Bine ati venit la Etapa 5, etapa organizata de echipele Fantastic 7, Gladiolus, WTH, 10 Lei.
Sa incepem.
Întrebarea 1.
Speram ca aceasta intrebare va marca inceputul unei etape frumoase.
În 1943 la Casa alba s-au intilnit Franklin Delano Roosevelt si Winston Churchill. Tot în Casa albă urma sa
apara in 1942 si un alt presedinte american. Ştiind că în întrebare s-a facut o substitutie, numiti presedintele.
R: R Reagan
C : Casablanca s+a substituit cu CasaAlba. In primul caz e Conferinta de la Casablanca. In cel de+al doilea e cel
mai renumit film de dragoste din toate timpurile. Reagan, fost actor, era unul din pretendentii la rolul principal
in acest film.
“I hope this will be the beginning of a new friendship” se afla pe locul 20 in topul celor mai renumite fraze din
filme.
A: 10 Lei/
Bine, sa continuam. E deja 15.XX , iar noi citim intrebarea 2.
Se spune că, deşi nu putea fi numit un gentleman, Carol al II-lea al României împrumutase de la poporul pe care
îl guverna un simţ deosebit al umorului. Astfel, un general polonez care se refugiase în România după
declanşarea celui de-al doilea război mondial, indignat că nu fusese întâmpinat la graniţă cu onoruri, a solicitat
o audienţă la Carol. Monarhul l-a ascultat, iar la final i-a spus.
-Ne cerem scuze Excelenţă, dar am impresia că… Continuaţi raspunsul lui Carol, daca glumind, am putea spune
ca jucatorilor de cuc, putin probabil sa li se intimple asta.
R: Aţi ajuns prea devreme.
C: Polonia a luptat (doar) două săptămâni
S: Constantin Ţoiu, Obligado
A: I-M Felea, F7
Astea fiind spuse, va invitam si in continuare sa atrageti atentia la indiciile ascunse. Totul are un sens 
3. [a se împărţi material distributiv în prealabil]

Imaginati-va ca o formatie din MD ar face publicitate companiei Amazon, logo-ul careia il aveti in fata.
Care ar fi sloganul nu tocmai modest pe care l-ar propune ea?
R: Avem di tate
C Piesa Alimentara a Planetei Moldova ar ilustra mesajul ascuns din logo+ul companiei Amazon: Totul de la A
la Z.
A: 10 Lei/
4 [a se împărţi material distributiv în prealabil, 2 bucati]

1

Conform versiunii oficiale, Hewlett Packard isi trage denumirea de la o veche unitate de masurare a
suprafetii.Unii ar putea-o asocia partial cu numele unui personaj dual din literatura engleza.Ce am
inlocuit prin Hewlett Packard daca acesta si este locul actiunii din imagine.
R: Hyde-Park
C : Parcul din Centrul Londrei, cu renumitul Colt al Oratorilor, o imagine a caruia aveti in fata. Si personajul
dedublat Mr Hyde, al lui Stevenson.
A: 10 Lei/
5. Aceasta combinatie poate avea loc o data la 4 ani desi in pratica se intilneste cu mult mai rar.Primul caz a fost
in 1930 de atunci aceasta combinatie fiind atestata inca de 5 ori in 1934,1966,1974,1978 ultimul an insa nu vi-l
divulgam. Putini insa cred ca aceasta poate avea loc in curind. Scrieti va rog despre ce combinatie merge vorba.
R : gazda campionatului mondial de fotbal cistiga campionatul
(1930-Uruguay,1934-Italia,1966-Anglia,1974-RFG,1978-argentina,ultima data Franta in 1998)
A: Gabi, F7
6. Acum cea mai scurta intrebare din pachet.
Facindu-i sa taca pe ei, un Sir a fost recompensat de 10 ori. Ce litere au fost omise din intrebare?
R: mi
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Hopkins#Awards
A: 10 Lei/
7. In UK există o strictă diferentă dintre localitătile urbane, numite city si cele numite town. Care este totusi
diferenta dintre aceste două in opinia britanicilor, dacă, conform acesteia, datorita lui BanulescuBodoni, Chisinăul este city?
R/s : Existenta/lipsa catedralelor.
Comentariu : City are cel pu
ă, town nu are.
S: http://www.ukcities.co.uk/definitions/
Autor: Gladiolus, Soltan Alexandru
8 [a se împărţi material distributiv în prealabil]

Iata ce informatie a primit autorul cautind in browser despre Z: „
„Şi in sfirşit fiara a căzut, şi cei ce nu credeau s-au bucurat. Dar nu totul a fost pierdut, din cenuşă a
2

crescut o pasăre măreaţă. Pasărea a privit in jos spre cei ce nu credeau şi a aruncat foc şi tunete peste ei.
Fiara a renăscut cu puteri reinnoite, şi urmaşii lui Mammon au fost copleşiţi de groază”. Cartea lui Z , 7:15
Dacă cunoaşteţi cine anume este detestatul Mammon, vă va fi mai uşor să raspundeţi ce a fost înlocuit prin Z.
Animăluţul roşu din imagine sperăm să va ajute.
R: Z – Mozilla, (Varianta FireFox nu se acceptă din mai multe considerente, FireFox de fapt este panda
roşie, iniţial proiectul a fost numit Mozilla, denumriea de FireFox a fost adaugată mai tirziu.)
Comentarii: mammon – este оn cazul dat Internet explorer de la Microsoft. Pasaje din the book of mozilla
apar la introducerea оn aderess bar a browserului Mozilla a următroului text „about:mozilla”. Pe imagine
este prezentată panda roşie care оn engleză mai este numită şi firefox. La 15 iulie 2003 AOL оnchide
departamentul Netscape Comunicator, dar imediat deschide proiectul Mozilla, numit la оnceput Firebird,
iar mai apoi Firefox.
Autor: Guvir Oleg, 10 LEI
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_mozilla
9
In una dintre lucrarile lui O'Henry un escroc vorbea astfel despre sine: "eu niciodata n-am invatat la vreo
universitate de stiinte medicale, si nu ma pot numi un ucenic veritabil al doctorului Lap". putin probabil sa
cunoasteti prenumele si patronimicul acestui doctor, totusi incercati sa le numiti initialele in modul in
care ele apar in originalul englez.
R: S Q
C: po nashemu e ESCULAP.
S:
A: 10 Lei/
10
In aceasta lucrare aparuta in sec. 19 in sudul SUA, la prima vedere se face referinta la un eveniment foarte
indepartat din sec. 13 i.e.n. Totusi la audierea ei, actualitatea ei devenea evidenta. Ghidindu-va dupa aceste
indicii, raspundeti care este numele personajului central al lucrarii.
R : Moise
C : este vorba de cintecul « Go down Moses » care de fapt reflecta conditia negrilor din SUA
A : 10 lei

Runda 2.
11.
In afară de faptul, că găzduieste o universitate de talie internatională si este primul in topul oraselor Europene la
capitolul crestere a numărului populatiei, orasul Inverness atrage numerosi turisti din toata lumea. Ce-i atrage pe
turisti aici?
Răspuns: Monstrul Nessie, din loch ness
Autor: Gladiolus, Soltan Alexandru
12
3

Limbajul de programare Java este cel mai popular limbaj de programare, el este folosit pe servere, calculatoare
personale, telefoane mobile, dispozitive electronice, dar nu poate fi folosit in proiectilele balistice, statiile
nucleare si submarine. Desi nu exista probleme tehnice la realizarea aplicatiilor de asa gen, nimeni nu le face.
Numiti prin 2 cuvinte care este cauza ?
R: Licenta utilizatorului.
C: In licenta e scris ca in scopuri nucleare Java nu se foloseste.
You acknowledge that Licensed Software is not designed or intended for use in the design, construction,
operation or maintenance of any nuclear facility.
A: Serghei Grabovschii, ech. Gladiolus
13
Articolul dedicat politicii schimbatoare a acestui sef de stat european era intitulat cu numele si prenumele unuia
dintre marii sai conationali. Ce titlu avea articolul, daca se stie ca prenumele fusese schimbat astfel incit sa
denumeasca un animal simbolic pentru ideile din articol.
R: Chameleon Bonaparte
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=14742345
A: 10 Lei/
14. [a se împărţi material distributiv în prealabil]

In imaginea de mai sus vedeţi un vas pe care aparent este reprezentata o pereche. Ea poarta numele de
”Mesaj de dragoste al ELFilor”. Se presupune că copiii mici nu pot vedea aceasta pereche deoarece ei inca
nu au întipărite în memorie astfel de scene, însă ei îi văd anume pe ELFi. Ce am înlocuit prin ELFi?
Raspuns: Delfini
Comentariu: Imaginea poarta numele de ”Mesaj de dragoste al delfinilor” (Message d’amour des
dauphins ) Pe imagine se pot observa siluelele a 9 delfini (părtile mai intunecate)
Autor: Gladiolus, Andrei Bantos
Sursa: /420CAD / http://www.scottishdiary.com/2008/08/edinburgh-camera-obscura.html
15
Primul s-a născut în 1769 şi a ajuns vestit, al 2-lea s-a născut in 1912 la Moscova ca o copie a unui obiect
ce a aparţinut primului, devenind la rîndul său celebru. Vă rugăm să scrieţi numele care-i uneşte pe ambii.
Răspuns Napoleon
tortul cu acelaşi nume a fost pregătit pentru prima oară în 1912 la Moscova cu ocazia celebrării a 100 de ani de
la izgonirea lui Napoleon Bonaparte din Rusia fiind făcut după forma celebrei pălării pe care o purta acesta
(tricorn)
4

A: WTH
16
In 1993, şirul francez incepea cu StExzupery, urma Gustave Eiffel, fratii Lumiere, Pierre si Maria Curie. Cu
cine incepea sirul analog american?
R: G Washington
C: Evident, e vorba de banknote, iar pe 1 dollar se afla George Washington.
A:10Lei
17
Pe peretii dint-o sala de fitness din londra , putem gasi urmatorul text : “Exercitiile schimba muşchii în [cuvint
omis]”. Daca va dati seama cum se transformă muşkii, o sa raspundeti cu uşurinţă în engleza, procedeul sau
metoda cea mai simpla de a căpăta acelasi rezultat fara exercitii.
R: CapsLock sau Shift
C Muşchii se transforma in MUŞCHI cu litere mari
A: 10 Lei/
18
In intrebare a fost facuta o inlocuire. 1 ianuarie e o ceremonie religioasa, care arata ca pastreza
legamintul dintre Dumnezeu si Avraam. Desi e un ritual traditional facut in prezenta celor apropiati si
urmat de o masa festiva, acesta se face cu varsare de singe. Spuneti printr-un cuvint termenul stiintific ce
a fost inlocuit cu 1 ianuarie, daca cel religios este format din 2 cuvinte.
R : Circumcizia
C: termenul religios (din 2 cuvinte) e Taierea imprejur, sarbatorita in calendarul ortodox la 1 ianuarie
A: 10 Lei/
19
Fragment din cântecul Ceauşescu n-a murit de Ada Milea:
Ceausescu n-a murit!
Ne vegheaza îndârjit
Ceausescu e o şcoală
Ceausescu e o boală
Ceausescu n-a murit!
Istoria ne-a pacalit
sfecla lui de borş se plimbăncet prin vechea noastra sfeclă
Decodificaţi expresia sfeclă de borş.
R: limbă de lemn
C: limba de lemn este o expresie utilizată pentru a desemna (printre altele) limbajul promovat de către
regimurile comuniste şi are printre caracteristici (nu doar comunismului) – codificarea.
S: http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_de_lemn,
http://www.versuri.ro/versuri/fmem_ada+milea+ceausescu+n+a+murit.html
A: I-M Felea, F7

5

20 Această întrebare şi-a pus-o pentru prima dată o formaţie “contemporană”. Aceeaşi întrebare a fost preluată
de o formaţie mai contemporană decât prima, şi a constituit obiectul unui proces larg mediatizat la acea vreme.
Spuneţi-ne, într-un minut ,cine ştie, totuşi, răspunsul la întrebarea cu pricina.
R: Felinarele
C: Intrebarea era: De ce plâng chitarele. Pentru prima dată a fost cântată de formaţia Noroc, care s-a numit un
timp Contemporanul. Piesa a fost preluată de Ozone, a fost şi un proces care viza drepturile de autor, chestii…
A: I-M Felea, F7

Runda 3.
Intrebarea 21
Fragment din romanul scriitorului francez de origine rusa, Andrei Makine, "Muzica unei vieti":
As putea fara greutate data aceasta intilnire. Ea a avut loc acum un sfert de secol. Si anume in anul cind acest
celebru filosof, refugiat la Munchen, propuse o definitie devenita repede la moda, un termen pe care ginditorii,
politicienii ;i chiar simplii muritori aveau sa-l foloseasca cel putin un deceniu intreag si asta in toata lumea.
extraordinarul succes al formulei sale se datora unui merit evident: in doua cuvinte latine filosoful reusise sa
descrie viata a 240 de mln de fiinte umane, care populau la acel timp tara unde m-am
nascut. Despre ce formula/termen este vorba
R: Homo Sovieticus
A: 10 Lei/
22.
Schiorii profesionişti au fost primii care au utilizat acest cuvînt pentru a delimita o anumită categorie de
persoane. Ulterior el a devenit un obişnuit al coperţilor multor carţi de specialitate. Daca v-aţi dat seama care
este cuvîntul, vă va fi foarte uşor să spuneţi cu ce acţiune îl asociem noi cînd îl utilizăm în sensul lui direct.
R: pentru a fierbe apă, pentru a face ceai.
Comentarii: A numi persoanele оncepătoare ceainişi primii au început schiorii. A fost ales anume ceainicul
pentru asemănarea poziţiei care automat o aleageau începătorii schiori atunci cînd vedeau că sunt
fotografiaţi. Ulterior acest cuvînt a migrat în domeniul IT, unde cunoaştem cu toţii seriile de cărţi pentru
aşa numiţii „ceainişi”.
Autor: Guvir Oleg, 10 LEI
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
23.
Hanul Kubilai a intreprins doua expeditii in Japonia, însa ambele au esuat. Conform legendei, cind
invadatorii se pregateau sa debarce , taifunuri puternice se abăteau asupra corabiilor si distrugeau o mare
parte a lor. Istoricii japonezi considerau acele vînturi de origine Divină. Dar cum sunt numite in japoneza acele
taifunuri?
R : Kamikaze
C Kamikaze erau numite Vînturi Divine.
A: 10 Lei/
24.Atentie, va urma o intrebare foarta lunga
6

In iulie 2007, urmatorul text a facut senzatie in intreaga lume:
“Va rog spuneti-i mamei mele ca fac publicitate, caci ea crede ca sunt un pierde vara si ca daruiesc mincare
gratis si bautura gratis tuturor cui doresc, ca rid cu VIP-urile, jucatori si jurnalisti profesionisti, eu fotografiez şi
sunt paparazzi de stiri, intru in privat trecind peste cozile care asteapta, beau fara sa platesc, imi plac
sanwichurile si ginul si tonicul, casa mea e plina de obiecte de design, ca cunosc pe Paris Hilton, Tom Ford si
Emilio. “
Stiind ca autorul lui are ceva in comun cu Cleopatra Stratan, Robert Wadlow si chiar cu Angelina Jolie, nu va
voi intreba cine este autorul textulului si nici ce are in comun cu ei, ci prin ce a devenit renumit textul?
Răspuns: Cel mai lung titlu de carte
Explicatie : persoanele sus numite au in comun cu Davide Cilliberti faptul ca toate sunt in Guiness Book
records.
Autor: Doina Ulianovschi, WTH
25 [a se împărţi material distributiv în prealabil]

A fulgerat si i-a adunat.
Cum se numeşte coctail-ul obţinut recent din combinarea celor 3 elemente pe care le aveţi in faţă?
Răspuns: Fulgerul Negru / Черная Молния
Comentariu: Filmul lui Timur Bekmambetov „Черная Молния” a fost apreciat de critici ca fiind un mix
оntre scenariile Spiderman, Iron Man şi Transformers, logo-urile cărora sunt оn imagine.
Source: http://www.slashfilm.com/2009/10/19/full-trailer-for-timur-bekmambetov-produced-blacklightning/
Autor: Adrian Doncenco, WTH
26
Clubul de fotbal Dinamo Bucuresti a pregatit in cele mai mici detalii confruntarea cu marea rivala, Steaua.
Pentru ca partida sa se desfasoare in conditii cit mai bune, sefii din Stefan cel Mare si-au luat toate masurile de
siguranta. Astfel, in cazul in care gazonul ar fi fost moale, s-ar fi adus niste zmei pentru a usca suprafata de joc.
Sper ca Winetou si semenii lui va vor ajuta sa va dati seama ce s+a substituit prin zmei
R: elicopter
C: Apache, tribul lui Winnetou- mai e si denumirea unei serii de elicoptere de lupta americane.
A: 10 Lei/
27
Henry Ford si Thomas Edison au fost prieteni foarte apropiati si chiar in clipa cind Edison si-a dat ultima
suflare, Ford i-a stat alaturi. Mai tirziu s-a aflat ca urmasilor lui Ford le-a ramas drept mostenire si o
sticla, care pare goala pentru cei ce nu–i cunosc istoria. Sticla a fost pastrata nedesfacuta pana in ziua
de astazi si nu este de vanzare, urmasii lui Ford refuzand pina si o oferta de 20 milioane $. Peste un minut
scrieti continutul acelei sticle.
R : Ultima suflare a lui Edison
A: 10 Lei/
7

28
Atentie o veche legenda:
Se spune ca odata a fost o foamete mare si ca inrtreg pamintul era neroditor.Dupa multe rugaciuni, Marele
Spirit a trimis o fecioara fara straie sa faca pamintul din nou roditor si sa salveze oamenii. Ea a atins cu mina
stinga pamintul si acolo au rasarit cartofii si pamintul a devenit fertil.Apoi a atins cu mina dreapta si acesta a dat
nastere vegetatiei si porumbului. S-a asezat,si pe tot pamintul ramas a incoltit x.Scrieti peste un minut ce am
inlocuit prin x.
R: Tutunul(este o veche legenda a indienilor Huron din America de Nord)
A: Gabi, F7
29. Acesta nu a fost un razboi, ci mai curind o batalie. Am putea face paralele cu David si Goliat, doar ca
batalia a fost intimplatoare, iar David, de fapt, era cu mult mai mare decit Goliat decit s-ar parea la
prima vedere.
Cine a ecranizat aceasta batalie in anii 90 ai sec.XX ?
R: James Cameron
C: dimensiunile icebergului: http://beyondpenguins.nsdl.org/issue/column.php?
date=August2009&departmentid=curriculum&columnid=curriculum!pop
A: 10 Lei/
30.
In anul 1982 Casa de Creaţie a Copiilor din oraşul Ufa a participat la concursul „Camertonul de aur” cu un
patrunzator mesaj anti+militar. De atunci rugămintea a fost ascultată de milioane de oameni, dar din pacate
foarte rar auzită. Nu vă cerem să ne spuneţi în ce constă rugămintea, spuneţi-ne peste un minut numele
conducătorului Casei de Creaţie a Copiilor din oraşul Ufa.
R: Iurii Şevciuk
Comentarii: In intrebare este vorba despre formaţia rock rusă DDT, denumirea căreea are mai multe
variante de provenienţă, dar, luind in consideraţie faptul că ei şi-au inceput activitatea în Casa de Creaţiea
Copiilor, varianta de abreviere de la Dom Detskogo Tvorcestva e cea mai plauzibilă. Rugămintea era una din
primele piese ale formaţiei „Ne streleai”.

Runda 4.
Intrebarea 31.
In Thailanda sunt considerata floarea mamelor. Numele meu provine din limba araba – shi s-ar traduce ca darul
lui dumnezeu. In limba japoneza sunt cunoscuta shi sup denumirea de Sampin. Numiti desenul animat in care
figureaza numele meu.
R: Alladin
C : Jasmin, Iasmin, Iasomie, prinţesa din Alladin.
A: 10 Lei/
32. [a se împărţi material distributiv în prealabil]
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In imagine sunt incluse 3 postere din seria "Calatoreste cu Cuvintele" (ne cerem scuze de cacofonie).Numiti
cele 3 nume proprii, in engleza, ascunse printre litere.
R: Paris, London, Pisa
C: Atractiile turistice ilustrate: Turnul Eiffel, autobuzul englez si Turnul din Pisa.
S: http://metkere.com/2010/04/letters.html

A: 10 Lei/
33.
Precum alte familii nobiliare din acea vreme, casa de Medici a fost adevarata stapînă a orasului Florenta pe care
l-a adus in culmea dezvoltarii politice, economice si artistice. Metodele de a impulsiona arta si literatura au
contribuit la declansarea Renasterii. Pentru aceasta, familia de Medici a fost asociata
cu un om de stat roman, consilier a lui Octavian Augustus, patron al noii generatii de poeti ai epocii
augustine. Numiti-l.
R : Mecena
Se accepta si Mecenat (dat fiind ca asa suna in rusa)
A: 10 Lei/
34.
Înotatoarea americana Susan O'Neill, stabilind in scurt timp o serie de recorduri mondiale, a primit un
supranume frumos, dar nicidecum nou. Fiind deja in circulatie de ceva decenii, noi va rugam sa il scrieti
anume in japoneza.
R: Cio-cio-san
C Ea a fost numita Madame Butterfly
S: http://en.wikipedia.org/wiki/Susie_O'Neill
A: 10 Lei/
35.
In 1826 s-a afirmat că ar fi dispărut încă în 1757. Cu toate astea, ei mai există şi astăzi, chiar dacă sunt pe cale
de dispariţie. Chiar şi în cazul în care vor fi asimilaţi cu desăvârşire, expresia din 1826 va continua să fie
utilizată. Care expresie?
9

R: Ultimul Mohican
C: În 1826 a apărut romanul “Ultimul Mohican” de J. F. Cooper.
S: Dexi, http://ro.wikipedia.org/wiki/Ultimul_mohican
A: I-M Felea, F7
36 [a se împărţi material distributiv în prealabil]

Blitz dublu.
Pictorul şi fotograful Петр Малков are o serie de parodii la picturi celebre.
Intreb1-- Probabil mulţi din voi au recunoscut pictura originală, dar încercaţi să gândiţi greceşte şi intuiţi cu
maximă precizie numele personajului feminin central, asa cum reiese din denumirea data de Малков
Intreb 2-- . Imaginea care o vedeţi este o parodie la „Portretul unui tânăr cu un craniu”, realizat de Frans Hals.
Hals a început lucrul asupra tabloului in 1626. Principala diferenţă între tabloul original şi cel care-l aveţi în faţă
constă în dinţii craniului, pe care Малков i-a desenat sclipitori. Reproduceţi denumirea lucrării lui Малков.
Răspuns: Dita
Comentariu: model – Tabloul „Naşterea lui Venus” sau „Naşterea Afroditei” de Sandro Botticelli. Venus este
echivalentul roman al zeiţei greceşti Afrodita. Tabloul este intitulat „Naşterea Afro-Ditei”.
Răspuns: Bogatul Yorick!
Comentariu: La 1626 erau 10 ani de la moartea lui Wshakespeare. În tragedia Hamlet de W. Shakespeare, este
un moment memorabil (mai exact actul V scena 1) când Hamlet, cu un craniu în mână, exlamă „Poor Yorick!”,
aflând că acel craniu este al prietenului său Yorick, pe care îl iubea foarte mult. „Poor Yorick” a devenit
„krîlataia fraza” cu referire la temele „vanitas”. Малков a transformat-o din „Săracul Yorick” în „Bogatul
Yorick” pictând dinţi de aur.
Autor Igor Axînti, Fantastic 7
37.
Programatorii deseori glumesk ca Patratul Negru al lui Malevici e nimik pe linga acest, in ghilimele tablou,
al unui miliardar. Tabloul se zice ca produce cu mult mai multe emotii decit un patrat negru. Numiti acest
tablou, in romana sau in engleza, daca la sigur fiecare dintre voi nu si-ar dori sa-l vada vreodata.
R: Ecran albastru sau Blue screen, sau Blue screen of Death
Se accepta: patrat/dreptunghi albastru.
Comment: Да что там Малевич?! Картина Б. Гейтса "Голубой экран" вызывает гораздо более сильные
эмоции, чем пресловутый "Черный квадрат"
http://bash.org.ru/quote/406189
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A: 10 Lei/
38.
In intrebare este o substitutie.
Din categoria infrangere stupida- In timpul invaziei celtilor in Grecia anului 279 i.Hr., istoria a fost decisa
de o intamplare cel putin neobisnuita. Istoricii greci afirma ca intr-o noapte fatidica, in apropiere de
Delfi, peste celti s-a lasat euforia lui Dyonyssos. Crezand ca elenii sunt aproape, celtii s-au retras in graba
lasand in urma 10.000 de morti. In retragerea lor pripita, atacatorii si-au ucis tovarasii mai lenti de picior..
Daca v-ati dati seama care a fost de fapt emotia ce i-a cuprins pe celti, veti scrie peste un minut care
este zeul ce i-a ajutat pe greci in mai multe lupte.
R: Pan
C Panica este nebunia lui Pan, substituita in intrebare prin euforia lui Dyonyssos
A: 10 Lei/
39.
Din explicatiile acestei persoane: "ma plimbam cu doi prieteni de-a lungul strazii - soarele apusese, cerul
devenise rosu-singeriu, si m-am simtit cuprins de mlancolie. m-am oprit, obosit pina la moarte si m-am
rezemat de parapet...prietenii mei isi continuau drumul, iar eu m-am ridicat, tintuit locului, tremurind de
frica. auzisem strigatul infiorator, interminabil al naturii". cine este autorul acestor rinduri
R: Edward Munch
C : Celebra opera Strigatul a pictorului norvegian Edward Munch

A: 10 Lei/

40.
In serialul The Big Bang Theory, Sheldon, un tinar geniu al fizicii se imprieteneste cu una din studentele sale.
Aceasta ferm convinsa ca Sheldon pierde timp pretios pe distractiile cu prietenii sai, il tine sub stricta observatie
si il impiedica sa mai comunice cu ei. Numiti cele doua persoane care sunt mentionate in coloana sonora a
acestui episod.
R: Yoko Ono, John Lennon
C: cintecul You can be my Yoko Ono
A: 10lei

Runda 5
Intrebarea 41.
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Blitz Dublu
+In Nepal, autoritatile pentru a lupta contra coruptiei, i-au lipsit pe functionarii aeroportului de ele. Fara
ce au ramas functionarii nepalezi?
+Intr-un oras italian, au fost introduse sanctiuni destul de drastice pentru o anumeinfractiune rutiera.
Drept raspuns, in vinzare au aparut haine avind imprimate pe ele un anumit desen. Desenul era disponibil
in 2 variante de orientari diferite. Ce era imprimat pe haine?
R: Buzunare
R: Centura de siguranta.
A: 10 Lei/
! runda a 5-a, Intrebarea a 2-a.
In noiembrie 1878, fiind in Dobrogea, Mihail Kogalniceanu a fondat o localitate, nu pentru a-l plinge pe da
Vinci si nici pe Alfred de Musset, ci in cinstea prieteniei sale cu A.I. Cuza si anume in amintirea faptului ca i-a
fost loial domnitorului chiar si in cele mai tulburi timpuri cum au fost cele din 1864, cind Cuza a
recurs la actiuni radicale pentru a adopta legea rurala. Numiti va rog localitatea.
R : 2 mai (doua mai)
Runda 5, intrebarea2. DaVinci si DeMusset au murit pe data de 2 Mai.
A: 10 Lei/
43. [a se împărţi material distributiv în prealabil]

Ce cuvint din denumirea acestui club de golf a fost omisa, daca de exemplu el constituie aproximativ
0.0033 dintr-o productie din 1962, sau 1.0 dintr-o productie din 2004.
R: Spartan
C : Filmele 300 Spartani si Spartanul, din 62 si 2004 respectiv.
http://theroxor.com/2010/01/23/logo-of-the-week-spartan
http://www.imdb.com/title/tt0360009/
http://www.imdb.com/title/tt0055719/
A: 10 Lei/
44.
In clasamentul all-time pe tari la Jocurile Olimpice de Iarna, putem observa 4 steaguri aproape identice, unica
diferenta fiind stema. Pe unul din ele, ca stema erau cele 5 inele olimpice. Numiti oricare din cele 4 selectionate,
stiind ca in 2010 doar una din ele a mai participat si a adaugat in palmares citeva medalii.
R: Germania, RFG, RDG, Germania Unificata.
A: 10 Lei/
45. Lui Petru din Spania, bafta i-a suris in 2000 si 2003. Unui alt Petru de mai la sud, bafta i-a suris in 2002 si in
2004. Desi era un alintat al baftei, lui Martin bafta i-a suris, dupa lungi asteptari abia in 2007. In ce mod?
R : a primit premiul Oscar.
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C : Pedro Almadovar si Peter Jackson au primit in anii sus-mentionati premiul BAFTA pentru regie. Martin
Scorsese, era mult timp in topul celor mai ilustri regizori fara Oscar, avind citeva premii BAFTA si alte awarduri, dar nici un OSCAR. Norocul in sfirsit i-a suris in 2007.
A: 10 Lei
46.
Dupa al doilea razboi mondial reputatia companiei Coca-Cola din Germania a avut mult de suferit din cauza ca
americanii au interzis exportul concentratului de fabricare a bauturii in Germania. Nemtii atunci au hotarit sa
fabrice bautura din propriile produse si au amestecat deseurile de la productia de cidru si cu zerul ramas de la
producerea de cascavaluri. Bautura insa n-a avut succes si atunci nemtii au mai adaugat inca un component si au
obtinut un alt produs care in curind a devenit foarte popular. Numiti ce au adaugat producatorii, daca am putea
spune ca recent, cu ocazia unei aniversari, s-a renuntat la acest component?
R: colorant portocaliu (culoare portocalie)
C : (astfel s-a obtinut Fanta)
A: Gabi, F7
47
Un întreg popor
Nenăscut încă
Dar condamnat la naştere,
Foetus lîngă foetus,
Un întreg popor
Care n-aude, nu vede, nu înţelege,
Dar înaintează
Prin trupuri zvîrcolite de femei,
Prin sînge de mame
Neîntrebate.
Nu, nu este o intrebare despre Kurt Vonnegut.
Aveti in fata o poezie de Ana Blandiana, titlul careia va rugam sa il scrieti pe foitele de raspuns.
R: Cruciada copiilor
http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/cruciada.php
A: 10 Lei/
48.
Un proverb spaniol zicea despre X ca "este slabă pentru ca doar muşca, dar niciodata nu manînca". Emerson
considera ca X "este taxa pe care orice distinctie trebuie s-o plateasca". Ce s-a inlocuit prin X daca in franceza
de exemplu pentru a o numi se utilizeaza acelasi cuvint ca si pentru "dorinta".
R: Invidia
Autor: Doina Ulianovschi, WTH
49.
Atentie, banc cu substitutie. Doamne, zice Sf. Petru, romanii n-or indurat prea mult? In primavara
inundatii in Banat, apoi in Muntenia. N-a trecut mult timp si Moldova a fost sub ape, iar acum inundatii in
Ardeal... La care Dumnezeu ii raspunde: - Au vrut spanac, acu' le dau apa!
Daca v-ati dat seama care este inlocuirea, o sa scrieti peste un minut pe cel vizat daca acesta e prezent in
multe bancuri, printre care unul cu preturi ridicate la toate produsele.
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R: Basescu
Comentariu : Stii bancu cu Basescu ? Ba, se scumpesc toate !
A: 10 Lei/
50.
Scrisoare de dragoste:
„Fără tine inima mea arde. Tu, fulger alb, stea de dimineaţă, оnger, animal, ajută-mă, joacă-te cu mine,
pedepseşte-mă, sărută-mă! Tu, soare-n ceaţă, nu muri оnaintea mea! Eu, bărbat bătrоn, fără tine nici o
dorinţă, doar gelozie, iar eu vreau mai mult, primăvară-n Paris, sоnge vienez, iubire pentru toţi. Dar unde
eşti tu, amor?”. Peste un minut spuneţi-ne cine continuă să citească aceasta scrisoare оn forma ei
desfăşurată pentru cei din America şi nu numai, оncepоnd cu anul 1994?
R: Formaţia Rammstein.
Comentarii: Scrisoarea este alcătuită totalmente din denumirele pieselor acestei formaţii care a apărut оn
anul 1994. America - se face aluzie la piesa „America”
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Rammstein

Rezerva:
Unii l-au ales pentru ca este foarte prestigios sa-l alegi anume pe el. Noi nu l-am ales, ne-a ales el pe noi.
Parintii aleg numele lui pentru ca e popular sau poate si din alte motive. Unii parinti nu pot alege din
cauza timpului.
Cine este el?
R: Sf. Andrei
C: Flota militara rusa si Anglia l-a ales ca protectorul sau. Se stie ca apostolului Andrei i-au revenit Tracia,
Dacia si Scitia. Numele Andrei este un nume popular la noi, de regula cateodata copii sunt numiti in
cinstea lui cand este sarbatoarea lui.
A: Serghei Grabovschii, ech. Gladiolus

In lista cuvintelor exotice care permanent se cauta pe google, de foarte mult timp este popular un cuvant.
Majoritatea celor care il cauta il googleaza in speranta de a gasi semnificatia lui.
Cei care ii stiu semnificatia sunt fanati a stilului fantasy si a cartilor mistice, cei care nu ii stiu
semnificatia sunt fani a unui colectiv de muzica metal.
Peste un minut numiti va rog cuvantul.
R: Ktulu sau Cthulhu
C: The Call of Ktulu - cantec al formatiei Metalica
The Call of Ctulhu - cartea lui Howard Lovecraft.
S: google, si wikipedia
A: Serghei Grabovschii, ech. Gladiolus
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