
Campionatul 22, Etapa I
Echipele organizatoare: Google-Moogle, Oceanic Six, Beleizis și Afrodiziac
Superliga/Ligi

Runda 1
1. Pe un site românesc de umor, o vizitatoare, care a pus întrebarea: “Care sunt dorințele 

ascunse ale bărbaților?”, a primit următoarele răspunsuri:
-Operațiile de mărire de sâni să fie incluse în programul de asigurare obligatorie de sănătate.
-Pentru conceperea unui copil să fie nevoie de un bărbat și 4 femei.
-Pentru simplitate, toate femeile să aibă același nume
-Sărbătoarea de 8 martie să fie mutată pe….
Pe ce dată propune administrația site-ului să fie mutată sărbătoarea de 8 martie?
Răspuns: 29 februarie
Comentariu: Cu această ocazie, echipele organizatoare felicită toate domnișoarele și doamnele 
din Club cu ocazia zilei internaționale a femeilor și cu venirea primăverii. Voi sunteți cele mai 
frumoase
Autor: Stanislav Sava.

2. În istoria antichității  ea este cunoscută sub diverse denumiri. Din ebraică denumirea ei se 
traduce ca "cea care roșește", egiptenii o numeau "cea roșie". Dar cum o numeau romanii, 
dacă primul care a ajuns pe ea a fost un Viking?
Răspuns: planeta Marte
Comentariu: Viking I a fost primul care a aterizat pe suprafata lui Marte în 1976, în cadrul 
programului spațial NASA's Viking Project.
Surse: http://facts.randomhistory.com/2008/12/22_mars.html

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/viking.html
Autor: Anna Orlic

3. Cel mai scump tablou vândut vreodată a fost cumpărat de familia regală din Qatar cu 250 de  
milioane de dolari. Nu vă cerem să numiți autorul tabloului, nici denumirea lui, vă rugăm doar 
să scrieți pe foaia de răspuns ce făceau personajele din tablou, știind că Macao, Whist, Catch 
the Ten și Bicycle Standart sunt doar unele din ele.

Răspuns: jucau cărți
Comentariu: E vorba de “Jucătorii de cărți”, pictat în anii 1890 de Paul Cezanne. Macao, Whist, 
Catch the Ten și Bicycle Standart sunt denumiri de jocuri de cărți.
Autor Sanda Șerșun

4. Acest animal a fost adus prima dată în Australia de către Conrad Malte-Brun pentru ai fi mai 
ușor să o exploreze. Deși nu se asociază cu continentul, la moment populația acestui animal 
este în permanentă creștere și a atins 1 mln. de exemplare și chiar a devenit un pericol pentru 
plante și infrastructură. Numiți acest animal.

Răspuns: Cămila
Comentariu: Geograful Conrad Malte-Brun a adus în 1822 primele cămile în Australia pentru a 
explora pustiurile acestui continent. 
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_feral_camel
Autor: Rusu Alexandru

5. De cele mai dese ori ele erau dedicate zeilor Apollo, Atena și Hera, în cadrul unor ceremonii 
religioase. Ele au fost descrise de asemenea în Iliada și Odiseea ca o formulă exactă. Cu toate 
că erau asociate cu un număr exact, putem găsi în aceeași Illiada și Odiseea câteva dintre ele 
care erau făcute cu 12%, 50% din numărul tradițional sau chiar cu 81%. Despre ce este vorba?

Răspuns: Hecatomba. (orice răspuns care are legătură cu jertfele animale).

http://facts.randomhistory.com/2008/12/22_mars.html
http://facts.randomhistory.com/2008/12/22_mars.html
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/viking.html
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/viking.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_feral_camel
http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_feral_camel


Comentariu: Hecatomba este o jertfă religioasă, de o sută de animale, care se făcea la popoarele 
vechi, în ordine de a mulțumi zeii păgâni.
Sursa: http://www.infoplease.com/dictionary/brewers/hecatomb.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hecatomb%C4%83
Autor: Stanislav Sava.

6. Imagine

Textul din imagine: „Nu poți tăia un copac în două, dar poți...”. Continuați mesajul celor de la World 
Wildlife Fund, dacă putem presupune că voi nu veți avea necesitatea să faceți aceasta în 
următorul minut.
Răspuns: ...folosi ambele părți ale hârtiei.
Comentariu: Credem că v-a fost suficientă o singură parte a foiței pentru a scrie răspunsul.
Autor: Elena Cuiban

7. El este numele comun a două personaje fictive din cărțile de benzi desenate, deținute de 
Marvel Comics, care apare pentru prima data în Spider-Man. De asemenea, el este un joc 
televizat difuzat în SUA și Canada  între anii 1974 și 1990. În Europa, cel mai mare El a valorat 
161 milioane lire sterline.
Scrieți ce este El, pe care, probabil, fiecare dintre voi și l-ar dori acum.

Răspuns: jackpot 
Comentariu: Cel mai mare jackpot înregistrat în Europa a fost la EuroMillions, înregistrat pe 12 
iulie 2011.
Autor Sanda Șerșun

8. Spre deosebire de regele omonim, el nu era un orator foarte bun. În schimb opera sa scrisă a 
făcut furori. Se poate spune că unul utiliza ca armă călimara, iar altul - cuvântul. Primul dintre 
ei s-a născut în 1483. Numiți-i pe ambii.

Răspuns: Martin Luther și Martin Luther King
Comentariu: Martin Luther a devenit renumit după ce a scris renumitele 95 de teze, care au stat la 
baza protestantismului și reformării bisericii. Este cunoscut cazul când el a aruncat cu călimara în 
diavolul care îl ispitea. Martin Luther King (regele omonim) este cunoscut pentru discursurile sale, 
fiind un orator înflăcărat.
Autor Natan Garștea

9. Într-un studiu efectuat de către un grup de savanți americani, a fost evidențiat faptul că el 
influențează dramatic deciziile luate pe parcursul vieții. Compania la care te angajezi, aceea 
cât de des ești invitat la interviuri, șansele de angajare - toate sunt influențate, deși subtil, de 
el. Ce este el?

Răspuns: Numele.
Sursa: http://scienceblogs.com/mixingmemory/2007/04/23/the-nameletter-effect-or-why-c/
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http://jobs.aol.com/articles/2012/02/09/people-with-easy-to-pronounce-names-more-likely-to-
succeed/
http://www.scoala-de-psihologie.ro/efectul-literelor-din-nume/
Autor: Stanislav Sava

10. Acțiunea din prima operă are loc într-un orășel mic, în care eroul acesteia își trăiește tragedia, 
alături de soția sa. Acțiunea din a doua operă are loc în orașe mari, în trenuri, pe linia de 
tragere. De fapt, totul ce au în comun aceste opere este că ambele sunt despre singurătate, și 
despre aceea că... continuați cu 4 cuvinte.

Răspuns: Colonelului nu-i scrie nimeni
Comentariu: Povestirea lui Marques și cântecul formației Bi-2 au același nume.
Autor Alina Cazachevici

Runda 2
11. La începutul secolului XX astfel erau numiți pretinșii comuniștii, ai căror orientare politică era 

nesigură, considerându-se că în „suflet” ei sunt albi.  Scrieți peste un minut cum anume erau ei 
numiți. 

Răspuns: Ridiche
Comentariu: De aici și utilizarea cuvântului ridiche cu sens de „om rău”.
Autor Rusu Alexandru

12. Ea are o lungime de 34,3 cm și o greutate de 3,8 kg, și îi este atribuită lui Cedric Gibbons. 
George Stanley  a primit comanda de a o crea pe prima, pe baza schiței lui Gibbons. Despre ce 
este vorba, dacă știm că de ea nu s-au bucurat căpitanul Jack Sparrow, Tony Stark, Jack 
Dawson și alții?

Răspuns: statueta Oscar.
Comentariu: Jack Sparrow, Tony  Stark și Jack Dawson sunt unele din rolurile cele mai renumite ale 
actorilor care nu au primit statueta Oscar. Johny Depp, Robert Downey  Junior și Leonardo 
DiCaprio. Cedric Gibbons era directorul la MGM Studios.
Autor: Stanislav Sava.

13. Numele lui adevărat este Carlos Ray. El are 72 de ani, a jucat în mai mult de 40 de filme, însă 
până acum nu are nici un premiu Oscar. Noi îl cunoaștem sub alt nume, devenit și mai popular 
începând cu anul 2005 datorită unor fapte.

Scrieți pe foaia de răspuns denumirea faptelor date.
Răspuns: Chuck Norris facts
Comentariu: Chuck Norris facts -  este un internet-meme ironic, prezentând "fapte" hiperbolizate 
despre  celebrul actor Chuck Norris.
Autor Sanda Șerșun

14. Imagine
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Restabiliți cuvântul omis care descrie stilul de comunicare a acestui rechin glumeț, modificând 
puțin termenul original.
Răspuns: sharkasm

Comentariu: Termenul original este sarcasm
Autor Nadea Cervinscaia

15. Sheldon, unul din principalele personaje din serialul The Big Bang Theory, este obsedat de 
igienă. Într-un episod periuța lui de dinți este comparată cu toiagul lui Moș Crăciun deoarece 
nimeni în afară de el nu o poate utiliza. Ce a fost înlocuit prin toiagul lui Moș Crăciun.

Răspuns: Ciocanul lui Thor
Comentariu: Conform benzilor desenate de la Marwel Comics, doar Thor putea să se folosească 
de ciocanul său.
Autor Rusu Alexandru

16. În secolul XVII, aristocrații din Europa au început sa porte încălțăminte cu tocul înalt. Ea era 
foarte populara în rândurile lor, dar și foarte incomoda și scumpa. Dar de ce purtau așa 
încălțăminte dacă nu era confortabila?

Răspuns: Era un simbol al statutul aristocratic. Se acceptă după sens.
Autor Vitalie Eremia

17. Al doilea povestea că atunci când îl citea pe Primul, a rămas foarte dezamăgit de explicația 
prozaică a unui fapt miraculos, de acea el a decis să corecteze greșeala. Astfel, în opera sa, Ei 
într-adevăr vin în ajutor forțelor bune în lupta cu răul, și decid soarta bătăliei. Primul și al doilea 
provin din aceeași țară. Numiți-i pe ambii.

Răspuns: Shakespear și Tolkien
Comentariu: Ei sunt copacii, care chiar vin în ajutorul forțelor bune, dar nu sunt doar niște soldați 
mascați, ca în Makbeth.
Autor Alina Cazachevici

18. Atenție, în întrebare este o înlocuire.
Hoinarul își urmează calea deja mai mult de 35 de ani. A călătorit mult și a văzut multe, dar 
probabil cel mai bine se pricepe la fotografiat. Astfel, în anul 1990, la insistența lui Carl Sagan, 
Hoinarul a făcut o fotografie care a devenit foarte populară în rândul oamenilor de știință și nu 
numai. Dar ce putem vedea în această fotografie?
Răspuns: Pământul. Se acceptă și „Un punct albastru pal”.
Comentariu: Hoinarul este nava spațială Voyager 1. Este vorba despre fotografia numită “Pale 
Blue Dot” (“Punctul Albastru Pal”). În anul 1990 sonda spațială Voyager 1, aflându-se la o distanță 
record de Pământ (6 mlrd. km), a fotografiat Pământul.
Sursa : http://en.wikipedia.org/wiki/Voyager_1
            http://en.wikipedia.org/wiki/Pale_blue_dot
Autor: Vitalie Procopciuc
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19. Alchimiștii medievali considerau că metalele din pământ apar sub influența corpurilor cerești. 
Mai exact, că razele diferitor planete sau corpuri astrale amestecându-se cu apa din pământ, 
formează diferite metale. Astfel, razele Saturnului, cea mai puțin luminoasă și cea mai lentă din 
planetele, cunoscute de ei, formează cel mai desconsiderat metal - plumbul. Jupiterul creează 
staniu. De la razele planetei Mercur apare mercurul, care îi și poartă numele. Luna formează 
argintul. Marte - fierul. Venus - cuprul.

Explicați, vă rog, de ce majoritatea cuceririlor spaniolilor nu erau foarte îndepărtate de ecuator.
Răspuns: Fiindcă acolo razele soarelui cad mai direct și trebuie să fie cele mai bogate zăcăminte 
de aur.
Comentariu: Alchimiștii medievali considerau că aurul apare în pământ sub  influența razelor 
soarelui.
Sursa: Niel Stiphenson, „Quicksilver”
Autor Natan Garștea

20. Conform unei glume, el este cel mai popular interpret al tuturor popoarelor. Suntem siguri că, 
ironic, și majoritatea dintre voi îl cunoașteți. Numiți-l prin două cuvinte.

Răspuns: Artist necunoscut/ Unkown artist
Autor Alina Cazachevici

Runda 3
21. Autorul aceste întrebări încă de când a început să compună întrebări de „Ce? Unde? Când?”, 

visa să facă una care va începe în felul următor: „Atenție, în întrebare au fost înlocuite toate 
cuvintele.”

Deci. Atenție, în întrebare au fost înlocuite toate cuvintele. 
"Un strigoi hălăduiește pe Africa."
Scrieți, vă rog, în ce an a fost scris fragmentul de text care a fost modificat?
Răspuns: 1848
Comentariu: A fost înlocuită fraza „O  fantomă bântuie prin Europa”, care este prima frază din 
Manifestul comunist, scris în 1848.
Autor Natan Garștea

22. Imagine

Aveți în față câteva imagini ale mai multor obiecte ciudate, care seamănă cu niște coduri de bare 
uriașe, ce au fost realizate în anii ‘50-’60 ai sec. XX, în timpul Războiului Rece. Aceste obiecte 
sunt făcute din beton și vopsite în alb și negru, cu linii paralele și perpendiculare de dimensiuni 
diferite. Dimensiunea unui astfel model este de până la câteva sute de metri pătrați. Nu se știe 
numărul lor exact, însă multe se află în deșertul Mojave (SUA), iar în prezent, datorită progresului 
tehnico-științific, ele nu mai sunt foarte utile. Pentru ce erau construite și utilizate aceste obiecte?
Răspuns: Pentru calibrarea camerelor de fotografiat ale sateliților.
Sursă: http://stirileprotv.ro/stiri/bizar/galerie-foto-ce-sunt-misterioasele-coduri-de-bare-uriase-
fotografiate-de-google-earth-in-sua.html
Autor: Sergiu Rodideal
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23. Primele au apărut între anii 1950 și 1960, iar creatorul lor a fost Jon Snell. În prezent, sunt 
multe discuții despre avantajele și dezavantajele lor. Într-un studiu recent, s-a demonstrat că 
ele favorizează apariția visurilor lucide, iar în cazul coșmarurilor, cei care le practică sunt cu 
mult mai predispuși să lupte cu sursa coșmarului, decât să fugă. Răspundeți, prin două 
cuvinte, ce sunt ele.

Răspuns: Jocurile video.
Autor: Stanislav Sava.

24. Această Republică sa născut într-o mănăstire. Constituția ei bazată pe principii fondate în 
secolul XIII este valabilă și astăzi. Guvernarea ei considerată cea mai veche tradiție 
democratică este asigurată de Marele Consiliu care e compus până astăzi din 60 membri. 
Numiți Republica.

Răspuns: Republica San Marino.
Autor: Eugen Bocancea.

25. În romanul “Dragostea în timpul holerei” de G.G. Marques, eroul principal Florentino  este 
respins de iubita sa și pe parcursul întregii vieți  el “cunoaște” multe femei, simțind pasiune 
către fiecare. El a spus “Inima mea are mai multe camere decât un...”. Continuați fraza lui cu 
un cuvânt.

Răspuns: bordel
Autor Nadea Cervinscaia

26. În Berlin există un sistem dezvoltat de sortare a gunoiului, fiind prevăzute urne pentru diferite 
tipuri de gunoi: sticlă, hârtie, metal, compost, produse industriale, etc. Printre locuitorii 
Berlinului bântuie o gluma că pentru a arunca un X ești nevoit să îl separi în trei părți pentru a-l 
arunca în trei urne diferite: pentru hârtie, compost și produse industriale. 

Numiți prin trei cuvinte ce a fost înlocuit prin X.
Răspuns: Pachețel de ceai
Comentariu: Pentru a arunca un pachet de ceai, conform tuturor regulilor, un berlinez ar trebui să 
arunce separat hârtia, ceaiul și ața de la pachetul de ceai.
Sursa: Emisiunea „Partea invizibila a Berlinului”, Discovery Science Channel
Autor: Rusu Alexandru

27. Una din condițiile de eligibilitate pentru acordarea premiului Nobel este aceea ca laureatul să 
fie în viață la momentul decernării premiului. În 2006, secretarul general al comitetului Nobel 
din Norvegia s-a referit la această persoană spunând că este „cea mai mare omisiune în istoria 
de 106 ani a premiului Nobel”. Probabil, tot cu referință la această persoană, în anul 1948 
premiul Nobel pentru pace nu a fost decernat, cu explicația „din cauza lipsei unor candidați 
eligibili în viață”.

La ce persoană se făcea referință?
Răspuns: Mahatma Gandhi
Comentariu: El a fost nominalizat de 5 ori pentru a primi premiul Nobel pentru pace, însă nu l-a 
primit niciodată. Secretarul comitetului Nobel din Norvegia a numit aceasta cea mai mare omisiune 
a premiului, spunând: „Gandhi se putea descurca fără premiul Nobel pentru pace, însă nu se știe 
dacă comitetul Nobel se va putea descurca fără Gandhi.” În anul asasinării lui, premiul pentru pace 
nu a fost acordat.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize#Overlooked_achievements
http://www.nbcnews.com/id/44787416#.UTHuV6VYYfk
Autor Natan Garștea
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28. În una din povestirile lui Jorge Luis Borges, este menționat un gnostic, care ura copulația și 
oglinzile, pentru că ele ambele... Ce fac ele?

Răspuns: înmulțesc oamenii.
Sursa: Povestirea lui Jorge Luis Borges „Uqbar, Tlon, Orbis tertius”.
Autor Alian Cazachevici

29. Acesta este un concept evoluționist introdus în 1976 de biologul Richard Dawkins în cartea sa 
„Gena egoistă”, referindu-se la căile de transmitere a ideilor și fenomenelor culturale. În 
prezent, conceptul a fost preluat și a devenit foarte utilizat pe internet. Despre ce este vorba?

Răspuns: Meme
Comuentariu: Meme este o idee, comportament sau stil care se răspândește de la o persoană la 
alta în cadrul unei culturi. Internet meme - un fenomen pe internet.
Autor Sanda Șerșun

30. Imagine

Luînd în considerare tendințele recente, reproduceți fraza din imagine.
Răspuns: Harlem Shake

Autor Sanda Serșun

Runda 4
31. Un salon de bronzat pentru acei dornici de soare de pe str. Alecu Russo încă nu s-a deschis, 

însă fonetic pentru un vorbitor de română denumirea lui engleză sugerează că deja nici nu va 
mai activa. Vă rog să reproduceți prin 2 cuvinte engleze denumirea acestui salon de bronzat.

Răspuns: Sun Kiss
Autor: Rusu Alexandru



32. Primele ele au apărut în Roma și reprezentau niște trăsuri cu un lighean atașat la roată, în care 
fiecare 200 de metri cădea câte o piatră pentru a însemna distanța parcursă. Numiți-le.

Răspuns: Taxi
Comentariu: Pasagerul achita taxa în dependență de câte pietre au căzut în lighean pe parcursul 
drumului.
Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
Autor: Sergiu Iacob

33. Când Dumnezeu l-a făcut pe Om, i-a mai rămas o bucată de lut.
- Ce să-ți mai fac?, l-a întrebat Dumnezeu pe Om.
- Fericirea, i-a cerut Omul.
Nimic nu a zis Dumnezeu, doar … .
Dar ce a făcut Dumnezeu?
Răspuns: i-a pus bucata de lut în mână
Se acceptă după sens.
Autor Dorina Zicunova

34. În întrebare este o înlocuire. Conform părerii unora, X ar putea fi definit ca un paradis. Precum 
se știe, raiul pe pământ nu exista, de aceea X a devenit locul, unde sunt amplasate așa-
numitele spălătorii. Chiar dacă pentru multi ar părea irațional sau cel puțin economic ineficient, 
compania „Sea Installer” e specializata în construcția centralelor eoliene în ele, adică în X. Nu 
exista o definiție exacta a X. Noi totuși va rugam sa le numiți prin două cuvinte, din care cel 
puțin unul în engleza.

Răspuns: zone offshore
Comentariu: Zonele offshore mai sunt numite paradise fiscale și sunt deseori utilizate pentru 
spălarea banilor. Zone offshore se mai numesc zonele marine, unde pot fi făcute construcții (în 
cazul companiei Sea Installer, a turbinelor eoliene). 
Autor Lilian Bejan

35. Semnificația acestui monument, deși a fost creat ca un portret conducătorului acelui ținut, a 
fost alterată de către arabi, care l-au numit “părintele terorii”. Un analog persian al lui este 
considerată creatura legendară „manticoră”, care în traducere ar însemna “mâncătorul de 
oameni”. Despre ce monument merge vorba?

Răspuns: Sfinxul egiptean.
Sursa: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/559722/sphinx
http://belsebuub.com/articles/decoding-the-ancient-meaning-of-the-sphinx-and-its-origin-as-anubis.
Autor: Stanislav Sava.

36. Unul dintre primele lucruri pe care le învață proaspeții angajați ai companiei Goldman Sachs 
referitor la securitatea informațională, este că nu trebuie să includă într-un e-mail ceea ce 
aceștia nu ar dori a doua zi să… Continuați fraza.

Răspuns: citească în ziare
Comentariu: Una dintre glumele privind securitatea informațională.
S u r s a : h t t p : / / w w w . f t . c o m / c m s / s /
2/0d7e8394-5aed-11db-8f80-0000779e2340.html#axzz2MnALAKgb 
Autor: Nadea Melinti

37. Pentru unii ar fi suficient să spunem că el a fost inventat în primăvara anului 1986 de către 
Dumitru Davidov, student al facultății de psihologie a universității de stat din Moscova. Inițial s-
a răspândit în căminele și auditoriile universității, iar prin intermediul taberelor de vară - a ajuns 
și în alte universități și orașe. Pentru alții ar trebui să mai adăugăm că în China el este utilizat 
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pentru tratarea persoanelor care au dependență de jocurile de noroc, în SUA - pentru 
reeducarea adolescenților dificili, iar în Japonia este utilizat în clasele liceale pentru a pregăti 
viitorii jurați.

Etimologia exactă a denumirii sale nu este cunoscută, presupunându-se că provine de la cuvântul 
arab pentru laudă insistentă, tupeism. În secolul XIX așa erau numiți huliganii, acei aroganți, dar și 
acei neînfricați și descurcăreți.
Ce este el?
Răspuns: jocul Mafia
Comentariu: Jocul a fost inventat în 1986 de un student de la psihologie. Nu este cunoscută 
etimologia exactă a cuvântului maffia, dar probabil provine de la arabul „mahias” sau „marfud”. În 
mediul CUC jocul a fost promovat în special prin intermediul taberelor de vară.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Mafia_(party_game)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sicilian_Mafia#Etymology
Autor Natan Garștea

38. Până în anul 1999, când au început studii masive asupra ei, ea era considerată o problemă, iar 
cei care o preferau erau considerate niște persoane care suferă de anxietate socială, 
plictiseală sau alienare. După studii mai amănunțite asupra ei, s-a demonstrat că ea, în 
moderație, contribuie la dezvoltarea creativității, spiritualității și puterii intelectuale. Ce este ea?

Răspuns: Singurătatea
Sursă: http://www.boston.com/bostonglobe/ideas/articles/2011/03/06/the_power_of_lonely/?
page=1
Autor: Stanislav Sava.

39. Aceasta este menționată  în Cartea Recordurilor, înregistrând valoarea de -9,4. Niciun om nu a 
putut rezista să petreacă mai mult de  45 minute în ea, întrucât există riscul de a avea 
halucinații. În viața de zi cu zi, însă, deseori avem nevoie de ceea ce ne poate ea oferi. Care 
este recordul deținut de ea?

Răspuns: Cea mai liniștită cameră din lume (se acceptă după sens)
Autor Sanda Șerșun

40. La Polul Sud și la Polul Nord ELE își pierd sensul, iar în rest au mai mult sens administrativ. 
Formația rusească Band’Eros, într-o piesă despre vară, propune să le strângem cât mai tare. 
Numiți-le prin 2 cuvinte.
Răspuns: fuse orare (sau fusuri orare)

Comentariu: La Polul Nord și la Polul Sud ele se unesc într-un punct. Band’Eros propune: 
“Часовые пояса затяните потуже”.
Autor Alina Cazachevici

Runda 5

41. După al doilea război mondial organizațiile de spionaj din Germania de Est și de Vest încercau 
să afle mai multe informații despre partea opusă. Astfel un ofițer din Germania de Vest 
povestește că pentru a impune inamicul să arunce benevol unele documente erau sabotate 
livrările acestui produs către inamic. Numiți acest produs.

Răspuns: Hârtia igienică.
Sursa: Emisiunea „Partea invizibila a Berlinului”, Discovery Science Channel
Autor: Rusu Alexandru
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42. Acest termen își are originea în epoca renascentistă, atunci desemnând locul unde își derulau 
operațiunile comercianții florentini. Ei deseori puteau fi văzuți la intersecții sau în piețe, 
așteptăndu-și clienții să se așeze lângă ei. Numiți termenul.

Răspuns: Bancă
Comentariu: Termenul „bancă” cu semnificația de instituție financiară provine de la cuvântul italian 
„banca”, care înseamnă o bancă - scaun lung pe care pot sta mai multe persoane. Finanțiștii din 
orașele din nordul italiei își așteptau clienții pe bănci, tot acolo derulându-se și tranzacțiile, 
operațiunile de împrumut sau schimb valutar. Este binecunoscut că sistemul bancar contemporan 
își are originea în orașele din nordul Italiei.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Bank#Origin_of_the_word
Autor Natan Garștea

43. Există mai multe versiuni despre apariția lui. Se presupune că pentru prima dată a apărut într-o 
farmacie din Elveția în 1792. În anii 1830-1840 acesta era utilizat de armata franceză pentru 
prevenirea malariei, dizenteriei și altor boli, precum și pentru dezinfecția apei potabile.

Numiți-l, știind că a fost favoritul lui Van Gogh.
Răspuns: Absintul
Autor Sanda Șerșun

44. Primul oraș care a făcut aceasta a fost Roma în 133 î. e. n., Londra a făcut aceasta în 1810, iar 
New York în 1875. Actualmente există peste 300 de astfel de orașe, iar Chișinăul încă nu a 
ajuns să se numere printre ele.
Ce anume au făcut aceste orașe?
Răspuns: Au atins numărul de 1 milion de locuitori.
Sursa: http://www.weirdfacts.com/weird-fact/geography-facts.html

Autor: Anna Orlic

45. Citate dintr-o povestire a lui Kafka: „… următoarea generație, cu cunoștințele sale mai 
perfecționate, mereu va găsi că lucrul efectuat de către generații trecute nu este suficient de 
bun, și vor demola ceea ce a fost deja construit, pentru a lua totul de la început… astfel, 
oamenii vor fi mai mult preocupați de construcția orașului pentru lucrători, decât...”
Despre ce oraș este povestirea lui Kafka?

Răspuns: Babilon
Sursa: Povestirea lui Kafka, Герб Города

46. În limba engleză, el nu poate fi inclus în aceasta. În română, poate fi inclus doar în forma 
nearticulată, fiindcă dacă e cu articol hotărât, nu mai încape.

Afirmația că el nu poate fi inclus în aceasta în limba rusă, făcută într-o întrebare de Ce? Unde? 
Când?, a generat una din cele mai cunoscute contestații din comunitatea internațională a jocurilor 
intelectuale.
Nu vă întreb ce este el. Spuneți, unde el nu poate fi inclus.
Răspuns: în poezia haiku, în haiku
Comentariu: Poezia tradițională japoneză haiku are structura de trei rânduri a câte 5, 7 și 5 silabe. 
El este generatorul electric. În engleză (electrical generator) el are 8 silabe și nu încape nici în al 
doilea rând. „Generator electric” încape, dar „generatorul electric” - nu.
La o competiție internațională de CUC a fost jucată întrebarea:
В нём вам может встретиться сакура или луна. А вот электрогенератор не может. 
Назовите это. (În ea poate fi găsită sacura sau luna. Dar un generator electric nu poate. Numiți-
o.) Răspuns: Haiku
Contestația renumită, dată în formă de haiku, suna în felul următor:
„Автор вопроса,
Электрогенератор
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В зад себе засунь”
Contestația a fost acceptată.
Autor Natan Garștea

47. În anul 2006 a avut loc transferul lui Ahsley  Cole de la „Arsenal” la „Chelsea”, însoțit de 
scandaluri din cauza intenției jucătorului de a trece cu orice preț la echipa care îi propunea un 
salariu cu mult mai mare. După aceasta, fanii echipei „Arsenal” au inventat o poreclă care 
accentua trăsăturile jucătorului, adăugînd o singură literă la numele acestuia. Scrieți această 
literă.

Răspuns: C
Comentariu: S-a primit „CAshley”. „Cash” se traduce ca „bani” din engleză.
Sursa: http://www.bobsoccer.ru/user/6463/blog/?item=134259
Autor: Sergiu Iacob

48. Citat din cartea Criptonomicon de Neal Stephenson:
„Cu o mână el se ținea de bordul mașinii, în alta ținea automatul, și nici nu avea degete libere să 
numele silabele. „Pneu” - sunt una sau două silabe? Dar „ambreiaj” câte are? Camionul în sfârșit 
decise să nu se răstoarne și se tufli înapoi pe toate patru roți. În spate, sub corlata de pânză, 
hodorogesc o tonă-jumate de dulapuri metalice, cărțile cu coduri se revarsă în avalanșă, plioscăie 
combustibilul în rezervorul (două cuvinte omise) al stației Alpha.
Nu vă întreb  ce încerca să facă eroul cărții în acest moment, spuneți care două cuvinte au fost 
omise.
Răspuns: generatorului electric
Comentariu: Eroul principal încerca să compună în haiku. Mai departe în textul citat se spune: 
„Lumea contemporană e un iad pentru autorii de haiku. Generatorul electric are 8 silabe, nu încape 
nici în al doilea rând.” Anume o traducere neinspirată a acestui fragment de carte și a stat la baza 
întrebării de CUC despre care am vorbit anterior.
Autor Natan Garștea

49. Primul căuta ceea, despre ce Rene Descartes a spus că „nu e suficient să o ai, important este 
să o utilizezi corect”. Al doilea căuta ceea, ce „îți atinge un prieten adevărat când te ia de 
mână”, după părerea lui Gabriel Garcia Marquez. Al treilea căuta ceea, despre ce Mark Twain 
a spus că este „nu o lipsă a fricii, ci un control al acesteia, o rezistență opusă ei”. Peste un 
minut numiți-l pe acela, care ar fi trebuit să le ofere pe toate trei dar, de fapt, nu era capabil să 
o facă.

Răspuns: Vrăjitorul din Oz.
Comentariu: Este vorba despre personajele lui Frank Baum – Sperie-Ciori, care căuta minte; Omul 
Tinichea, care dorea să aibă o inimă și Leul cel cel Laș, care căuta curaj. Vrăjitorul din Oz, care 
trebuia să le ofere pe toate acestea, s-a dovedit a fi un șarlatan, însă.
Autor: Sergiu Iacob

50. În romanul „Marele Gatsby”, de F. Scott Fitzgerald, este o scenă, în care un bărbat spune 
despre o domnișoară care cântă sub acompaniamentul unui pian, că „ea cântă după notele 
scrise pe fața ei”. Ce făcea în acest moment domnișoara?

Răspuns: Plângea
Comentariu: Domnișoara plânge cântând, astfel combinația de rimel și lacrimi formează pe fața ei 
portativul cu note.
Autor Alina Cazachevici
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