Etapa III Campionatul XVI
Autori: SER, Turnul Alb, Coalitia, Happy Tree Friends
Intrebarea 1
În romanul “Cel mai iubit dintre pământeni” de Marin Preda , naratorul critică opera unui poet,
reprezentant al “realismului socialist”.
Fragment din roman cu o înlocuire
“
Bineînţeles că "opera" lui poetică era mai vastă, publicase volume despre aproape toate meseriile,
compuse în general din imnuri (o încurcase doar cu unul intitulat Instalatorul . Tu, instalatorule, scria el,
din mîinile tale ies roţi de vagoane, te salut, instalatorule, aşa şi pe dincolo, făcîndu-i să rîdă pînă şi pe cei
care se temeau de el... „
Întrebare:
Care era meseria elogiată de către poet, fapt pentru care era luat în derâdere de către contemporanii
săi ,sau ce cuvînt a fost înlocuit prin “instalatorul”?
R/s: Turnătorul
Sursa: “Cel mai iubit dintre pamanteni” de M. Preda
Autor: Max, SER.
Intrebarea2
Acest dispozitiv a aparut pe tren dupa un caz pe caile ferate rusesti ,care a avut loc dupa ce unul dintre
contractantii care construiau calea ferata a hotarit, in scop decorativ , sa vopseasca caile cu vopsea
neagra.
Va mai putem spune ca dispozitivul acesta este foarte iubit de catre copii.
Descrieti functia acestui dispozitiv.
Raspuns: presara nisip pentru aderenta sporita
Explicatie: Masinistul trenului care aluneca – a presarat funingie (nisip) pe cai si trenul a reusit sa treaca
de ridicatura
Link: http://ru.wikipedia.org/wiki/Песочница_(техника)
Autor: Hoper, SER

Intrebarea 3
Penny si farthing sunt 2 monede britanice care circulau în a doua jumătate a sec. XIX, una dintre ele
fiind mult mai mare decât cealaltă după diametru .
Monedele au dat naştere denumirii unui simbol al erei victoriene numit ”penny-farthing”.
Ce este un penny-farthing ?
R/s: Bicicleta

Sursa:
Autor:Max, SER
Intrebarea4
2 barbati, 2 femei, 4 animale domestic, 4 bolnavi, 4 cladiri inalte .
Intrebare : Ce lipseste in acest sir
Raspuns : 16 pioni
Descriere : Se refera la piesele de sah
Sursa: Db.chgk.info
Intrebarea 5
Amanda, o voluntară a “Corpului Păcii” în Moldova, povestea: “Când am venit în Moldova,ştiind că
este un fost stat sovietic, mă aşteptam la anumite manifestări anti-americane ale populaţiei locale.Si întradevăr, în Chişinău,în locuri cu concentraţie mare de oameni , foarte des întâlneam un mesaj pe care îl
înţelegeam doar parţial, dar eram sigură că este unul îndreptat impotriva SUA.
Mai târziu insă mi-am dat seama că moldovenii au o atitudine pozitivă faţă de americani, iar
presupusul slogan anti-american era de fapt un îndemn banal ce nu are nici o legătură cu politica
Numiţi acest îndemn din 3 cuvinte.

R/s: NU TRINTITI USA
Autor: Max, SER
Intrebarea 6
Marinarii din zonele calde ale oceanului foloseau intr un scop neobisnuit caracatitele vii. Pentru
aceasta ei le legau cu o funie subtire si lunga si le aruncau in mare.
Intrebare : Ce faceau marinarii in asemenea mod
Raspuns : Scotea diferite obiecte de pe epave.
Autor: Hoper&Max, SER
Intrebarea 7
Un cunoscut medic, creator al Poligrafului, afirma că acestea sunt foarte dăunătoare pentru sănătate,
în special pentru digestie şi sunt contraindicate înainte de prănz.
Ele au fost foarte multe la număr si aveau destinaţii diferite, cu una dintre ele, spre exemplu , se
putea de aprins focul, atât la propriu cât şi la figurat.
Numiţi-o pe prima din ele care a fost destinată moldovenilor.
R/s: “Plugarul roşu”
Comentarii: ziarele sovietice.Iskra-scanteia.Poligraf Sarikov- personaj al romanului “Inima de caine”,
creat de catre medical chirurg Preobrajenskii.
Autor: Max, SER
Intrebarea 8
Englezul Lee Rayfield din Maidenhead, Berkshire efectuind un studiu asupra existentei LUI ,a afirmat
ca acest a nu exista, deoarece nu poate sa se miste cu viteza prescrisa pentru a ajunge in 91,8 de milioane
de locuri in 301 de ore disponibile. Daca ar exista, spune Lee Rayfield, “Acesta” ar trebui sa se miste cu
viteza de 3000 ori* viteza sunetului , si ar arde in atmosfera impreuna cu toate componentele sale.
Intrebare : Care era obiectul de studiu al lui Lee Rayfield
Raspuns : Santa Claus
Se accepta Mos Craciun
Autor: Hoper, SER
Intrebarea 9
Despre acesta creatie se spune că este o alegorie a siguranţei şi calmului masculin şi a lumii instabile
a femeii. Numiţi această creaţie.
R/s: “Fetita pe sfera”sau “Gimnastul si echilibrista”

Autor: Max, SER
Sursa: db.chgk.info
Intrebarea 10
Rar folosita reţetă de pizza italiană: 1 kg de făină, 1 ceaşcă de lapte cald, 2 linguriţe de zahar, 3 linguri de
ulei de măsline, 5 cepi. Nu uitaţi că această reţetă se utilizeaza din secolul VIII . apoi adăugaţi cascaval,
măsline şi usturoi. Dacă determinaţi exact cate bucatele de cascaval trebuie de adaugat, şi alături de
aceasta cantitate veti scrie numele unui tanar salvat, atunci o sa puteti răspunde la întrebarea : ce film a
fost lansat de "Paramount Pictures" în 1980?
Raspunsul: Vineri 13
Sursa: http://db.chgk.info/files/haif2l07.1-a.html#19
Autor: Alexandru Demidenco
C. Conecutivitatea cifrelor din reţetă, e şirul lui Fibonacci. Urmatoarea cifră e 13. Numele adevărat la lui
Fibonacci e Leonardo Pizano.

Intrebarea 11
Si daca veni vorba despre Fibonacci, intrebarea 11
În “Cântec despre oastea lui Igor”, cea mai veche opera în limba rusă , este pomenit numele unui
muzician şi bard din acea perioada.Numele său, popular până acum la slavii de sud , în limba rusă actuală
desemneaza un obiect ce are legatură cu profesia sa..
Care este numele bardului?
R/s: Baian sau Bojan
Sursa:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%BD
Autor: Max, SER

Intrebarea 12
În anul 1853 un Baron de origine aromână a făcut o donaţie unui oraş. Datorită acestui fapt , Mihail din
Botoşani si Mihail din Paşcani au devenit vecini.. Care este numele baronului ?
R/s: Barbu Bellu. Se accepta Bellu.
Comentarii: Eminescu si Sadoveanu sunt inmormantati la cimitirul Bellu.

Autor: Max, SER

Intrebare 13
O ghicitoare a lui Leonardo da Vinci: Cu cât mai mult scoţi din ea, cu atat mai mult ea se măreşte. Ce e?
Răspuns: Groapa
Sursa: http://www.stydenty.ru/forum/index.php?showtopic=3754
Autor: Alexandru Demidenco

Intrebarea 14
Primele prototipuri ale acestui dispozitiv au fost realizate in China Antica,în timpul dinastiei Song,
apariţia acestora fiind datorată unei alte invenţii chineze din acea perioadă..Ulterior, cu dezvoltarea
tehnologiilor, dispozitivul a căpătat o răspândire şi o dezvoltare mondială, dar se fabrica din alt material
decât în varianta iniţială.
În anul 1986 a fost creat un cunoscut exemplar care păstra materialul iniţial de fabricaţie.
Răspundeţi exact despre ce dispozitiv este vorba.
R/s:tunul de lemn.
Comentariu: Primele tunuri erau din bambus si impuscau cu sageti.”Tunul de lemn”- film de Vasile
Brescanu.

Autor: Max, SER
Intrebarea 15
Acesta este un billboard de publicitate al revistei “The Economist”
Care este principiul de functionare al acestuia ?

Raspuns: Becul se aprindea când sub dânsul trecea un om

Intrebarea 16
Francezii, italienii şi românii folosesc, de regulă, un termen legat de un toponim german.În limba
germană şi în majoritatea altor limbi se utilizează un termen ce provine de la un toponim francez.Numiţi
ambele toponime, cel francez şi cel german.
R/s: Sedan si Berlin
Comentariu:Caroseria de tip sedan, numita si berlină.
Autor: Max, SER

Intrebarea 17
Ce uneşte regiunea Normandia de jos, opera “Arca triumfală” şi cidrul ?

Raspuns: calvados
Comentarii: Calvados este denumirea unei băuturi alcoolice de tip rachiu, distilată din cidru de mere şi de
pere; nume preluat de la numele regiunii Calvados din Normandia de Jos. Calvados este băutura preferată
a lui Erich Maria Remarque şi des întîlnită în opera sa “Arca triumfală”.
A. Ghincul Olga, Turnul Alb

Intrebarea 18
Din categoria: “Bancuri depre Moldoveni”
Atentie, inlocuire.
Un oltean mergea cu trenul prin Moldova. Cu el in compartiment un moldovean. Trenul se apropie de
gara Oituz şi olteanul deschide fereastra să vadă gara. Moldoveanul din spate:
- Vaslui...
Olteanul:
- Oituz!
Moldoveanul iară:
- Vaslui!
- Ba-i Oituz!
La care moldoveanul raspunde înfuriat:
- Închide bre geamul că Vaslui…
Care este numele localitatii substituită prin localitatea Vaslui?
R-s: Mărăşeşti
Autor: Max, SER
Comentariu: La Marasti, Marasesti si Oituz au avul loc batalii timpul Primului Război Mondial. S-a
substituit prin Vaslui pentru ca in 1475 a avut loc Batalia de la Vaslui(Podul Inalt)

Intrebarea 19
1) Atenţie înlocuire!
La mijlocul secolului XX, Enrique Bernat din Barcelona moşteneşte compania tatălui său. Din
cele 200 de produse prelucrate în companie, Enrique decide să se axeze pe producerea unui singur.
Produsul dat era superior predecesorilor săi prin forma şi stativul noi. Datorită prezenţei acestora
hainele consumatorilor nu se murdăreau atât de tare. Iniţial stativul era din lemn, apoi lemnul a
fost înlocuit cu plastic. Nu vă cerem să ne spuneţi ce am înlocuit prin cuvântul stativ, numiţi doar
produsul.
Raspuns: Chupa-Chups.
Autor: Lera Ţurcan

Intrebarea 20
Atentie, inlocuire.
Ei cu totii asteptau sa le cada o „bomboana” de sus . Nu stiau cum sa o imparta, si a cui va fi, fapt care a
dus la cearta si dusmanie intre ei.Bomboana insa, a cazut in apa si nu a revenit nimanui.Ce a fost inlocuit
prin bomboana?
R/s: Meteor,se accepta si meteorit
Sursa: Goana dupa meteor, de J. Verne

Autor: Max, SER

Intrebarea 21
Ghicitoare:
Am eu 3 caramide
De lungimi diferite
Si mai mari , si mititele
Construiesc orice cu ele
Intrebare
Ce obtinem cand la punem pe toate 3 una peste alta ?
R/s: lumina alba. Se accepta si culoarea alba.
Comentariu: RGB.La suprapunea culorilor rosu verde si albastru, numite si culori primare se pot obtine
toate celelalte culori.Aceste 3 culori impreuna dau culoarea alba.Lungimea din ghicitoare reprezinta
lungimea de unda a culorilor.

Autor: Max, SER
Intrebare22
Monedele de 500 de lire Italiene ,care deja nu mai este în circulatie, este considerata a fi prima moneda
bimetalica care a inceput sa contina acest element pe ea.Nu vedem ce v-ar incurca sa raspundeti corect la
intrebarea : Despre ce element este vorba ?
Răspuns : Inscriptie in Alfabetul Braille.
Se acceptă raspunsurile cu cuv.-cheie Braille.

Autor: Alexandru Lupusor, Happy Tree Friends

Intrebarea 23
+imagini
Blity dublu.
1.Acesta este drapelul provinciei canadiene Quebec. Pe el puteţi vedea unul dintre cele mai raspândite
simboluri hieraldice naturale.
Cum se numeste aceasta floare, daca ea este si numele unui personaj feminin dintr-un cunoscut roman de
V. Hugo.

R/s: Fleur de lys
2.Drapelul cărei entităţi geografice este prezentat în acestă imagine

R/s: Karabahul de Munte.
Se accepta Nagorno-Karabah
Nu se accepta Armenia
Autor: Max, SER

Intrebare 24
Se povesteste că atunci cînd Arnold Schwarzneger a iesit pentru prima data în finalul întrecerilor de
bodybuilding, musculatura adversarilor săi era mult mai dezvoltată si mai frumoasă decît al lui. Însa
Schwarzneger a fost salvat si declarat cel mai “arătos” participant al întrecerilor datorită fonului negru al
încăperii în care a avut loc competitia. Cum s-a întîmplat asta?? Din ce cauza??
Răspuns: Toti adversarii lui Schwarzneger erau Negri
Autor: Casapu Anastasia, Happy Tree Friends
Intrebarea 25
Un profesor american afirma că Marele Pustiu American sa afla nu in Idaho, New Mexico sau
Arizona, dar anume acolo, sub ele. Pentru o buna parte din barbati, manipularile cu ele se asociaza cu
cifra 3.
Ce sunt ele?
R/s: Pălării.
Coment: Marele Pustiu american se află sub pălăria cetateanului mediu.Hat-trick.
Autor: Max, SER

Intrebarea 26
Într-o emisiune umoristica KVN, echipelor li s-a pus următoarea întrebare: În ce oraş mergeţi cu bufniţa,
la fel cum in Tula cu samovarul? Răspunsul corect la aceasta corespunde criteriilor KVN, căci e amuzant,
şi celor ce joacă Ce? Unde? Cand? , pentru că e absolut logic. Anume de aceasta am hotarit să va rugam
să scrieţi peste un minut acest răspuns.
Răspuns: Atena

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Atena_%28zei%C5%A3%C4%83%29
Explicaţie: Bufniţa reprezintă înţelepciunea, iar zeiţa înţelepciunii in Grecia Antică era Atena.
Autor: Alexandru Demidenco
Intrebarea 27
In limba germană, acest termen reprezintă şi denumirea unui ostaş medieval, şi denumirea unui
cunoscut brand , cunoscut, printre altele, si prin faptul ca continea mult bumbac, fapt pentru care a
devenit subiectul multor glume .
Care este cuvantul romanesc ce provine de la cuvantul german, daca este si numele unui cunoscut
interpret de muzica.
R/s: Dorobanţ.
Autor: Max, SER
Comentariu: In germana Trabant. Automobilul Trabant avea multe detalii exterioare realizate din bumbac.

Intrebarea 28
Conform legendelor, acest personaj a salvat oraşul natal de la incendiu, asa cum a putut el.
El mai este faimos prin faptul că garderoba sa conţine circa 750 de costume.
Numiţi-l pe cel mai cunoscut scriitor, originar din aceeasi tara..
R/s: Maurice Maeterlinck
Comentariu: Maneken Piss, simbolul orasului Bruxelles.
Autor: Max, SER
Intrebarea 29
Acesta este un club privat, participarea in cadrul caruia necesita satifacerea unei anumite conditii.
. In lista membrilor se includ asa personalitati ca: Jimmy Hendrix, Kurt Cobain, Brian Jones, Jim
Morisson, Janis Joplin. Ce numar reprezinta denumirea clubului?
Raspuns: 27
Comentariu : Au murit in virsta de 27 ani
Autor: Kiril Semionov

Intrebarea 30
+ imagine
Fragment dintr-un sir:
... Uut

Uuq

Uup Uuh

Uus

Uuo...

Care este numele , cu care de obicei asociem acest sir ?
R/s: Mendeleev
Comentariu: elementele chimice 113 UnUnTrium, 114 UnUnquadium 115 UnUnPentium ...118
UnUnOctium
Autor: Max, SER
Intrebarea 31

Conform unor ipoteze,acest cuvânt rusesc provine din denumirea unei clădiri de agrement din apropierea
Londrei. Prima parte a denumirii este chiar numele proprietarului J. Vaux, iar a doua parte are sens de
“sală mare într-un edificiu public”.
Î. Scrieţi acest cuvât în rusă sau echivalentul lui în română.
R. вокзал/ straţie de tren
C. Denumirea clădirii era Vauxhall, de unde prin diferite transformări lingvistice a ajuns la cuvântul
вокзал.
S.
http://slovari.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D
0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%
D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB&st_translate=sp
http://www.bbc.co.uk/languages/yoursay/weird_words/russian/waterloo_and_vauxhall_vauxhall.shtml
http://dexonline.ro/definitie/hol
Autor: Surugiu Vitalie

Intrebarea 32
+ imagine
1789=3
93671=2
20383=3
6890=5
1931=?
În faţa d-voastră aveţi datele unei probleme
Aceasta problemă este cu uşurinţă rezolvată de către copii din clasele preşcolare şi primare, cu dificultate
de elevi ai gimnaziului, foarte greu de către liceeni, aproape nu este rezolvată de persoane cu studii
superioare. Care număr trebuie să fie în dreapta ultimii egalităţi?
Răspuns: 1
Comentarii: Copii de la grădinite nu stiu decît a număra. Ei numărau cerculetele din cifre.
Autor: Bârlădeanu Oleg. Echipa: Turnul Alb

Intrebarea 33
Oscar Wilde spunea: “A face o salată gustoasă şi a fi X sunt lucruri la fel de fine: în primul şi în al doilea
caz e foarte important de ştiut cu exactitate cît ulei şi cît oţet trebuie de utilizat.”
Ce am înlocuit cu X?
Răspuns: x - diplomat
Ghincul Olga, Turnul Alb
Intrebarea 34

La auzul acestei expresii destul de stranii si bizare, o parte dintre voi se vor gândi la o echipă de
fotbal, alţii la un roman scris în a doua jumatate a sec. XX sau la filmul creat în baza lui .

Numiţi autorul acestui roman.
R/s: Anthony Borgess.
Comentariu:Portocala mecanica
Autor: Max, SER.

Intrebarea 35
Acest om este un celebru inventator .În cea mai cunoscută invenţie a sa, el a perfecţionat alt
dispozitiv, printre modificări fiind schimbarea lemnului pe metal , redimensionarea secţiunii şi
schimbarea formei muştiucului.
Chipul său a fost prezent pe valuta ţării sale până la trecerea la Euro.
Cu toate acestea, numele său a fost folosit ca peiorativ de către un forumist, ce a vrut să exprime
faptul că el este un anti-Hitlerist.
Care este numele acestui inventator?
R/s:Adolphe Sax.
Se va accepta si Antoine Joseph Sax
Autor: Max, SER
Intrebarea 36
Joaca Farmville din reţeaua socială Facebook, care devine tot mai populară, are un omolog de origine
rusă - Ferma, din VKontacte .Scrie-ţi va rog peste 1 minut o caracteristică a celei din urmă, specifică
mentalităţii societătii pentru care a fost elaborată.
Răspuns: posibilitatea de a fura recolta la vecini.
A. Ghincul Olga, Turnul Alb
Intrebarea 37
Daca se face din stanga- atunci se numeste Monroe sau Crawford. Daca e din dreapta- e Madonna. Daca
e la mijloc,se numeste, nu stiu de ce, Medusa.
Rapundeti exact, ce se clasifica in acest mod?
R/s: Piercing al buzei.
Autor: Max, SER
Intebarea 38
David Alfaro Siqueiros a fost un pictor , muralist , grafician si activist politic din Mexic.
La 24 mai 1940, acesta, impreuna cu un grup de persoane a incercat sa faca un a numit lucru, nereusit
insa.Mai tarziu insa, acest lucru a fost facut de catre profesorul de spaniola a lui George Orwell, care
peste 20 de ani,a fost decorat pentru aceasta cu Ordinul Lenin si a devenit Erou al URSS.
Ce a incercat sa faca Siquieros?
R/s: Sa il asasineze pe Lev Trotkii
Autor: Max, SER
Intrebarea 39
In cadrul unui concurs umoristic dintre echipele UTM, una din echipe a prezentat urmatoarea sceneta:
Situatie la Universitatea de stat din Comrat.
Rectorul aduna studentii si tine un discurs: Dragi studenti, pana acuma noi am intocmit programul de
studii conform procesului de la Chisinau. Dar astazi a venit timpul sa pasim in rand cu toata lumea sis a
trecem la procesul de la X.

Ce a fost inlocuit prin X?
R/s: Oboloni.

Intrebarea 40

Blitz triplu
Americanii atribuie mărcilor de automobile diverse comentarii haioase. Iată astfel de comentarii de pe un
forum:
AUDI: este automobilul sub influienţă demonică
sau despre
MGF: ca ar putea merge înainte.
Continuînd după aceeaşi logică, vă rugăm să determinaţi următoarele 3 mărci de automobile:
a) Cărei mărci de automobile îi este asociat comentariul : eşec în tehnologia auto italiană?
b) despre care automobil se spune ca e rapid numai mergînd la vale ?
c) care automobil este destinat afacerilor, banilor şi femeilor?
Răspuns: FIAT - Failure in Italian Automotive Technology,
FORD – Fast Only Rolling Downhill,
BMW – Business, Money and Woman
Comentarii: AUDI - Automobile Under Demonic Influence
MGF - Might Go Forward
Sursa: http://www.forum.mdiecast.com/index.php?showtopic=403&st=20
Autor: Serghei Luca, Turnul Alb.

Intrebarea 41
Atentie în întrebare sunt înlocuiri.
Conform traditiei chineze nufărul trebuia să fie asemeni semilunii, lungimea maximă nu trebuia sa
depăsească 10 cm, iar adîncimea trebuia să fie de cel putin 5 cm. Era considerat simbol al bunăstării si
bogătiei. Însă cel mai apreciat era nufărul de aur, lungimea acestuia fiind de aproximativ 7,5 cm. Ce a
fost înlocuit prin nufăr?
Răspuns: Planta piciorului femeii
Se vor accepta raspunsurile ce se refera la curbura talpii femeilor
(varianta de picior nu se acceptă)
Comentariu
http://en.wikipedia.org/wiki/Foot_binding
Autor: Jubîrca Natalia. Hapy Tree Friends
Intrebarea 42
Insula Man este o insulă dependentă a Coroanei Britanice , situată în Marea Irlandei , între Irlanda şi

Anglia. Insula nu face parte nici din Regatul Unit şi nici din Uniunea Europeana.
Are o populatie de circa 70 000 locuitori, iar serviciile bancare offshore, manufactura şi turismul sunt
principalele activităţi economice.
Incepand cu anul 1971 Insula a inceput sa practice o noua activitate economică, iniţiind o productie
proprie , in cantitati mici, ce aduce un venit semnificativ micii insule.
Despre ce produs este vorba?
R/s: timbre
Comentarii : Poşta Insulei Man emite propriile timbre, având un venit semnificativ din emiterea ediţiilor
speciale pentru colecţionari.
Sursa:http://ro.wikipedia.org/wiki/Insula_Man
Autor: Max. SER
Intrebarea 43
Odata, un conducator militar , separat de aliatii sai , trebuia sa le trimita acestora un mesaj, insa pentru a
ajunge la ei, mesagerul trebuia sa parcurca teritoriile stapanite de dusmani.Pentru ca dusmanii sa nu ii
poata citi mesajul, conducatorul a gasit o metoda originala si eficienta de a ascunde informatia.
Astfel, asupra mesagerului s-a efectuat o anumita procedura, apoi acesta a fost lasat vreo 3-4 saptamani.
Dupa aceasta , mesagerul a trecut cu succes de perchezitia corporala facuta de dusmani.
Ce s-a facut cu mesagerul inainte de trimitere?
R/s: Mesajul a fost tatuat pe capul tuns chel.
Autor: Hoper, SER
Intrebarea 44
Conform unei versiuni literare, piratul Francis Drake, intalnind-o pe Regina Victoria pe corabia sa, a facut
un anumit gest, care mai apoi a devenit foarte raspandit in toata lumea militara.
Motivatia gestului sau corespunte unei cunoscute zicatori romanesti.
Care este aceasta zicatoare?
R/s: La soare te poti uita, dar la dansa ba.
Comentariu: Drake a acoperit si-a ochii cu mana, de parca ar fi fost orbit de frumusetea Reginei, care de
fapt era cunoscuta pentru uratenia sa. Mai tarziu, acest gest a fost acceptat ca gest de salut intre militari.
Autor: Hoper&Max, SER
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/Отдать_честь

Intrebare 45
Intr-o carte scrisa de catre Ronan Bennet, este descrisa starea pesonajului principal, care se afla intr-o
situatie dificiala, orice actiune a sa avand urmari negative pentru el, el fiind in pierdere. Raspundeti ce
termen de origine germana figura in denumirea acestei carti.
R/s: Zugzwang
Cometariu : Zuzgwang, este un termen din sah, si refera la situatia cad unul din jucatori pierde o figura
daca face o anumita miscare.
Autor:Max, SER

Intrebare 46

Potrivit unei legende cunoscute, poti deveni un bluesman renumit, semnind contractul cu Diavol. Pretul
maestriei incredibile oferita de Diavol este foarte inalt – sufletul muzicianului. Unde, conform legendei,
trebuie sa vii cu instrumentul tau muzical pentru a-ti vinde sufletul?
Raspuns: La intersectie
Autor: Kiril Semionov
Comentariu: "Dacă doreşti să te înveţi cum se face blues bun, ie-ţi chitara şi mergi la o răscruce de
drumuri. Fii sigur sa ajungi acolo pe la miez de noapte. Cinta o piesa scrisa de tine... Un om mare va iesi
tie in drum şi va lua chitara ta. O va acorda, apoi va cinta o piesa şi va intoarce tie instrumentul. Asa vei
semna contractul cu Diavol, care te ofera o maestrie incredibila, dar pretul carui este sufletul tau.
Intrebarea 47
Nu este necesar să fiţi ingineri pentru a răspunde la această întrebare. E destul doar să observaţi trăsătura
care a împărţit aceste conectoare în concetoare de tip X şi Y. Scrieţi peste un minut în engleză sau română
ce a fost înlocuit prin X şi Y.
R. X- female, femelă/feminin,
Y- male, bărbat/masculin.
C. Concectoarele se numesc, în engleză, male/female connector şi, în română, conector de sex
masculin/feminine
Autor: VS, Turnul Alb

Y connector

X connector

Intrebarea 48

Ţinutul Herţa este un mic teritoriu cu o populaţie de circa 30 mii de locuitori,majoritatea români,
situat în Ucraina, la hotarul cu România.Teritoriul a făcut parte din vechiul Regat până în anul 1940, cănd
a fost anexat de către URSS, deşi pactul Molotov-Ribbentrop prevedea anexarea doar a Basarabiei şi a
Bucovinei de Nord, nu şi a acestui mic teritoriu.
Ulterior, sovieticii au afirmat că au ocupat acest teritoriu din cauza unei erori cartografice, desi
exista opinii care afirma ca eroarea a fost una premeditată.
Numiti obiectul, lipsa căruia a cauzat această “eroare”.
R/s: ascuţitoarea pentru creioane.
Comentariu: Stalin trăsese pe hartă o linie de demarcaţie cu un creion gros de tâmplărie
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rnauca,_Her%C5%A3a
Autor: Max, SER

Intrebarea 49
Dupa parerea grecilor antici , ea se afla in vecinatatea lacului Averno din Italia, la poalele muntelui
Tenaria in Laconia si in Pilos pe peninsula Peloppones?? Ce este ea?
Răspuns: Intrarea în Împărătia lui Hades
Autor: Casapu Anastasia, Happy Tree Friends

Intrebarea 50
Pentru crearea modelelor de descriere a proceselor haotice din natura , oamenii de stiinta utilizează
diferite procese şi fenomene care pot fi realizate destul de simplu.Scrieti raspunsul corect pe foile de
raspunsuri, iar peste un minut sa incercam sa realizăm acest proces haotic în cadrul acestei încăperi.
R/s: Aplauze
Autor: Hoper, SER

Intrebare de rezerva:
Intrebarea 51

Spre marea rusine a autorului acestei intrebari, acesta abia cu putin timp in urma a aflat ca aceasta
personalitate este de nationalitate român, dar nu nobil din neamul leşilor, asa cum credea el de la inceput.
Care este numele acestei personalitati?
R/s: Pan Halippa
Autor: Hoper, SER

