de a înmâna acest premiu a apărut în 1981 şi printre premianţii săi îi numără pe Ben Affleck, Halle
Berry, David Shapiro, Bill Cosby. Vă rugăm peste 1 minut să spuneţi denumirea cât mai exactă a
premiului.
Raspuns: The Golden Raspberry Award (Zmeura de aur)sau Razzie.
Autor: Alex Oleinic

Intrebarea 12

Într-un serial detectiv rus, fiul unui poliţist avea de găsit răspunsul la o întrebare: Cu cât este mai mult, cu
atât mai putin se vede. Încercaţi şi voi să găsiţi răspunsul la această întrebare
Răspuns: Întuneric
Explicaţie: când e prea mult întuneric nu se vede nimic, chiar şi fiind orb e mereu întuneric pentru cel orb.
În orice alte condiţii unde este lumină se poate de vazut ceva.
Autor: Alexandru Demidenco

Intrebarea 13
Aceste 2 personalităţi au avut o soartă asemănătoare. Unul dintre ei a fost portarul echipei de tineret a
clubului de fotbal “Real Madrid”, apoi a devenit un interpret de muzică usoară extrem de cunoscut ,
celalalt a jucat la "Progresul", apoi la "Ştiinţa Bucureşti", ulterior devenind şi el un cântăreţ celebru.
Numiţii pe ambii.
R/s: Julio Iglesias si Dan Spătaru.
Autor: Max, SER

Intrebarea 14
Port numele logodnicii personajului Edmond Dantes din romanul lui Alexandre Dumas Contele de Monte
Cristo.Am apărut în anul 1926 şi sunt rodul a două companii rivale ce au intrat într-o "Înţelegere de
interese mutuale". Numele meu e cunoscut în întreaga lume. În acelaşi timp sunt un cuvînt la plural în
limba spaniolă, însemnând Maria favorurilor. Puteţi să spuneţi cum mă numesc?
Raspuns: Mercedes
Autor: Ina Bînzari, Happy Tree Friends

Intrebarea 15
Atentie în întrebare este înlocuire!
Citat de Valeriu Butulescu: ”Egiptul trăieste din turism, abia acum se amortizează ACtIUNILE faraonice”.
Ce a fost înlocuit prin ACtIUNILE?
Răspuns: INVESTItIILE
Autor: Alexandru Lupusor, Happy Tree Friends
Intrebarea 16
M-am născut pe 7 iunie şi am trăit o lună. Mi-am început călătoria din inima Europei. Am zburat peste
Russia si Olanda, Germania si Grecia. Am văzut durere, suferinţe, frumuseţe si bucurie. Am fost prins
într-o ploaie torenţiala. Eu am supravieţuit, însă alţii nu au fost atât de norocosi. Am fost martor al marilor
puteri, victorioase, lideri zdrobiţi. Am văzut lucruri care sunt greu de crezut. M-am ridicat asupra maselor
si am privit dezamagirea, dar soarta a decis totul. Am zburat la Viena pentru ultimul meu rămas bun. Si
am intrat in istorie. Cine sunt eu?
Raspuns: Euro 2008
Sursa: http://www.youtube.com/watch?v=nbgiKVo2Kps&feature=related
Autor: Alexandru Demidenco

Intrebarea 17
Bliţ
Întrebări cu răspuns hazliu.
a. Ce intră de 3 ori în Femeie?
b. Care este diferenţa între 1000 urşi albi şi un urs alb?
c. Ce făcea Meşterul Manole când o zidea pe soţia lui, Ana?
Răspuns:
a. Litera E (f E m E i E)
b. 999 ursi albi

c. body building
S. http://multimea-vida.blogspot.com/2009/12/intrebari-si-raspunsuri.html
A. VS, Turnul Alb
Intrebarea 18
Ghicitoarea lui Leonardo da Vinci: “Oamenii vor merge fără să se mişte; vor vorbi cu cei ce nu există; vor
auzi pe cei ce nu vorbesc”. Despre ce se vorbeşte?
Răspuns: vis
Sursa:
http://www.stydenty.ru/forum/index.php?s=a4383f7d8c6464c2c7a7cbac182a8f02&showtopic=3754&st=
15
Autor: Alexandru Demidenco

Intrebarea 19
Olandezii au un proverb care spune: „Dumnezeu a creat lumea iar olandezii, X”.
Peste un minut va rugăm să ne spuneţi ce am înlocuit prin X.
Răspuns: Olanda
Comentariu: În fiecare an, ei „smulg” din mare cîte o bucată de uscat şi o folosesc în cel mai util şi mai
frumos mod.
Sursa: http://www.didactic.ro
Autor: Serghei Luca, Turnul Alb.

Intrebarea 20
Unicul mineral de pe Pământ de origine extraterestră ,care se utilizează în calitate de piatră preţioasă
de giuvaierie a fost gasit in apropierea rîului ceh Vltava. Cehii îl numesc Vltavin. În celelalte limbi ale
lumii, însă, se utilizează termenul ce provine de la denumirea germană a râului Vltava.Astfel, denumirea
acestui mineral poate provoca confuzii, multi crezând că acesta ar proveni nu din Cehia, ci din dintr-un
alt stat european.
Care este acest stat?
R/s: Moldova
Comentariu: Vltava in germana este numita Moldau.Mineralul se numeste Moldavit
Sursa:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1
%82.
Autor: Max, SER

Intrebarea 21

În 1946, inginerul Percy Spencer a testat magnetronul şi a descoperit că i s-a murdarit buzunarul. Apoi, a
luat nişte floricele de porumb şi a descoperit, cum acestea s-au împrastiat prin laborator. Acelasi
experiment a fost efectuat cu oul de găină. Şi deja în 1947 a apărut primul exemplar al acestui aparat de
uz casnic: 5,5 picioare in înălţime, cu o greutate de 750 livre(pounds) şi costa $ 5000. Un prim model
pentru uz personal a fost numit "Redereyndzh. Numiţi acest aparat.

Răspuns: cuptor cu microunde
Sursa: http://www.gallawa.com/microtech/history.html
Autor: Alexandru Demidenco

Intrebarea 22
Într-un post intitulat :”Pavel Stratan: Dezamagirea anului ”apărut pe un blog , autoarea este
dezamagită, dupa ce vede un autograf semnat de catre Pavel Stratan unui prieten de-al ei.
Care este cauza acestui fapt , daca se cunoaşte ca ea a aparut in sec. IX al erei noastre?
R/s: Grafia chirilică
Autor: Max, SER

Intrebarea 23
În romanul “Portocala mecanică” de Anthony Borgess este descrisa viaţa a 4 criminali adolescenţi,
ce savârşeau acte criminale cu o cruzime nemaipomenită .Evolutia vietii lor este tipică pentru adolescenţii
delicventi: astfel, unul dintre ei a decedat in timpul savârşirii unei tâlharii, al doilea a fost condamnat la
ani grei de puşcarie, al treilea a gasit o slujbă cinstită şi s-a căsătorit.. Care a fost soarta celui de-al
patrulea adolescent delicvent?
R/s: a devenit poliţist.
Autor: Max, SER
Intrebarea 24
Această capitală s-a format la unirea a trei oraşe în anul 1873. Însă denumirea ei conţine în sine
denumirea a doar două oraşe din care s-a format.
Î. Numiţi această capitală.
R. Budapesta
C. Cele trei orase ale Budapestei: Obuda, Pesta şi Buda.
S. http://www.referat.ro/referate/download/Budapesta___Ungaria_6972.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Budapesta
http://en.wikipedia.org/wiki/Budapest

A. VS, Turnul Alb
Intrebarea 25
Gigi Becali, patronul Clubului de fotbal “FC Steaua Bucuresti”, se află într-un conflict mai vechi cu
fanii acestei echipe.
În cadrul unui meci de fotbal fanii Stelei au afişat acest banner, însoţit de o poreclă la adresa lui
Becali.
Amintindu- vă de o anumita îndeletnicire a lui Gigi, restabiliţi cuvantul care a fost sters din
imagine.

R-s: EL Ciobandante
Autor: Max, SER
Intrebarea 26
Banc:
Compania coreeană Y de automobile a propus companiei XY de telecomunicaţii să-şi schimbe numele din
cauza că clienţii, citind brandul ca X "spaţiu" Y, automat îşi crează antipatie pentru Y, ceea ce
influienţează negativ asupra vînzărilor de automobile.
Ce a fost înlocuit prin X şi prin Y?
Răspuns: X - No
Y - Kia
Comentariu: XY=Nokia :) În calitate de compromis, pentru Nokia se propune denumirea Yeskia sau
Kiathebest :D
Autor: Serghei Luca, Turnul Alb.

Intrebarea 27
In filmul “Pulp Fiction” de Q Tarantino, majoritatea ceasurilor prezente in film arata ora 4:20. Acest lucru
nu este intamplator, numarul 4/20 avand o semnificatie specifica, iar data de 20 aprilie a devenit o
sarbatoare neoficiala a unei categorii de oameni.Se presupune ca aceasta traditie a pornit de la un grup de
adolescenti din California, care se intalneau la ora 4:20 si faceau acest lucru.
Raspundeti exact cu ce se ocupau acesti adolescenti?
R/s: fumau marijuana.
Autor: Max, SER

Intrebarea28
Atentie, în întrebare s-au făcut înlocuiri:
Albert Einstein ne fiind economist spunea:
”Cel mai greu lucru de înteles din lume este km pe ora”
Răspundeti peste un minut, ce a fost înlocuit prin km pe ora ?
Răspuns: Impozitul pe venit.
Autor: Alexandru Lupusor, Happy Tree Friends

Intrebarea 29
Aceasta societate spaniolă şi-a început activitatea la 5 iunie 1953, fiind creată initial în baza unui
model italian.Începand cu anul 1968, activitatea societatii a inceput sa aiba puncte de tangenţă cu
organizaţii analogice din URSS, iar din 1986 şi până acum, activitatea ei a devenit influenţată de
germani..
Numiţi acronimul ce desemnează această societate:
R/s SEAT
Comentarii :Acronimul „SEAT” provine de la Sociedad Española de Automóviles de Turismo
(Societatea spaniolă de automobile de turism).
Comentarii:
In 1950 SEAT a inceput sa produca automobilul FIAT 1400, in 1968 FIAT 124, produs si in URSS
sub numele VAZ 2101, din 1986 SEAT incheie un acord de colaborare cu Volkswagen.
Sursa:http://ro.wikipedia.org/wiki/SEAT
Autor: Max, SER
Intrebare 30
Din cartea lui Spiridon Vangheli “ Tatăl lui Guguţa cand era mic” :
Eu din casa am văzut-o în ziua ceea, când ies afară, ia-o de unde nu-i. Eu incolo, eu incoace, nici pomină
de ea. Intra şi Costica fără ea pe portiţa. Văzându-l, lelea Paraschiva îl intreabă din ograda ei:
Măi Costică, nu cumva a murit cineva?
Ea a murit, mormăie Costică.
Cine sau ce este ea?
Răspuns: căciula
Sursa: Spiridon Vangheli, “Tatăl lui Guguta când era mic”, editura Turturica, Chisinau 1999.
Autor: Alexandru Demidenco

Intrebarea 31
Descriere : In anul 1960 doi studenti din Coimbra, Portugalia au ridicat paharele la tostul “Pentru
libertare”, dupa ce au fost inchisi pentru 7 ani in inchisoare.
Acest fapt, relatat in reviste si apoi citit de Peter Benenson a dus la aparitia acestei organizatii care acum e
prezenta in majoritatea tarilor , inclusive si in Moldova
Intrebare : Numiti organizatia
Raspuns : Amnesty International
Explicatie: avocatul Peter Benenson a creat aceasta organizatie in anul 1961 dupa ce a publicat articolul
“The Forgotten Prisoners” care a stirnit o mare repercutiune in societate.
Link : http://en.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-Keane-4

Autor: Hoper, SER

Intrebarea 32
Descriere : In orasul Livermore, California in unul din detasametele de pompieri .. lucreaza continuu din
anul 1901 pina in ziua deastazi un dispozitiv.
Intrebare : Numiti dispozitivul daca se stie ca la implementarea acestuia pe cale larga au participat cativa
ingineri, iar mai apoi avocatul Ulianov.
Raspuns : Becul
Explicatie : Edison a fost primul care a implementat pe cale larga luminarea cu becuri, aceiasi chestie
facuta de Ladoghin in imperiul Rus , Ulianov aka Lenin a fost initiatorul programului de electrificare a
Rusiei, лампочка Ильича.
Link : http://ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_накаливания
Autor: Hoper, SER
Intrebarea 33

X este o editură americană, cunoscută pentru revista cu acelaşi nume, publicată o dată la 2 săptămâni. X a
fost înfiinţată în 1917 şi poartă numele „părintelui” ei. În 2006, X a fost evaluată la 1 miliard dolari SUA,
iar veniturile din publicitate sunt evoluate la 250 milioane. X de asemenea este o parte din numele
laureatului premiului Nobel pentru economie în 1994. Biografia lui o cunoaştem datorită filmului apărut
în 2001, câştigător a 4 premii Oscar. Spuneţi numele lui X.
Raspuns: Forbes.
Autor: Vasile Rotaru

Intrebarea 34
În unul din episoadele serialului „House M.D.”, pacienta doctorului House spune că viata este o
sucesiune de X. Spuneti ce este X, dacă acest cuvînt se utilizează si în domeniul tehnic, si în politică, si în
medicină sau anatomie.
Raspuns: Camere
Autor: Irina Tribusean
Intrebarea 35
“Un om bun, cu multi prieteni, fara incaltaminte, dar intr-o camasa alba.” Nu va intrebam cine este acest
om, dar cum il cheama pe tatal lui?
Raspuns: Dumnezeu
Autor: Kiril Semionov

Intrebarea 36
Regiunea Хальмг Таңһч ( se citeste: Halimg Tanghci) se deosebeşte de celelalte regiuni din Europa prin
aceea ca este unicul teritoriu unde populaţia este de confesiune budistă. Denumirea acestui teritoriu
provine de la etonimul turcic ce înseamnă „ rămăşite”. Este atestat încă din secolul 13, iar în cel de-al

doilea război mondial, Stalin a dispus deportarea fără avertisment a întregului popor în Siberia. Poporul
se numeşte astfel cum e numele de familie al unui jucator din Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale.
Raspuns: Calmîc, Calmîchia, ( orice răspuns ce conţine rădăcina Calmîc se acceptă)
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Calm%C3%AEchia
Autor: Alexandru Demidenco
Intrebarea 37
Odată Einstein îi scria lui Chaplin: "Filmul D-voastră "Febra aurului" este înţeles de toată
lumea, şi D-voastră veţi deveni incontestabil un om mare. Einstein."
Chaplin îi răspunse: "Eu de D-voastră mă minunez şi mai mult. Teoria relativităţii, pe
care aţi descoperit-o, nu-i înţeleasă de nimeni, însă D-voastră …
Î. Continuaţi răspunsul lui Chaplin.
R. aţi devenit deja un om mare.
S. http://sfm.asm.md/ftm/vol2nr3-4/fizica%20si%20umor.pdf
A. VS, Turnul Alb
Intrebarea 38
In legătură cu evenimentele din media moldovenească , autorul întrebării a presupus că în curând
bloggerii moldoveni vor propune strămutarea unei capitale europene cu circa 160 km spre vest.
Care este statul şi care este noua capitală?
R/S: Finlanda. Turku.
Comentariu: Turku este un oras destul de mare, situate la 160 km de Helsinki.
Autor: Max, SER

Intrebarea 39
Politicianul român Mircea Geoana este deseori criticat de către oponenţii săi politici, care pretind că
acesta suferă de cameleonism politic şi işi schimba viziunile în dependenţă de conjunctură , fiind
puternicat influenţat din exterior. Care este instrumentul grafic ce ar releva viziunile lui Geoană, dacă ar fi
să-i credem pe oponenţii săi?
R/s: Roza Vânturilor
Comentariu: Geoana actioneaza dupa cum bate Vântu.
S.O. Vântu- controversat om de afaceri si magnat media roman.
Autor: Max, SER
Intrebarea 40
Sînt denumirea unei provincii din Vestul peninsulei Iberice constituită în timpul Împăratului August (27
i.Hr-14 d.Hr), dar si denumirea unui celebru vapor englez naufragiat la 7 mai 1915 care a provocat
moartea a circa 1200 victime si a produs reactii vehemente la nivel international. Despre ce denumire este
vorba?
Răspuns: LUSITANIA
Autor: Madan Stanislav, Happy Tree Friends

Rezerve
Intrebarea 41
X este o companie producătoare de automobile din China. Aceasta a început de la producerea
frigiderelor, apoi a produs motocicletă, iar acum 12 ani au început să producă automobile. Aceste masni
circulă prin Chisnău de cîtva ani, iar la sfîrsitul anului trecut reprezentana oficială a acestui brand a
participat la fondarea Clubului moldovenesc de automobile retro. În Havana, Cuba, majoritatea masinilor
politiei sunt de această marcă. Despre ce brand este vorba?
Raspuns: Geely
Autor: Irina Tribusean
Intrebarea 42
Bliţ triplu. Citate de Confucius
a) Cel care este stăpânul minţii sale este
b) Nu folosi tunul ca
c) Este greu să găseşti o pisică neagră într-o cameră întunecat dacă

Raspuns:
a) Cel care este stăpânul minţii sale este stăpânul Universului.
b) Nu folosi tunul ca să omori un ţânţar!
c) Este greu să găseşti o pisică neagră într-o cameră întunecată dacă ea nu se află acolo.
Autor: Alex Oleinic

