
Pachetul Final Superliga/Ligi 2012Întrebarea 0 La mijlocul anilor 80’ Mike Tyson spunea că oluptă trebuie să dureze 13 secunde, două pentruapropiere, o secundă pentru lovitură.Î. Pentru ce el lăsa restul timpului?Răspuns pentru ca arbitrul să numere până la 10.Comentariu Organizatorii vor încerca să preieie exemplularbitrilor și o sa numere pînă la 10.SursaAutorÎntrebarea 1 Vă salutăm la o nouă etapa din campionat. Originileacestui cuvint în italiană iși au loc în îndepărtataVenezie, de la cuvintul schiavo, ceea ce ar insemnasclav. Cind cineva iniexpresia "sunt sclavul tau", adica "sunt la dispozitiad-ra". Cu timpul, cuvintul și-a diminuat forma sain ă, devenind ceea ce este azi. Unii din noi chiar îlfolosesc zi de zi. Dar care este acest cuvînt?Răspuns CiaoComentariu Ciao este un cuvânt de salut provenit din limbaitaliană, în care schiavo înseamnă sclav, servitor (dinlatină sclavus). Salutul ciao s-a răspândit dindialectul vene , din forma s-ciàvo.Sursa http://ro.wikipedia.org/wiki/CiaoAutor Viorel Chihai, 10 Lei

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ciao


Întrebarea 2

Intrebare cu distributive:Textul de pe imagine spune: „Fiecare cuplu arenevoie de un cîntec. Al nostru va fi...”. Care va ficîntecul cuplului în cauză, dacă acesta este atît unimn, cît și o deviză celebră.Răspuns You'll Never Walk Alone (Andrei Lutenco, noroc!)Se accepta și varianta tradusă in românăComentariu acest cîntec este în special cunoscut ca fiind imnul șideviza clubului de fotbal Liverpool.Sursa http://en.wikipedia.org/wiki/You%27ll_Never_Walk_Alonehttp://www.sparkpeople.com/resource/funnies-cartoon.asp?id=321Autor Irina Breahnă, 10 leiÎntrebarea 3 Vă propunem o excursie la lecrăzboi a fost cel mai scurt din istorie și a fost dus deZanzibar și Marea Britanie, în 1896. Dar care a fostdurata sa?Răspuns 45 minute (adică o lecComentariu Zanzibar s-a predat dupa 45 de minute.Sursa http://www.ziare.com/magazin/experiment/20-de-curiozitati-istorice-884443
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Autor Sergiu Calmîc, Turnul AlbÎntrebarea 4 Denumirea acestei mărci de haine pentru femei cusediul la Londra, poate fi interpretată drept unmanifest al mărcii contra prezentărilor de modăobișnuite, dar ă lade origine a creatorilor. Ce denumire poartă marca?Răspuns AntipodiumComentariu Anti-podium, dar și antipozi - emisfera de Sud,creatorii sunt de origine din AustraliaSursa http://en.wikipedia.org/wiki/AntipodiumAutor Irina Breahnă, 10LeiÎntrebarea 5 În serialul polidetectivi investighează o crimă săvîrșită pe teritoriulunui liceu. Pentru a găsi ucigașul, eroul principaldecide să participe în această activitateextracurriculară. Răspundeprevedea activitatea în cauză.Răspuns Montarea piesei Hamlet (se acceptă după cuvîntulcheie Hamlet)Comentariu asemenea lui Hamlet care a montat o piesa de teatrupentru a-l demasca pe ucigașul tatălui său.Sursa Serialul Mentalistul. Episodul 20, sezonul 4.Autor Irina Breahnă, 10 leiÎntrebarea 6 Material distributiv.
"in recognition of his brilliant literary achievements,
characterized as they are by a nobility of style, a
profound human sympathy, grace, and a true Gallic
temperament"

http://en.wikipedia.org/wiki/Antipodium


Această persoană a primit premiul "pentru reușităliterară caracterizată prin noblesimpatie umană, graFRANCEZ". Un cuvînt a fost înlocuit în întrebarepentru ca sa va fie mai usor să îi gasi Deaceea vă întrebăm care îi este prenumele.Răspuns AnatoleComentariu Formula "pentru reușita literară..." se folosește ladecernarea premiilor Nobel. La citirea întrebării amînlocuit gallic cu francez, pentru ca să aveFrance. Anatole France a fost scriitor și jurnalistfrancez, premiul Nobel în 1921.Sursa http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates_in_Literature#LaureatesAutor Jeka Bîbîlici, 10LeiÎntrebarea 7 În romanul “Amanta morţii” de Boris Akunin esteprezentat un club secret, membrii căruia abiaaşteaptă să-şi ia rămas bun de la viaţă. Cei ce devinmembri ai clubului îşi aleg un pseudonim, care demulte ori este numele unui personaj literar. Unjurnalist reuşeşte să pătrundă în acest club încăutarea unor materiale de sensaţie. Chiar dacă vreasă spună adevărul despre club, copiii ar crede ca eleste un mincinos. Atentie întrebare! Ce pseudonimşi-a luat jurnalistul dacă se ştie că acest prenume l-apurtat atât o persoană reală, cât şi un personaj.Răspuns CyranoSe acceptă: Cyrano de BergeracComentariu Comentariu: Jurnalistul avea nasul mare ca şi Cyranode Bergerac, dramaturg şi eseist francez dar şipersonaj în comedia cu acelaşi nume de Edmond

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureate


Rostand.Sursa Sursa:http://ro.wikipedia.org/wiki/Cyrano_de_Bergerac;
Любовница смерти, Борис АкунинAutor Petru Sula, 10 LeiÎntrebarea 8 Din motive tehnice la această întrebare nu vom aveamaterial distributiv.Vorbind despre acestea, autorul a enumerat:aspirin, dictofon, lego, kevlar, polaroid, scoci, chupa-chups, eskimo, yo-yo.Autorul a omis însă din listă pe cel mai renumit,apărut în SUA la începutul secolului trecut. Care?Răspuns XeroxComentariu Este vorba de branduri care au devenit generice, caAdidas de exemplu. Cel mai renumit este Xerox.Sursa http://ru.wikipedia.org/wiki/Товарные_знаки,_ставшие_нарицательнымиhttp://en.wikipedia.org/wiki/XeroxAutor Jeka Bîbîlici, 10LeiÎntrebarea 9 Termenul a fost omis din întrebarea precedentăpentru a alcătui această întrebare.Motto-ul acestui brand este "Păstrăm căldura. Din1904".Care 2 litere au fost înlocuite în întrebare?Răspuns OSComentariu Termosul a fost omis din întrebarea precedentă.Sursa http://ru.wikipedia.org/wiki/Товарные_знаки,_ставшие_нарицательными
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Autor Jeka Bîbîlici, 10LeiÎntrebarea10 Înainte de a citi ultima întrebare din rundă
rugaminte (de la Sandu Fală) să se fumeze mai
departe de cladire...Acest teritoriu îl putem găsi in lista Conflictelorteritoriale de pe wikipedia. În limba aborigeniloretimologia denumirii derivă de la cuvintul OM, iar inlimba vecinilor geografici s-ar traduce ca 1000 deinsule. Numi ă tratatul de paceîntre cele 2 state care îl dispută incă nu a fostincheiat de mai bine de 67 de ani ?Răspuns Insulele Kurile/Arhipelag Insulele Kurile. Se acceptăși Kurilele de Sud.Comentariu Conform unei versiuni, Kurile provine de la cuvîntulrus “Kuriti” - a fuma - din cauza activităintense /a fumului din regiune. Acest teritoriu estedisputat intre Rusia și Japonia . În limba Japoneză -teritoriul dat se numește 1000 de insuleSursa http://en.wikipedia.org/wiki/Kuril_Islands ;http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_territorial_disputesAutor Eugen Zincovschi, 10 LeiÎntrebarea11 Atenție în întrebare sunt înlocuiri:În februarie 1945 URSS a promis SUA și MariiBritanii să inceapă război cu Japonia cu condireturnării insulei Sahalin și a insulelor Kurile. Dupace acestea trec sub jurisdic – în anul 1947are loc colectivizarea a circa 17 mii de japonezi. Inanul 1952 sunt colectivizati și sovieticii de pe malulinsulelor, care au fost surprinși de un anumitfenomen. Peste un minut scri primul -ce s-a subtituit prin colectivizare, și 2-lea cuvînt
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cauza colectivizării sovieticilor.Răspuns Deportare, TsunamiComentariu Tsunami se traduce - ca val de port,In 1952 un tsunami puternic, i-a 'deportat pe ruşi'din insulele Kurile. Din cauză că majoritateasovieticilor au venit din teritoriul URSS, ei au fostsurprinsi nepregătitiSursa http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0Autor Eugen Zincovschi, 10 LeiÎntrebarea12 Distributiv:
"When you work on the code, wherever you are in the
code, leave it a little cleaner than when you found
them"

"Când lucraţi în cod, oriunde vă aflaţi în cod, lăsaţi un
pic mai curat decât atunci când l-aţi găsit"Aveti in fa ă unul din principiile de programarepentru a scrie un cod bun. În cartea "Clean Code" deRobert C. Martin, se spune că acest principiu esteinspirat din mesajul lui Sir Robert Baden-Powellcătre membrii unei anumite mișcări. Fi ăti ăne da ăspunsul peste un minut despre caremișcare este vorba.Răspuns Mișcarea (boy) scouţilor, cecetașilor.Comentariu Principiul a fost preluat de la scouti.Sursa Cartea "Clean Code" de Robert C. Martin,http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%


Powell,_1st_Baron_Baden-Powell#Scouting_movementhttp://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1235624&seqNum=6Autor Viorel Chihai, 10 LeiÎntrebarea13 În una dintre imaginile de pe site-ul artlebedev.ru,acest concept este reprezentat cu ajutorul unuiadintre cele mai vestite fragmente dintr-o operă,premiera căreia a avut loc la Moscova în 1877.Despre ce concept este vorba?Răspuns Cenzura (de dat imaginea)Comentariu în imagine este un fragment din Lacul Lebedelor,făcîndu-se referin ă la practica televiziunii ruse de adifuza spectacole de balet în timp ce în ă aveau locevenimente importante, ce nu se reflectau la TV.

Sursa http://img.artlebedev.ru//everything/ponos/files/7/5/756248220274001460150-1.jpgAutor Irina Breahnă, 10LeiÎntrebarea14 Statistica arată că Japonia ocupă primul loc în lumedupă rata sinuciderilor, care este aproape dublulcelei mondiale. Cauzele diferă, dar sunt în majoritatelegate de neînţelegeri în familie sau dificultăţifinanciare. Europa suferă și ea din cauza acestuifenomen social negativ. Lăsând la o parte motivele
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sus-numite, şi gândindu-ne la frumos, spuneţi care afost, la sfârşitul secolului XVIII, catalizatorul unuimare val de sinucideri în Europa.Răspuns romanul „Suferinţele tânărului Werther”Comentariu romanul lui Goethe, publicat în 1774, a provocat unval de sinucideri în rândurile tinerilor din Germaniaşi Franţa, care, încurajaţi de exemplul erouluiprincipal din carte, îşi puneau capăt zilelor,considerând că aceasta este unica metodă de a selupta cu dragostea neîmplinită.SursaAutor Malanciuc Greta, GSÎntrebarea15 Urmează o întrebare mai simplă. Speram că nu vomfi nevoiţi sa scoatem idei cu cîrligul din voi.Zeul iubirii este o comedie romantică de LukeMatheny. Filmul prezintă povestea unui tînăr cesuferă de dragoste neîmpartășită şi îl roagă peDumnezeu să-l ajute. Dumnezeu îi trimite o cutie cubomboane. În rezultat tînărul se transformă înCupidon și împarte dragostea în stînga și dreapta.Ce cuvînt a fost înlocuit în întrebare?Răspuns săgeComentariu Cîrlige nu se acceptă. Bomboane - săgeSursa Revista 15 minute, febr, minutul de filmAutor Jeka Bîbîlici, 10LeiÎntrebarea16 Material Distributiv:<Literă omisă>
Vezi dublu? Poate e timpul să vii la noi



Aveti în fa ă textul de pe un poster social, cîștigătoral multor premii pentru postere minimaliste. Celiteră am omis din materialul distributiv?Răspuns AComentariu grupul AA: Alcoolicii anonimiSursaAutor Jeka Bîbîlici, 10LeiÎntrebarea17 În romanul “Amanta morţii” de Boris Akunin esteprezentat un club secret, membrii căruia abiaaşteaptă să-şi ia rămas bun de la viaţă. Cei ce devinmembri ai clubului îşi aleg un pseudonim, care demulte ori este numele unui personaj literar.Atenţie blitz dublu !a) Doi fraţi de origine germanică ajung membri aiclubului şi, asemeni personajelor numele cărora ei lepoartă, ei au un rol secundar. Unica deosebire este căfraţii rămân in viaţă. Ce nume şi-au luat fraţii?b) Una din reprezentantele clubului este gasită fărăsuflare de către un luntraş. Care era pseudonimulfetei?Răspuns a)Rozencrantz şi Guildensternb)OpheliaComentariuSursa Sursa: Любовница смерти, Борис АкунинAutor Petru Sula, 10 LeiÎntrebarea18 Într-o zi din 1797, apari ă a lui JohnHetherington pe străzile Londrei a creat, conformziarelor de atunci, haos și panica. Știind acum care a



fost cauza acelei panici, credem că ziarele auexagerat. Însă și în zilele noastre John Hetheringtoneste numit la fel ca un personaj literar apărut cu vreo70 de ani mai tîrziu. NumiRăspuns Pălărierul NebunComentariu John Hetherington era de profesie pălărier. Și înzilele noastre el este cîteodată numit ca și personajuldin Alice înSursa http://grantsbook.ru/grants.html?confirm_age=1capitolul CilindrulAutor Jeka Bîbîlici, 10LeiÎntrebarea19 În noaptea de anul nou saitul soccer.ru a pregătit unarticol despre golgheterul campionatului Franacest an. Care e prenumele fotbalistului?Răspuns OlivierComentariu Gustare de nelipsit la masa de anul nou în spapost-sovietic e salata Olivie. Olivier Giroud de laMontpellier este și pînă în prezent golgheterulcampionatului Frantei.Sursa http://soccer.ru/articles/277707.shtmlAutor Jeka Bîbîlici, 10LeiÎntrebarea20 Atentie, fragment din opera The Tempest (Furtuna),de W. Shakespeare"O wonder!How many goodly creatures are there here! Howbeauteous mankind is! O [alfa beta gama]!That has such people in't!"”O, minune!
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Ce nobile făpturi! Cât de frumoasă este omenirea! O,[alfa beta gama]!Ce are astfel de oameni în ea! "Cuvintele omise, sunt titlul unei lucrari scrise în anul1931 sau 23 AF. NumiRăspuns Brave New World; Minunata lume nouăComentariu Aldous Huxley a folosit cuvântarea Mirandei din”Furtuna” lui Shakespeare pentru titlul celebrei saledistopii Brave New World.Alpha beta gamma fac referin ă la castele descrise inroman alpha, beta, gamma, delta, epsilon. AF sedescifrează ca Anum Ford coincide cu anul 1908 ADsi este folosit ca referin ă temporală în opera dată.Respectiv anul 23 AF va fi 1931 - anul scrieriiromanuluiSursa http://en.wikipedia.org/wiki/Brave_New_WorldAutor Viorel Chihai, 10 LeiÎntrebarea21 Pentru această întrebare nu vecuno ă, pu ăcultură generală va fi suficientă. Sub ce pseudonim aactivat unul din cei mai cunoscu ădesenată, Jean Giraud?Răspuns Moebius (se acceptă și Gir, acesta fiind al doileapseudonim, sub care însă a activat semnificativ maipuComentariu pseudonimul unui creator de banda desenata cureferinta la banda lui MoebiusSursa http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_GiraudAutor Irina Breahnă, 10 Lei

http://en.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Giraud


Întrebarea22

Fiind postată pe facebook, această imagine le-aplacut multora. Unul din utilizatori nu doar a apăsatbutonul "Îmi place", dar chiar a scris asta, facândtotodată trimitere la autorul operei. Reproduceţiprin două cuvinte comentariul utilizatorului.Răspuns Me gustavNu se acceptă Me gustaComentariu Imaginea de faţă e „Sărutul” autorul căreia esteGustav Klimt.Sursa http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150504511079107&set=a.10150504510974107.381448.542889106&type=1Autor Petru Sula, 10 LeiÎntrebarea23 Autorul întrebării, vorbind despre scurta sa călătoriepînă la magazin, a spus: "Eu <3 cuvinte omise> " și s-a comparat cu un personaj din prima jumătate asecolului 20. Numiomise.Răspuns Hobbitul, încolo și înapoiComentariu Spunînd că se întoarce repede, autorul întrebării a

http://www.facebook.com/photo.php


zis “Eu încolo și înapoi, ca hobbitul lui Tolkien”.Titlul operei este la fel “Hobbitul, încolo și înapoi”Sursa http://ro.wikipedia.org/wiki/HobbitulAutor Jeka Bîbîlici, 10LeiÎntrebarea24 Iată începutul unui articol ce vorbea despre o cerereoriginală: Cînd Matt Grevers a sărit în piscină pentrucursa de 100 m spate la Grand Prix-ul din Missouri,el se gîndea la X, și nu la Y. Despre X și Y am puteaspune că reprezintă și două evenimente analoage, ladistan ă de 10 ani. Numi -a înlocuit prin X și Y,în ordinea corectă.Răspuns X- diamant, Y-aurComentariu Matt Grevers își dorea foarte mult să urce pe podiumîn acea zi, pentru a o putea cere în căsătorie pecoechipera sa din echipa nacelebreaza la 50 de ani, cea de diamant la 60 de ani.Sursa http://sports.yahoo.com/blogs/olympics-fourth-place-medal/olympic-swimmer-proposes-girlfriend-medal-stand-video-151602945.htmlhttp://www.crystalevents.ro/detaliiutile/aniversari.htmlAutor Irina Breahnă, 10LeiÎntrebarea25 Intrebare cu distributive:
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În imaginea primită a fost şters un cuvânt şi oîntrebare.Întrebarea stearsă a fost modificată deShakespeare, însă se crede că cea originală eraadresată în greacă unei odrasle. Peste un minutreproduceţi întrebarea modificată.Răspuns Şi tu, Brutus?

Se acceptă: You too, Brutus? Et tu, Brute?Comentariu Fraza „Şi tu, Brutus” a fost modificată deShakespeare în tragedia Iulius Caesar. Din spuselelui Suetoniu, Caesar ar fi spus "Kai su, teknon?", ceeace din greacă s-ar traduce ca “Şi tu, fiul meu?”, sau „Şitu, copile?”Sursa http://en.wikipedia.org/wiki/Et_tu,_Brute%3Fhttp://www.smashingmagazine.com/2012/02/29/
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desktop-wallpaper-calendar-march-2012/Autor Petru Sula/ Viorel Chihai, 10 LeiÎntrebarea26
Material distributiv:Ave sec ă al unui "obiect".Nu vă întrebăm care sunt cele 2 limbi obligatorii pecare trebuie să le posede “angajaexact "obiectul" secRăspuns Channel Tunel/ Tunelul de sub La MancheComentariu Dupa cum vati dat seama aveti in fata schema unuitunel intre 2 tari.Sursa http://en.wikipedia.org/wiki/Channel_Tunnelhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Eurotunnel_schema_%28empty_service%29.svg/220px-Eurotunnel_schema_%28empty_service%29.svg.pngAutor Eugeniu Zincovschi, 10 LeiÎntrebarea27 În romanul “Amanta morţii” de Boris Akunin esteprezentat un club secret, membrii căruia abiaaşteaptă să-şi ia rămas bun de la viaţă. Cei ce devinmembri ai clubului îşi aleg un pseudonim, care demulte ori este numele unui personaj literar.Deoarece personajul principal al carţii lui Akunin nua vrut să dea ochii cu autorităţile, el pleacă din ţară,lăsând unui membru al clubului misiunea de apovesti istoria. Dar care era pseudonimul acestuimembru?Răspuns Horaţio
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Comentariu La fel ca şi în Hamlet, lui Horaţio îi revine misiuneasă povestească lumii toate cele întâmplate la curtearegală.Sursa Любовница смерти, Борис АкунинAutor Petru Sula, 10 LeiÎntrebarea28 Într-un episod din serialul "O familie moderna", Phil,de profesie agent imobiliar, povestește că situacînd nu ai șanse să vinzi casa este numită în slangullor profesional printr-o expresie de 2 cuvinte,formată prin alipirea a trei litere la denumireaoriginală a unui film celebru din 1996. Numi eletrei litere.Răspuns ComComentariu Agen ăiesc din comisioanele obla vînzarea caselor. Astfel, cînd nu poCOMmission impossible.Sursa "O familie moderna"Autor Jeka Bîbîlici, 10LeiÎntrebarea29 Clubul de fotbal Chelsea Londra, derus Abramovici, a mizat și în acest sezon pe legionariîn detrimentul jucătorilor englezi. Rezultatelemediocre ale clubului din campionat, i-au facut pecomentatori să își aducă aminte în prognozele lor deistorie și să compare clubul cu ce? Răspundecuvinte.Răspuns Imperiul RomanComentariu Roman Abramovici este proprietarul clubului. încinstea lui de multe ori Chelsea e comparat cuImperiul Roman și diverse file din istoria imperiului



sunt atribuite istoriei recente a lui Chelsea.Sursa comentarii la NTV +Autor Jeka Bîbîlici, 10LeiÎntrebarea30 Bliț triplu din Emisfera Vestică:
a) Aria acestei ări este un subiect contestat.Din 1982 pina in prezent, majoritatea celor 40 mlnde locuitori mai vor adaugati 12mii km2 la cele 2,76milioane km2 oficiali. Numi
b) Denumirea acestei insule provine de la cuvîntulXaymaca, care tradus din limba Arawakan arînsemna Pămîntul primăverilor. Numi
c) "Hawaii" este un serial produs de CBS despre ounitate de politie din Honolulu. Denumirea serialuluivine să ne amintească despre data de 21 august1959, o data importantă în istoria insulelor Hawaii.Scrie -ne 2 cifre omise din titlul serialului.Răspuns a) Argentina b) Jamaica c) 5 0Comentariu În 1982 Marea Britanie a purtat război cu Argentinapentru insulele Malvine, sau Falkland, suprafatacărora e de 12 mii km2. În 1959 Hawaii a devenit celde-al 50-lea stat SUA. Nu   ne-am abătut de la temafotbalului.Sursa http://en.wikipedia.org/wiki/Hawaii_Five-Ohttp://en.wikipedia.org/wiki/HawaiiAutor Jeka Bîbîlici, 10LeiÎntrebarea31 Atenţie, în întrebare au fost făcute înlocuiri. Conformunui demotivator, în Sicilia nu veţi întîlni Preoţii luiBaal, deoarece acolo în genere preoţii nu sînt foarteapreciaţi. Nu vă întrebăm pe cine am înlocuit cu «
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preoţi », scrieţi mai bine peste un minut, ce cuvîntam înlocuit cu Baal.Răspuns IehovaComentariu Prin « preoţii lui Baal » au fost înlocuiţi Martorii luiIehova, iar în Sicilia, martorii nu sînt iubiţi.Sursa http://demotivators.ru/posters/233678/na-sitsilii-net-svidetelej-iegovyi-sitsilijtsyi-voobsche-ne-lyubyat-nikakih-svidetelej.htmAutor WTHÎntrebarea32 Sperăm sa nu ne cereți comentarii la următoarea
întrebare:Apoi, stai dar! că <3 cuvinte omise> , cum văd eu. Șiodată începe a striga puternic:— Pașol na turbinca,În fragmentul dat au fost omise 3 cuvinte, care arsugera să nu vă grăbiti , că sînt pricini pe care nu leștiti. Vasile Alecsandri a contribuit la răspîndireautilizării acestei expresii datorită unui numepropriu, RestabiliRăspuns Are Chira socotealăComentariu Chira este o abreviere de la Chiri Speram ca nuveSursa http://ro.wikisource.org/wiki/Ivan_Turbinc%C4%83http://dexonline.ro/definitie/chira/paradigmahttp://www.copilul.ro/nume-copii/romanesti/Chiriac.htmlAutor Eugen Zincovschi, 10 Lei
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Întrebarea33 Localul Cafe Vanilla din Sao Paolo Brazilia, utilizeazăboabele de cafea și floarea de vanilie nu doar îndenumire și produsele pe care le servește, dar și înacest scop. Răspundeanume?Răspuns pentru a deosebi WC pentru bărbafemei. După cuvintele cheie: WC, bărba i.Comentariu Floarea de vanilie - femei, boabele de cafea - bărbaSursa http://toiletsigns.blogspot.com/2008/09/vanilla-caf.htmlAutor Irina Breahnă, 10 LeiÎntrebarea34 În Republica Moldova există cel puţin 7 astfel deobiecte. În Cehia ele au fost lichidate după cepopulaţia a început să le vopsească în roz. ÎnUngaria, ultimul astfel de obiect a fost retras dincentrul capitalei în 2006, după ce participanţiiunei demonstraţii antiguvernamentale l-au folositîncercînd să rupă cu el cordoanele poliţieneşti.Despre ce obiecte este vorba?Răspuns tancuri-monumente sovietice (T-34).Comentariu În RM sunt amplasate în oraşele Bălţi, Cahul,Comrat, Tiraspol, între localităţile Dubăsari şiGrigoriopol, Leuşeni şi Oneşti, în satul Cinişeuţi(r. Rezina). Întrebarea 34.Sursa http://www.hotnews.md/articles/view.hot?id=10463Autor Sergiu Luca, TAÎntrebarea Atenție întrebare cu înlocuire: Dan Dunagciu în unul

http://toiletsigns.blogspot.com/2008/09/vanilla-
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35 din articolele sale din Timpul îl pune pe Putin în 3ipostaze diferite sau într-o farfurie cu “tăina În primul scenariu Putincontinuă reformele de modernizare şi liberalizare,promite o Rusia europeană, discutii cu opoziÎn a 2a ipostază Putin acuză Vestul de conspiraţiiantiruseşti, strada - de revoluţii colorate, vorbeştedespre înarmare.Și în cel de-al 3lea scenariu Putin este nemulţumit deperfidul Occident și va încerca să fracturezeunanimitatea europeană.Va rugăm să denumi ă acare este înlocuirea.Răspuns „Cel bun, cel rău şi cel urât” sau “The Good, the Badand the Ugly”Comentariu Taiclassic western spaghetti ceea ce si este The Good,the Bad and the Ugly.Sursa http://www.timpul.md/articol/dan-dungaciu-putin-dupa-putin--32187.htmlAutor Oxana Sutreac, 10 LeiÎntrebarea36 Material distributiv:http://daypic.ru/wp-content/uploads/2011/12/2557.jpg

Întrebare cu distributiv:Această fotografie a fost făcută în anul 1950 în

http://www.timpul.md/articol/dan-dungaciu-putin-
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orașul american Ann Arbor și nu undeva în Europa.Nu vă lăsa aparen ă înșelătoare șirăspundenumește fotografia.Răspuns Flautistul din Ann Arbor(Se acceptă și variantele: Крысолов из Энн Арбор șiPied Piper of Ann Arbor).Comentariu Fotograful a făcut aluzie la Flautistul din Hamelin,căci, după cum vede ăeste urmată de copiiSursa http://vestnikk.ru/dosug/interesting/6374-legendarnye-fotografii-zhurnala-life.-chast-i.htmlhttp://en.wikipedia.org/wiki/Pied_Piper_of_HamelinAutor Oleg Guvir, 10 LeiÎntrebarea37 Aten„Eu îi multumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a oferitoportunitatea de a afla că moartea este cheia caredeschide uşa spre adevărata noastră fericire” .Aceste cuvinte pline de dragoste pentru Dumnezeuau fost spuse la sfârşit de an, la sfârşit de secol 18,aproape de sfârşitul vieţii, în plin proces de creaţie.Dar cui aparţin aceste cuvinte ?Răspuns W.A. MozartComentariu Mozart a spus aceste cuvinte când lucra la ultima salucrare Requiem. Amadeus – dragoste pentruDumnezeu.Sursa http://lossofsoul.com/LIFE_IS/Music/last-words-famous-musicians-en.htmAutor Petru Sula, 10 Lei
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Întrebarea38 Cî ă, revista NY Times a publicat unarticol despre o balenă singuratică. Din 1992 auurmarit-o cercetătorii și ea niciodată nu a avutpereche. În acest articol mai era și o cifra: 52.Raspundeti printr-un nume propriu, 52 de ce?Răspuns HertzComentariu De regulă vocea balenelor au o frecven ă de 12-25Hertz. Vocea balenei cercetate avea o frecven ă de52 hertzi , de aia și singuratică.Sursa http://mi3ch.livejournal.com/1992522.htmlAutor Jeka Bîbîlici, 10LeiÎntrebarea39 Primul capitol într-o carte de Vincent Pinel senumeste "23 secole între umbră și lumină". Capitolulîncepe cu o referin ă la Republica lui Platon: "Noicredem în umbrele pe care le vedem pentru că nureușim să înproduce".Nu vă întrebăm cărei arte îi este dedicată cartea, cicu referin ă la ce nume propriu se încheie acestcapitol?Răspuns LumiereComentariu fraSursa "Un secol de cinema", Vincent PinelAutor Jeka Bîbîlici, 10LeiÎntrebarea40 X este alături Des Moines si Davenport un oraș dinstatul American Iowa, X a fost rezultatul uneireveniri spectaculoase de 100 de zile. Peste 159 deani de la revenirea de 100 de zile X iarăși azdruncinat Europa, dar cine de data aceasta a cauzat

http://mi3ch.livejournal.com/1992522.html


noi amintiri despre X în “Viziunea Europeană”?Răspuns FormaComentariu În anul 1974 Abba a câstigat Eurovision-ul cu PiesaWaterloo. Revenirea lui Napoleon pentru 100 de zileurmata de batalia de la Waterloo -1815.
SursaAutor Ghetan Alexandru, Turnul AlbÎntrebarea41 Atenție! Înlocuiri.Autorul întrebării, văzînd pe internet o publicitate alui Erudit Cafe, s-a mirat. S-a mirat pentru că însășistatutul Erudit Cafe prevede că publicitatea nu estebinevenită.Nu vă întrebăm cine a scris Erudit Cafe, și nici cine l-a regizat. Spune -ne ce am înlocuit cu Erudit Cafe.Răspuns Fight ClubComentariu Prima regula a Fight Club-ului - nu zice nimanuidespre Fight Club.Sursa Publicitate pe fcbk la un Fight Club moldovenescAutor Jeka Bîbîlici, 10LeiÎntrebarea42

Întrebare cu distributiv:Ave ă două exemple de declarare șiiniC# (a se citi Si șarp). Alăuri de declararea



variabilelor este prezentat cum convariabile este afișat pe ecran. Variabilele de tipul 2 senumesc stringuri X. X este un termen latin dar șidenumirea unei companii fondate în 1969 în SUA. Vărugăm peste un minut să răspundeprin X.Răspuns VerbatimComentariu În latină verbatim semnifică “cuvînt în cuvînt”. Înmaterialul distributiv, la inisunt utilizate simboluri speciale (de ex \t \n) careindică că aici în text ar trebui inserat un tab sautextul se întrerupe și se începe din rînd nou. În cazuldoi datorita operatorului @ astfel de simbolurispeciale sunt considerate ca text obișnuit.Sursa C# 2010 and the .NET 4 Platform ed. 5 autor AndrewTroelsenhttp://en.wikipedia.org/wiki/VerbatimAutor Oleg Guvir, 10 LeiÎntrebarea43 Această expresie a fost lansată de Vicontele deChateaubriand într-un pamflet împotriva luiNapoleon, publicat la 30 martie 1814, referindu-se lamodul în care se făceau recrutările sub Napoleon:“S-a ajuns la un asemenea grad de dispreţ faţă deviaţa oamenilor, încât recruţii erau numiţi materieprimă şi …ContinuaRăspuns Carne de tunComentariuSursa https://istoriiregasite.wordpress.com/2011/10/10/carne-de-tun/http://articole.famouswhy.ro/ce_inseamna_carne_d

http://en.wikipedia.org/wiki/Verbatim


e_tun/Autor Vitalie Surugiu, Turnul AlbÎntrebarea44 În meciul de fotbal între Bayern Munchen şi Mainz,comentatorul afirma că ştie motivul din carejucătorul bavarez Toni Kroos dă pase lungi mai desdecît pase scurte. În opinia sa, aceasta se explică prinfaptul că numele său de familie se scrie cu 2 litere deO, şi nu cu 2 de S. Peste un minut, scriepropriu menRăspuns MorseComentariu În alfabetul Morse, litera O se scrie cu ajutorul a 3linii, pe cînd litera S, cu 3 puncteSursa Meciul de fotbalAutor Sergiu, WTHÎntrebarea45 Boris Akunin a dedicat culegerea de povestiri“Rozariul de jad” unor colegi de breaslă specifici. Înuna din povestiri, personajul principal ajunge înAnglia şi este găzduit de Miss Palmer. Cu ajutorulgazdei, care la fel poseda calităţi analitice deosebite,reuşeste să rezolve un caz destul de încurcat. Atenţieîntrebare ! Cui îi este dedicată această povestire ?Răspuns Agatha CristieComentariu Petru Sula, 10 LeiSursa Борис Акунин —Нефри́товые	чётки,	Чаепитие вБристоле.Autor Palmer este anagrama pentru Marple. Miss Marple,dupa cum bine ştiţi, este personajul Agathei Cristie.
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Întrebarea46 (imagine distributiv)

Iată un concept de design ce dorește să reuneascădouă experien ile. Dacăvă daacestei mesecuvîntul nou format, utilizat pentru a o numi.Răspuns picNYC (table)Comentariu o masă pentru picnic în orașele mari de genul NewYork-uluiSursa http://www.trendsnow.net/2011/12/the-picnyc-table.htmlAutor Irina Breahnă, 10LeiÎntrebarea47 Conform uneia din versiuni, lui Truman îi plăcea oistorie în care, într-o dimineaţă, un turist venit înNew York, l-a întrebat unde ar putea lua masa. Dacăv-aţi dat seama ce i-a fost recomandat turistului, o săscrieţi pe foiţele de răspuns cuvântul omis dinîntrebare.Răspuns CapoteComentariu Turistului i-a fost recomandat să ia masa la Tiffany,iar Truman nu este altcineva decât autorul nuvelei„Micul dejun la Tiffany” – Truman Capote.Sursa http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090421142619AAsNkfP
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Autor Petru Sula, 10 LeiÎntrebarea48 Conform unei glume pe Shortiki.ru, banii alocapentru pregatirea Jocurilor Olimpice din Sochi 2014se fură... TerminaRăspuns Citius, Altius, FortiusComentariu Celebrul motto olimpic e cunoscut nu doar de cătresportivi, ci și de către func si muncitorii derînd.Sursa http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_symbols#MottoAutor Jeka Bîbîlici, 10 LeiÎntrebarea49 Pe 3 mai 1908, episcopul de Pennsylvania a tinut opredică în catedrala StPaul din Londra. Nu s-apăstrat textul întregii predici, dar o anumită frază arfi oportună și acum. Conform unei glume recente,această frază este și motto-ul lui Vladimir Jirinovski.Care este fraza?Răspuns importantă nu este victoria, importantă esteparticipareaComentariu Jocurile Olimpice din 1908 din Londra au fostbinecuvîntate și de către biserică. Fraza a devenitcelebră și se folosește nu doar cu referin ă la JO.Sursa http://www.olympic.org/Documents/Reference_documents_Factsheets/The_Olympic_Summer_Games.pdfhttp://epochtimes-romania.com/news/2012/02/alegeri-prezidentiale-in-rusia-jirinovski-candidatul-permanent---141885Autor Jeka Bîbîlici, 10 Lei
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Întrebarea50 Această expresie își are originea în perioadamedievală și se datora transportatorilor de mărfuridin acea perioadă. Din criză de timp, și lipsalocurilor special amenajate, negustorii nu reușeau sapoposească în hanurile boierilor. Peste un minutfolosi ă a expresiei pentru anumi locul din sta – Londra, unde seîntîlnește Comunitatea Moldovenească din MareaBritanie ?Răspuns (la) Botul calului (de dat imaginea)

Comentariu In perioada medievală transportul se asigura cuajutorul cailor. Din lipsă de timp, shi hangarespeciale pentru cai, negustorii serveau în grabă labotul cailor. De aici și expresia : A bea la botulcalului. Ultima întrebare a fost o întrebare la botulcalului.Sursa http://www.tpu.ro/conversatii/care-este-originea-expresiei-la-botu-calului/http://www.flickr.com/photos/zoer/5321034236/Autor Eugeniu Zincovschi, 10 Lei
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