MARATON, PRIMĂVARA 2011
ORGANIZATORI: LAREME, GS, GLADIOLUS, NURI
RUNDA 1
1. Atenţie în întrebare sunt înlocuiri.
În unul din articolele de pe blogul colectii.toateblogurile.ro intitulat “Ultima Şcoală” autorul îl
critică pe fostul prim-ministru român Emil Boc afirmând că acesta (citat) “se ţine de tot
felul de idei deşuchiate. Prima casă, a doua casă, primul siloz, primul tractor, prima rablă,
prima femeie, primul bărbat. Mai recent umbla zvonul ca acesta a pornit un nou program
social pentru pensionari numit “Ultima Şcoală”.Peste un minut scrieţi pe foiţele de
răspuns ce am înlocuit cu „ultima şcoală”.
Răspuns: „primul sicriu”
Comentariu: În CUC, întrebările la care răspund toate echipele se numesc „şcolăreşti”,
iar cele la care nu răspunde nicio echipă – „sicrie”. De aici şi logica înlocuiri. Succese la
Maraton!
Sursă: http://colectii.toateblogurile.ro/2011/04/08/primul-sicriu/
Autor: Ion Dodi şi Sandu Cojocari, LAREME
2. Se distribuie imaginea:

Atenţie, veţi auzi primele 2 rânduri din poezia “O beţie cu X” de Mircea Dinescu, scrisă
în 1989:
“Bătrâne X tu pe aceste meleaguri
vei fi degrabă bărbierit şi trimis la reeducare.”
Peste un minut spuneţi-ne ce am înlocuit cu X dacă, în engleză, imaginea pe care aţi
primit-o este unul din principalii duşmani ai acestuia.
R: (Karl) Marx
C: În engleză „ISM cu majuscule” s-ar traduce „capital ISM”.
S: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/betiemarx.php
A: Sandu Cojocari, LAREME
3. Atenţie, citat de Constantin Noica: „Ce frumos lucru să plăteşti o datorie, e o intrare în
ordine. Celălalt protestează – nu era nevoie, n-avea nici o importanţă… Dar lucrurile
trebuie să reintre în ordine” (Citat încheiat). După aceasta, Noica menţionează un om şi o
pasăre. Numiţi-i pe ambii.
R: Socrate, cocoşul.

C: Noica se referă la ultimele cuvinte ale lui Socrate înainte ca acesta să bea cucuta:
“Criton, îi sunt dator lui Asclepios un cocoş, vă rog să nu uitaţi să i-l daţi”.
S: C. Noica „Jurnal Filosofic”, Platon „Phaidon sau Despre Suflet”.
A: Andrei Lutenco, LAREME
4. Se distribuie imaginea:

Peste un minut reproduceţi inscripţia ce a fost ştearsă din imagine.
R: Hobbyte.
Criteriu:se acceptă doar răspunsurile exacte.
C:1byte=8bits.
S: http://puns.icanhascheezburger.com/2011/04/01/funny-puns-hobbithobbyte/
A: Sandu Cojocari, LAREME
5. Tristan da Cunha este un grup de insule izolate în Atlanticul de Sud, situate la 2816 km
de Africa şi 3360 km de America de Sud. Noutăţile, de obicei, locuitorii insulei le afla din
gazete. Pe gazete sunt inscripţii de tipul "3 ţigări sau 4 cartofi". Ce însemnătate au aceste
inscripţii?
R: indică preţul
S: http://www.tristantimes.com/art_1609_32_87_2.html
A: Alexei Melnic, Nuri
6. Blitz dublu:
Fenomenul părinţilor elicopter (helicopter parents) a fost numit aşa în Statele Unite
datorită obsesiei acestora de a-şi proteja odraslele şi de a plana mereu deasupra lor
asemenea elicopterelor:
a. Ce invenţie relativ proaspătă a fost numită “cel mai lung cordon ombilical” dintre
părinţii elicopter şi copiii lor?
b. Cu ce activitate se asociază comportamentul acestor părinţi în ţările scandinave, dacă
aceştia sunt acuzaţi de faptul că matură toate obstacolele din calea copiilor lor?
R: Telefon mobil; Curling;
C: b) Unul dintre rolurile în jocul de curling este cel de sweeper, adică măturător, care
reduce obstacolele din calea pietrei de curling.
S: http://en.wikipedia.org/wiki/Helicopter_parent
A: Ion Vasilică, LAREME
7. În sezonul 2007-08 portarul echipei de hochei Ottawa Senators Martin Gerber, a
schimbat masca de protecţie obişnuită pe una în totalitate neagră. Purtând această mască,
jocul lui a devenit într-atât de bun încât echipa a continuat să fie o forţă a hocheiului
american şi fanii i-au dat portarului o noua poreclă. Încercaţi sa reproduceţi această
poreclă.

R: Darth Gerber
S: http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Gerber
A: Ion Dodi, LAREME
8. Un călător arab din secolul IX a întrebat: "Ce fel de ţară este? Şi este oare o ţară? Mai
degrabă este o mlaştină sărată, un amestec de apă şi noroi." Un călător elveţian al
secolului XVIII, la rândul său, a notat: "În această ţară, toate sunt artificiale, totul - chiar
şi ţara şi chiar natura însăşi." În ultimul sfert al secolului XX, un grup de cetăţeni ai
acestei ţări, de asemenea, au fost comparaţi cu ceva artificial. Cum se numeşte această
ţară?
R: Olanda
C: Echipa de fotbal a Olandei în 1988 a fost numită „Portocala mecanica” din cauza
culorii maiourilor şi jocului aproape automat al echipei.
A: Vlad Muntean, GS
9. În filmul “The Color of Pomegranates” („Culoarea rodiilor”) ea apare în urma aplicării
unor pietre grele asupra unor cărţi, o mai vedem şi într-un spot publicitar vizând calitatea
presei în Republica Moldova. Numiţi-o cu 3 litere, sau 3 simboluri.
R: Apă, H2O.
S: http://www.imdb.com/title/tt0063555/
A: Sandu Cojocari, LAREME
10. Se distribuie imaginea:

Spuneţi-ne, vă rugăm, peste un minut ce inscripţie am şters din imagine, ştiind că
formularea "meine lieber" sar fi potrivit mult mai bine decât "mon cher".
R: Funf.
Criteriu: fünf, funf, fiunf.
C: 4 în germană se citeşte aproape ca „fear” în engleză iar 6 – ca „sex”. Între 4 şi 6 după
cum mulţi îşi dau seama se află 5, în germană „funf”.
Muzon: EINS ZWEI POLIZEI - MO-DO.
A: Sandu Cojocari, LAREME

RUNDA 2
11. Atenţie veţi auzi nişte fragmente dintr-un document care nu a fost rostit oficial
niciodată în care am făcut câteva înlocuiri.
“Aceşti oameni curajoşi, X şi Y, ştiu că nu există nici o speranţă pentru salvarea
lor. Dar ei, de asemenea, ştiu că există speranţă pentru omenire în sacrificiul lor.”
“Alţii îi vor urma, şi vor găsi cu siguranţă drumul spre casă… Dar aceşti oameni au
fost primii, şi vor rămâne primii în inimile noastre”.
“Un preot trebuie să adopte aceeaşi procedură ca la o înmormântare pe mare,
consacrând sufletele lor "celui mai adânc din adâncuri" şi încheind cu Rugăciunea
Domnului”
Peste un minut spuneţi-ne ce am înlocuit cu X şi Y.
Răspuns: Neil Armstrong şi Edwin (Buzz) Aldrin
Comentariu: Aţi auzit secvenţe din documentul “In event of moon disaster” care
conţinea un discurs ce ar fi trebuit sa fie pronunţat de Richard Nixon în caz de catastrofă
a misiunii americane pe lună.
Sursă: http://www.lettersofnote.com/2010/11/in-event-of-moon-disaster.html
Autor: Sandu Cojocari, LAREME
12. Francis Bacon este un pictor irlandez din secolul 20 cunoscut pentru lucrările sale
controversate şi expresive iar, pe alocuri, înfricoşătoare şi chiar violente. Bacon prefera
anume acest format din două motive – primul, fiindcă folosirea acestuia în lucrările sale
presupunea un gest de desacralizare, de transformare a religiosului în secular. Al doilea
motiv consta în aceea că, formatul îi permitea lui Bacon să realizeze o naraţiune
psihologică. „Eu văd imaginile în serii”, spunea el. Despre ce format este vorba.
R: Triptic
C: Tripticul este un tablou compus din trei părţi separate (prinse în balamale în aşa fel
încât părţile laterale să se închidă peste cea din mijloc), pe care sunt pictate scene sacre şi
chipuri de sfinţi
S: http://www.artyfactory.com/art_appreciation/portraiture/bacon/francis_bacon.htm
13. Citat de Steven Wright :“Aceştia cresc în ocean. Mă întreb cât de adânc ar fi oceanul
dacă asta nu s-ar fi întâmplat”. Ţinând cont că aceştia au fost utilizaţi de ştiinţa bionica
pentru a crea un obiect asemănător, utilizat de om, numiţi-i.
R: Spongierii/Bureţii
A: Cătălina Bulican, echipa GS

14. Imagine:

Claude Monet spunea despre tabloul lui Velazquez Portretul unui actor renumit pe timpul lui
Filip IV: „Probabil cel mai remarcabil tablou care a fost pictat vreodată - fundalul
dispare; doar aerul îl înconjoară pe actor, care este îmbrăcat complet în negru şi este plin
de viaţă”. Citat încheiat. Atenţie întrebare: cum se traduce din Bască cuvântul bel de la
care provine numele Velazquez, dacă un alt om de artă a primit această poreclă de la
denumirea operei sale?
R: Corb.
C: Celălalt om de artă este Edgar Allan Poe, autorul celebrului poem „Corbul”
S: http://en.wikipedia.org/wiki/Velazquez
http://en.wikipedia.org/wiki/Poe
A: Andrei Lutenco, LAREME
15. Imagine:

Numiţi-l pe cel reprezentat pe imaginea din dreapta.

R: Francis Bacon
C: Imaginea din partea stângă este pictura lui Francis Bacon (pictorul) Studiu după portretul
Papei Innocenţiu X de Velázquez, 1953. După cum v-am spus în întrebarea 12 lucrările lui
Bacon sunt foarte expresive iar, pe alocuri, înfricoşătoare. Pe imaginea din dreapta îl
vedeţi pe filosoful englez Francis Bacon, care a trăit în secolele 16-17.
S: http://ro.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon_%28pictor%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
A: Andrei Lutenco, LAREME
16. Întrebare din partea echipei Nuri: Sophia Loren spunea că X este 50% ceea ce ai şi
50% ceea ce oamenii cred că ai. Numiţi X prin 2 cuvinte din limba engleză.
R: Sex appeal
C: “Sex appeal is fifty percent what you’ve got and fifty percent what people think you’ve
got.” Sophia Loren
S: http://italosearch.com/famous-italian-quotes/
A: Stella Enachi, Nuri
17. Se distribuie imaginea:

Spuneţi-ne care două cuvinte le-am şters din imagine ştiind că încep cu aceeaşi literă?
R: mişcarea mouselui
C: când cineva intră în cameră dai cursorul spre colţ ca să închizi fereastra.
A: Sandu Cojocari, LAREME
18. Nu ştiu dacă aţi cântat vreodată de unul singur în capitala Norvegiei, sau dacă aţi băut
ţuică italienească în capitala Boemiei, dar iată că o publicitate pe Euronews vă sugerează
să mergeţi numai şi numai în acest oraş European. Dar despre ce oraş este vorba?
R: Lyon
C: Este vorba de anagramele: Solo-Oslo; Grapa-Praga; only-Lyon.
S: Publicitate pe postul TV Euronews, dar şi aici http://www.onlylyon.org/home-12.html
A: Andrei Lutenco, LAREME
19. Andoni Goikoetxea Olaskoaga cunoscut de asemenea sub numele de Măcelarul din
Bilbao, era faimos pentru faptul că păstra în camera sa arma cu care a rănit "Regele" în
anul 1983. Dar ce profesie avea Andoni daca el nu a fost pedepsit pentru faptă, chiar
dacă a fost filmat de câteva camere de luat vederi?

R: Fotbalist
C: Andoni era un jucator foarte dur si este cunoscut pentru fautul dur asupra lui
Mardonna dupa care a declarat
ca gheata cu care a l-a fautat o tine acasa ca memorie
S: http://en.wikipedia.org/wiki/Andoni_Goikoetxea_Olaskoaga
A: Alexei Melnic, Nuri
20. L-au văzut doar o singură dată pe Brian, dar felul neobişnuit al acestuia de a fi i-a
inspirat pentru o piesă întreagă. Iniţial nu puteau să-l definească, aşa că au încercat să-l
descrie printr-un asalt de idei. Peste un minut spuneţi-ne denumirea destul de originală a
piesei ce urmează să o auziţi.
R: Brianstorm
C: brainstorm(asalt de idei) + Brian.
Criteriu:se acceptă doar răspunsurile exacte.
S: http://en.wikipedia.org/wiki/Brianstorm
Muzon!: Arctic Monkeys – Brianstorm.
A: Sandu Cojocari, LAREME

RUNDA 3
21. Text pe foiţe:
Avem o umbrelă
modelul: UNBRELĂ
Ce nu se deschide
când plouă cu gloanţe
e grindină de grenade
sau tunet de bombe
(...)
nu contează dacă e
Vietnam
Kampuchia
Bangladesh
Irak
Bosnia
Afganistan
sau
Liban
E mereu aceiaşi istorie!
(…)
Oamenii solemni, înţelepţi,
Dar impotenţi
Stau şi discută în adunare
Şi adoptă rezoluţii pe care
nu le pot realiza
(…)
Ce spectacol ruşinos!
ce constelaţie de ipocriţi!
Aveţi în faţă traducerea din engleză a unei poezii, denumirea ironică a căreia, în română
ar putea fi tradusă prin două cuvinte scurte ce încep cu aceeaşi literă şi fiecare continuă
cu câte un adverb antonimic cu celălalt. Reproduceţi această denumire în română.
Răspuns: Oda ONU
Sursă: poezia http://www.qatarliving.com/node/330479
„Da” şi „nu” sunt adverbe http://dexonline.ro/definitie/nu
Autor: Andrei Lutenco, LAREME
22. Compania "Lexicon Branding", care inventează denumirile brandurilor, cum ar fi
"Intel Pentium" şi "Apple PowerBook", susţine că numele acestui brand faimos a fost
inventat accidental. Versiunea originală nu i-a plăcut lingvistului companiei din cauza
cuvântului "straw" (paie). Înlocuind „paie” cu un alt cuvânt, "Lexicon Branding" a
obţinut denumirea, care i-a convenit clientului. Numiţi brandul.
R: BlackBerry.
C: Compania a propus iniţial numele Strawberry.
A: Vlad Muntean, echipa GS

23. Se distribuie imaginea:

Aceasta este imaginea de profil a unei pagini facebook din categoria "just for fun". Dar
care e numele paginii?
R: PAPARAZZInger
S: http://www.facebook.com/group.php?gid=130680168531&v=wall
A: Sandu Cojocari, Andrei Lutenco, LAREME
24. Peste un minut spuneţi-ne cu ce se termina "Lista invenţiilor numite in cinstea unor
persoane" de pe wikipedia.com?
R: Zeppelin.
S: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_inventions_named_after_people
A: Sandu Cojocari, Andrei Lutenco, LAREME
25. Imagine:

Dаcă am fi jucat această întrebare în SUA sau, de exemplu, în Rusia, am fi ascuns în
denumirea primului tip numele unui oraş francez, bineînţeles lipsindu-ne de litera Ă. Dar
cum jucăm această întrebare în română, am ascuns în această denumire un alt oraş
european. (Curios e că locuitorii acestui oraş numesc acest tip altcumva). Însă nu vă
rugăm să ne spuneţi cum se numeşte primul tip, spuneţi-ne cum se numeşte al treilea.
R: Hatchback;

C:
S: http://en.wikipedia.org/wiki/Hatchback
A: Ion Vasilică, LAREME
26. Text pe foiţe:
“Vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie…” (M. Eminescu, Scrisoarea a III-a)
„If there is no cure for the common cold, there are a few time-tested remedies for
its symptoms. The _____ ____ of green tea and honey is one of them.”
Peste un minut trebuie să restabiliţi cele două cuvinte omise din cel de-al doilea citat
dacă, FIFA a anunţat una în 2002, în baza unui sondaj, iar americanii au avut-o cu zece
ani mai devreme în Spania.
R: Dream Team
C: Citatul din Eminescu este un exemplu de aliteraţie, Procedeu stilistic care constă în
repetarea aceluiaşi sunet sau a unui grup de sunete în cuvinte care se succedă. Expresia
„Dream team of green tea” conţine şi ea o aliteraţie evidentă. În 2002, FIFA a publicat
echipa de vis, Dream Team, de fotbal a tuturor timpurilor. La Jocurile Olimpice din
1992, echipa de baschet a SUA a fost supranumită Dream Team.
S: en.wikipedia.org/wiki/Dream_Team
A: Andrei Lutenco, LAREME
27. Acest fenomen de pe internet (mem), inspirat dintr-un film din 2006, în scurt timp a
devenit într-atât de popular, încât personajul principal a ajuns până şi pe băncile şcolii.
Dar ce problemă tehnică avea automobilul de pe o imagine care folosea acelaşi mem?
R: avea o roată spartă.
C: Se face referire la filmul 300 şi meme-ul cu Leonidas, regele spartanilor strigând THIS
IS SPARTAAAA!!!! „This is parta” scrie pe unele bănci din şcoli şi universităţi ☺.
A: Ion Dodi şi Lidia Feghiu, LAREME
28. Bliţ hextuplu cu ţări:
a) Aceste două state au luptat între ele ca parte a celui mai sângeros război de pe
continent, cunoscut ca războiul Triplei Alianţe. Se zice că acesta a afectat semnificativ
producţia de mate din regiune, produs de care depindeau mult economiile statelor.
Numiţi cele două state beligerante dacă una dintre „luptele recente” dintre ele a avut loc
la 28.03.2009.
b) Războiul dintre aceste două state, a durat 8 ani şi astfel este cel mai lung război
convenţional din secolul 20. El mai este cunoscut şi ca „războiul impus”, sau „sfânta

apărare” şi chiar cu o expresie care a fost mai apoi atribuită altui conflict. Numiţi cele
două state.
c) În secolul 20 aceste două ţări au avut un adversar comun: una, în prima jumătate a
secolului, iar alta – în a doua jumătate. Unii istorici spun că locuitorii primei ţări au
descoperit-o pe cea de-a doua. În prima, există chiar şi o reţea de supermarketuri cu
denumirea celei de-a doua, în care pot fi procurate produse ce se păstrează mult timp.
Numiţi-le pe ambele.
R: Paraguay şi Uruguay; Iran şi Irak, Irlanda şi Islanda.
C: Acesta a fost un blitz fonetic cu denumiri de ţări:
a) „luptă recentă” – război de fotbal;
b) război cunoscut şi ca „Războiul din Golful Persic” atribuit mai apoi conflictului dintre
SUA şi Irak.
c) Reţeaua de supermarketuri vinde produse îngheţate şi se numeşte „Iceland” (joc de
cuvinte - ţara gheţii / Islanda).
A: Andrei Lutenco, LAREME
29. Conform unor surse ideea pentru acest film ar fi venit doar de la imaginea a 5
persoane aranjate în rând, într-o odaie bine iluminată cu un fon dungat. O informaţie
destul de suspectă, luând în consideraţie faptul că filmul a obţinut un Oscar pentru
scenariu, care s-a dovedit a fi destul de complex. Numiţi filmul.
R: The Usual Suspects.
S: http://www.imdb.com/title/tt0114814/trivia
A: Sandu Cojocari, LAREME
30. Conform criticilor, scriitorul a preluat fraza de la Eugene Lyons care şi-a numit astfel
un capitol dedicat economiei sovietice de pe timpul lui Stalin. Odată Hermann Goring,
exteriorizându-şi excesiv loialitatea, ar fi spus „dacă Furerul o doreşte, atunci aşa şi este”.
Reproduceţi cu maximă precizie această frază.
R: 2+2=5;
C: La Eugene Lyons „2+2=5” venea să parodieze sloganul sovietic: „să facem cincinalul
în 4 ani”. Anume de la el a preluat Orwell conceptul pentru romanul 1984.
A: Andrei Lutenco, LAREME

RUNDA 4
31. Atenţie în întrebare sunt înlocuiri.
Ideea expoziţiei : „Alisa în ţara minunilor” a departamentului de artă digitală, a
Universităţii de Arte Aplicate din Viena, a fost explicată astfel de organizatori: „realitatea
este construită prin referinţe şi reprezentări. În informatică Reprezentarea este numită
Alisa. Ea foloseşte spaţiul mai eficient. Chiar dacă este mică în dimensiuni, este capabilă
de a da o impresie despre originalul la care face referinţă. Dar Alisa este şi o cheie, o
„vizuină de iepure”, pentru memorie”. Ce cuvânt a fost înlocuit cu altul în textul
întrebări, ştiind că în română acesta este un adverb.
Răspuns: Alias;
Comentariu: Folosirea alias-ului (aliasing) în informatică este situaţia în care o locaţie a
datelor în memorie poate fi accesată prin diferite nume simbolice în cadrul programului.
În română cartea lui L. Carrol se traduce ca „Alice în ţara minunilor”.
Sursă: http://www.digitalekunst.ac.at/index.php?id=132
Autor: Andrei Lutenco, LAREME
32. Imagine

Pe un fragment de pe „Columna lui Traian”, pe care l-aţi primit, se arată cum este făcut
unul din ELE. Dar cum potrivit expresiei populare vechi, sunt orientate ele?
R: Spre Roma.
C: „Toate drumurile duc la roma”
A: Vlad Muntean, GS
33. Potrivit Wikipediei, X a fost inventat in anii '60 de către un jurnalist american pe
nume Warren Mitofski. În URSS X nu a existat. În Rusia modernă, X a apărut doar în
anii 90, odată cu organizarea alegerilor libere. În Moldova X a devenit popular în ultimii 3
ani. Titlul X de obicei, nu se traduce în limba română, şi, în conformitate cu o glumă, cel
mai des, în Moldova, X reprezintă nu ceea ce vrei să spui, dar aceea ce vrei să audă alţii.
Numiţi X.
R: Exit-poll
A: Vlad Muntean, GS
34. Însetat de idei noi pentru întrebări, autorul a căutat cuvântul X pe portalul
ro.wikisource.org, însă nu a găsit nimic mai mult decât o sugestie către cuvântul y.
Atenţie citat :
“Deci uciderea ciobanului nu s-ar datora unui sacrificiu ritualic, martiraj sau y, ci e
rezultatul unui act juridic statornicit de „legea pământului”.
Peste un minut spuneţi-ne ce cuvinte au fost înlocuite cu x şi y.

R: compot, complot.
S: http://ro.wikisource.org/wiki/Miori%C8%9Ba_sa_n%C4%83scut_%C3%AEn_Maramure%C8%99/Reflectarea_unui_fapt_etnografic
A: Sandu Cojocari, LAREME
35. Imagine:

Denumirea cărţii imaginea căreia o avei în faţă are un dublu sens. Se ştie că unicul lucru
pe care EL i l-a lăsat soţiei a fost doar un pat, şi nu cel mai bun, dar nu acesta e subiectul
cărţii. Peste un minut vă rugăm să reproduceţi cât mai exact întrebarea acoperită cu al
doilea spaţiu gol.
R: Who wrote shakespeare? / Cine a scris opera lui shakespeare?
Criteriu: după sens.

Cartea se numeşte „Contested Will”, în care “will” poate fi
C:
interpretat atât în sens de testament cât şi ca prescurtare a numelui autorului. Paternitatea
operei lui Shakesperare rămâne a fi un subiect de discuţie în cercurile literare.
A: Andrei Lutenco, LAREME

36. Deşi ambele lucrări s-au dovedit a fi extrem de populare imediat după apariţia lor,
autorul a recunoscut că "pasarea întrece gândacul". Încercaţi să vă daţi seama care sunt
lucrările şi peste un minut să numiţi autorul.
R: Edgar Allan Poe;
C: se face referinţă la poezia „Corbul” şi povestirea „Cărăbuşul de aur”.
S: http://en.wikipedia.org/wiki/Poe
A: Ion Dodi, LAREME
37. Atenţie în întrebare este folosită o înlocuire. Într-o secvenţă a serialului Fringe,
Doctorul Walter Bishop, cunoscut pentru replici originale, declară: „Toţi suntem ciudaţi.
Ceea ce este mult mai remarcabil este cât de mulţi dintre noi par a fi normali”. De fapt,
apariţia ciudaţilor este o parte a procesului evoluţionist. Nu vă rugăm să numiţi ce am
înlocuit prin cuvântul „ciudat” dar numiţi franciza americană care îi are drept eroi pe
aceştia.
R: Xmen
C: Xmen este o franciză americană care are drept protagonişti mutanţi.
S: http://en.wikipedia.org/wiki/Mutant
http://en.wikipedia.org/wiki/Xmen
http://www.imdb.com/character/ch0106629/quotes
http://dexonline.ro/definitie/mutant
A: Stella Enachi, Nuri
38. Pe coperta revistei italiene Internazionale din 23 ianuarie 2011, apare un emoticon
zâmbăreţ, care pare să ne dea din ochi, felicitându-ne cu o schimbare de succes. Peste un
minut, spuneţi-ne în două cuvinte, ce serveşte drept imagine originală a acestui emoticon.
R: Steagul Tunisiei
C: Tema centrală a acestei ediţii a revistei este revoluţia reuşită în Tunisia la începutul
anului 2011.

A: Andrei Lutenco, LAREME

39. Ca să ajungă pe jos din Liozna, Belarus, în Paris, Franţa, acestuia i-ar fi trebuit să facă
aproximativ 2 571 000 de paşi. Spre deosebire de alt coleg de breaslă. acesta totuşi nu a
parcurs această distanţă. Numiţi-l.
R: Marc Chagall.
C: Conform unor surse Constantin Brâcuşi ar fi ajuns în Paris pe jos, («Chagall»/
«шагал» = păşea), un pas=0.96m.
S: http://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Chagall
http://www.lumea-copiilor.ro/enciclopedie/brancusi/brancusi.php
http://www.crestinul.ro/unitatidemasura.htm
A: Sandu Cojocari, LAREME
40. Bliţ dublu:
a) Victor Chironda (blogger şi prieten, inclusiv pe facebook) spune că la această dată
trebuie să sărbătorim “ziua de negăsit”. Numiţi această dată fără erori.
b) Conform unei interpretări, denumirea acestui cântec al formaţiei Arctic Monkeys
vine de la camera de hotel în care protagonistul se reîntoarce pentru a-şi regăsi
iubita. O altă interpretare spune că denumirea este de fapt un strigăt pentru
ajutor. Reproduceţi denumirea cântecului.
R: a) 4.04 (4 aprilie); b) 505;
C:
a) 4 aprilie poate fi reprezentat cu 4.04. Mesajul de eroare http 404 - „page not
found”.
b) Comentatorii presupun că denumirea cântecului vine fie de la camera 505 a unui
hotel sau reprezentarea prin cifre a cuvântului SOS.
S: a) Experienţa autorului şi http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_404
b) http://www.songmeanings.net/songs/view/3530822107858653652/
(MUZICĂ: http://www.youtube.com/watch?v=pPVBvGzPTRw&feature=related )

RUNDA 4
41. Se distribuie foiţe cu text:
acesta este material distributiv
ACESTA ESTE MATERIAL DISTRIBUTIV
Wikipedia rusească spune că numele acestuia chiar a devenit un brand comercial de
succes. Astfel, Oficiul pentru înregistrarea brevetelor şi mărcilor comerciale din SUA, a
înregistrat două mărci comerciale cu numele lui, diferenţa dintre care o vedeţi pe foiţele
din faţa Dvs. Explic, denumirea unei mărci se scrie cu minuscule, iar al celeilalte – cu
majuscule. Scrieţi pe foiţe numele lui.
(Ion Dodi: „Aveţi un minut”
Cititorul: „Mulţumesc, Ion”!) :P
Răspuns: Captain Obvious.
Se acceptă: Căpitanul Evident, Capitan Ochevidnosti şi după sens.
Comentariu: Acesta este un comentariu la întrebarea de CUC despre Căpitanul Evident.
Căpitanul Evident spune lucruri evidente. Mulţumesc Căpitane!
Autor: Andrei Lutenco, LAREME
S: 1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%
B0%D0%BD_%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD
%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
2)
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=%22Thank%20you%20Captain%20
Obvious%22
42. Deşi interpretările filosofice abundă, se poate afirma că acest slogan are la bază un
fapt empiric ce ţine de tehnica de construcţie a unui element de urbanistică şi nu este
decât un îndemn la continuarea luptei prin aruncarea pietrelor în forţele de ordine.
Reproduceţi sloganul.
R: “Sub caldarâm - plaja” / „Sous les pavés, la plage”
C: Conform unor păreri, sloganul a apărut în timpul revoltelor în masă din 1968 din
Franţa atunci când protestatarii care extrăgeau pietrele de pavaj pentru a le lansa în
forţele de ordine, au descoperit sub acestea nisip – care era folosit ca element de
construcţie. Deci pentru a ajunge la nisip/plajă trebuia să scoţi pietrele.
S: http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=37487
A: Andrei Lutenco, LAREME
43. În 1996, Garth Kidd descria efectul X ca fiind o ”tendinţă de a asocia totul cu 4
pătrăţele şi de a le căuta locul”, devenind o obsesie, care se întâlneşte din ce în ce mai des.
Ce am înlocuit prin X?
R: Tetris.
S: http://en.wikipedia.org/wiki/Tetris_effect
A: Laura Munteanu, GS

44. Într-o scenă fantasmagorică din romanul „Ulise” de James Joyce, amantul tupeist al
soţiei protagonistului, intră în casa acestuia, cere o întrevedere cu soţia, îşi scoate şi-şi
agaţă pălăria. Dar unde o agaţă?
R: În coarnele eroului principal / În coarnele soţului.
C: scena după cum am spus este una fantasmagorică, iar coarnele erau pe capul eroului în
sens propriu.
A: Andrei Lutenco, LAREME
45. Chiar dacă a apărut abia în secolul 20, acesta era într-un anumit fel cunoscut în China
de 3 mii de ani, ceea ce le-ar da chinezilor dreptul să-l numească aşa cum l-a numit Яков
Федорович Орланский-Титаренко în 1907. Dar cum?
R: Baian;
C: în internetul rusesc „Baian” înseamnă informaţie învechită, cunoscută.
S: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD
A: Andrei Lutenco, LAREME
46. (Imagine pe ecran - inscripţie mare) "Samuel Goldwyn"
Din păcate pentru aceasta întrebare nu avem material distributiv, de aceea va rugam sa priviţi la ecran.
Producătorul de film Samuel Goldwyn spunea: un scenariu lung face un film prost, de
doua ori mai rău. Ce am înlocuit prin „scenariu lung”?
R: Ecran mare
S: Samuel Goldwyn
A: Lidia Dodi, LAREME
47. Turcii au spart tradiţia. Neamţul Sebastian Vettel, nu a avut voie să XY după Marele
Premiu al Turciei. De asemenea, piloţilor Sebastian Buemi şi Sergio Perez li s-ar fi
interzis să XY dacă făceau aceasta. Ce trebuiau sa facă ceilalţi piloţi?
R: Să ajungă pe podium (în primii trei)
Criteriu: după sens
C: XY – bea şampanie. Câştigătorul întrecerii, neamţul Sebastian Vettel nu a avut voie să
bea din şampania tradiţională. El are numai 23 de ani, iar legea din Turcia spune că
trebuie să ai cel puţin 24 de ani pentru a putea bea alcool. Doar persoanele care ajung la
finiş printre primii trei primesc şampanie
S: http://www.prosport.ro/alte-sporturi/auto-moto/turcii-sparg-traditia-i-au-interzislui-vettel-sa-celebreze-succesul-cu-sampanie-vezi-cum-a-replicat-germanul-8252310
A: Nuri
48. Vizitând o expoziţie a acestor obiecte , Bernard Show a glumit spunând că nu
observă nici un progres de când era tânăr şi că nu au devenit deloc mai rapide. Despre
ce a glumit astfel Bernard Show ,dacă putem spune ca de atunci până acum ele nu au
devenit mai rapide.
R: Ceasuri

S: http://www.prosport.ro/alte-sporturi/auto-moto/turcii-sparg-traditia-i-au-interzislui-vettel-sa-celebreze-succesul-cu-sampanie-vezi-cum-a-replicat-germanul-8252310
A: Nuri
49. Se distribuie imaginile:

Atenţie bliţ dublu:
a) Peste treizeci de secunde spuneţi-ne citatul cinematografic modificat ce serveşte drept
titlu acestei imagini.
b) Reproduceţi inscripţia din 2 cuvinte ce a fost ştearsă din imagine, dacă primul cuvânt îl
desemnează pe al 27-lea din 44.
R: I’ll be Bach; Taft Punk.
C: a)Terminator; b) William Howard Taft ce îl vedeţi suprapus asupra unei fotografii cu
trupa Daft Punk a fost cel de-al 27-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii.
A: Sandu Cojocari, LAREME
50. Notaţi şirul: G două cruci, D două cruci, G două cruci, A două cruci..
Ce operă cu două litere încununează acest sfârşit?
R: XP
C: Şirul este o notare a notelor muzicale din melodia care însoţeşte închiderea
programului Windows XP - http://www.youtube.com/watch?v=Gb2jGy76v0Y.
A: Ion Vasilică, LAREME

