Superliga/Ligi Primavara 24 martie 2013
Echipe organizatoare: 777, Printzese si Supermani, Intel, 10 Lei
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Întrebarea 1

In unul din episoadele Elementary, Sherlock Holmes deduce ca
Joan Watson nu isi iubeste serviciul deoarece foloseste de doua
ori mai multe Xuri decit majoritatea oamenilor. Nu am gasit o
traducere exacta a denumirii profesiei femeii din imagine, dar o
putem numi X. Ce am inlocuit prin X?

Răspuns

Desteptator

Comentariu

Knocker-up e denumirea profesiei. Joan si-a setat 2 ceasuri desteptatoare.

Sursa

Elementary, episodul 1

Autor

Jeka Bîbîlici, 10Lei

Întrebarea 2

În 1999, Gheorghe Hagi a fost convins să revină la naţională pentru meciul cu Ungaria. În
urma unei evoluţii fantastice a lui Hagi, România a câştigat meciul si s-a calificat la EURO.
După meci, Gazeta Sporturilor publica un articol cel puţin ambiguu cu titlul "Hagi ne
vrăjeşte din nou". Peste un minut scrieţi ce a fost înlocuit prin "ne vrăjeşte din nou".

Răspuns

E mag iar

Comentariu

Titlul „Hagi e mag iar” poate crea confuzii din cauza omofoniei.

Sursa

http://a1.ro/tv/tv-1/a1-la-19-ani-cum-l-a-readus-paunescu-pe-hagi-la-nationla-indirect.html

Autor

PS, 10 Lei

Întrebarea 3

Indienii spun ca cu acesta trebuie mai intai sa te comporti ca cu un imparat, apoi ca cu un
rob şi în sfârşit, ca cu un prieten. Pe cine aveau in vedere indienii?

Răspuns

Copilul/Copiii

Autor

777

Întrebarea 4

EL a apărut pe 10 iunie 2000 în Londra. Chiar chiar dacă a fost dedicat unui mare
eveniment, în cinstea căruia își poartă numele, după 2 zile acesta nu a mai fost posibil de
folosit. A reapărut în 2002, când deja i-a trecut actualitatea și de atunci își poartă porecla de
clătinător. Numiți-l peste un minut.

Răspuns

Millennium Bridge

Comentariu

Millenium bridge a fost dedicat schimbării mileniilor. Totuși, peste 2 zile podul a început să
se clatine atunci când mergeau oamenii, astfel a fost închis pentru reconstructie.

Sursa

http://www.urban75.org/london/millennium.html

Autor

Printzese si Supermani

Întrebarea 5

Pe fonul recesiunilor financiare și falimentelor bancare din anii 1890 din SUA, ziarele
americane din acea perioadă relatau cu stupoare că nici un câine maidanez nu mai putea fi
găsit rătăcind pe străzile din Seattle sau altor mari orașe americane, toți fiind adunați de
hingheri care făceau bani frumoși vânzând potăile.
Care este motivul acestei cereri foarte mari de maidanezi?

Răspuns

Marea goană după aur din Alaska

Comentariu

Chiar dacă nu aveau valoarea și eficiența câinilor de sanie, hingherii vindeau maidanezii
exploratorilor disperați care sperau să dea marea lovitură în minele de aur din Alaska.

Sursa

http://www.descopera.ro/sporturi/10414649-eroii-nordului-legendele-adevarate-alecainilor-de-sanie

Autor

Mihai Gîrneţ, Intel

Întrebarea 6

O serie de postere minimaliste prezinta familiile unor savant celebri continind
inventiile lor.
Astfel litera O din Newton este rosie si este jos. Iar in posterul dedicat lui Edison e
galbena si luminoasa. Atentie Blitz dublu:
a)
Prima litera a numelui unui savant nascut in Ulm a fost inlocuita prin alte trei
simboluri. Numiti savantul.
b)
Unicul poster din aceasta serie realizat cu litere albe pe fundal negru e
dedicate unui savant nascut in Remscheid

Răspuns

Einstein/Roentgen.

Comentariu

mc2nstein/Inventatorul roentgenului

Sursa

http://habrahabr.ru/post/172159/

Autor

Jeka Bîbîlici, 10Lei

Întrebarea 7

La finalul unui film recent, sotia il grabeste pe eroul principal zicindu-i ca intirzie la
teatru. Numiti-l pe eroul principal.

Răspuns

Abraham Lincoln

Comentariu

Lincoln a fost asasinat in teatru de Booth.

Sursa

filmul Lincoln, Ucigator de vampiri.

Autor

Jeka Bîbîlici, 10Lei

Întrebarea 8

Atenţie, epigramă de Nelu Vişan.
Întrebarea este veche,
Serioasă - nu glumesc Dacă proştii n-au pereche,
...
Reproduceţi ultimul vers?

Răspuns

Oare cum se înmulţesc?

Sursa

http://epigrame.citatepedia.ro/despre.php?s=prostie

Autor

Vadim Culea

Întrebarea 9
Scrieți denumirea brandului care apare în imagine, știind că
traducerea acestuia în limba rusă ne duce cu gândul la o poveste, în
care acesta are ”un rol principal”.

Răspuns

Axe effect

Comentariu

Este vorba de spray-ul axe effect. Una din semnificațiile din traducerile acestui cuvânt este
topor, iar în literatura rusă există poveste Terci din topor (Каша из топора).

Sursa

Др. Купер "История розги", С-Петербург, 1991 г., стр. 124; "Энциклопедия мысли", М.,
1994, с.218.

Autor

Printese si Supermani

Întrebarea 10

În anii 60 ai secolului trecut în Marea Britanie era în vigoare un impozit pentru
automobilele produse. Impozitul dat nu se percepea dacă producătorul vindea automobilul
in totalitate desfăcut, însă condiţia obligatorie era ca să nu existe o instrucţiune pentru
asamblarea automobilului. Este curios cazul companiei Lotus care a găsit, totuşi, o soluţie
simplă pentru a evita acea condiţie. Ce au inclus cei de la Lotus în set?

Răspuns

Instrucţiunea de dezasamblare

Comentariu

Astfel cei ce cumpărau automobilul nu aveau decât să urmeze instrucţiunea în ordine
inversată. Curious case of Benjamin Button care intinerea in loc sa imbtarineasca.

Sursa

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

Autor

PS, 10 Lei
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Întrebarea 11

Negustorii chinezi negociau pretul marfii in felul urmator: aceştia se tineau de mana si
indicau pretul marfii prin apasarea diferitor parti ale degetelor. Dar ce faceau negustorii in
momentul in care cadeau de acord asupra pretului?

Răspuns

bateau palma

Autor

777

Întrebarea 12

Această expresie este originară din Franţa şi vine să desemneze continuitatea. De multe ori
se foloseşte în ironie spre a indica o stare de lucruri, care rămâne neschimbată, în pofida
schimbării de persoane. Lev Tolstoi spunea în Anna Karenina: „Nu mai avem moşii, dar în
schimb avem bănci.” Încheiaţi citatul cu expresia la care am făcut referinţă în întrebare.

Răspuns

Regele a murit, trăiască regele/ Le roi este mort, vive le roi.

Comentariu

Prin această expresie, în Franţa, un herald anunţa moartea regelui şi totodată venirea la
tron a urmaşului său.

Sursa

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre

Autor

PS, 10 Lei

Întrebarea 13

Odată bufonul Pedrillo a venit la spovedanie şi şi-a început pocăinţa mărturisind că chiar
înainte de a veni încoace şi-a bătut soţia. Evident, preotul s-a interesat din ce cauză acesta
s-a comportat astfel cu femeia lui. Pedrillo nu-şi bătea soţia pentru că ar fi fost vinovată de
ceva, ci din motive pur practice - acesta fiind o acţiune absolut necesară pentru orice
persoană, în situaţia lui, care venea la spovedanie?
De ce suferea Pedrillo?

Răspuns

Scleroza, amnezie

Comentariu

”Problema este, părinte, că eu fiind uituc nu-mi pot aminti păcatele comise. Dar cum încep
să-mi bat soţia, aceasta îmi aminteşte toate păcatele săvîrşite”.

Sursa

"Исторические анекдоты от Старого Ворчуна", вып.152 от 20.07.2002 г.

Autor

Intel, Vadim Culea

Întrebarea 14

Întrebare cu înlocuiri:
Conform unui articol din19 martie 2013, botanistii de la botanica au avut o presatie
plina de succes in cadrul unei importante competitii la nivel european. Nu va
intrebam ce inlocuiri am facut in intrebare. Spuneti cit mai exact in ce domeniu s-au
remarcat conationalii noştri.

Răspuns

aruncarea ciocanului

Comentariu

”Ciocănarii” de la Ciocana cuceresc medalii la Europenele din Spania.

Sursa

http://www.politik.md/?view=articlefull&viewarticle=16808

Autor

Irina Breahnă, 10Lei

Întrebarea 15

În plină ascensiune a fenomenului Goanei după aur din Alaska de la sfârșitul secolului 19,
atunci când recentul înființat oraș - Dawson City – devansase după populație chiar și
Vancouver-ul, la frontiera dintre SUA și Canada Poliția Canadiană colecta taxe vamale și
obliga prospectorii să respecte anumite reguli privind bagajele acestora.
Ce anume trebuiau conțină bagajele căutătorilor de aur dacă acestea ajungeau sa
cântărească cca o tonă?

Răspuns

Provizii de hrană pentru un an (se acceptă și răspunsul Provizii de hrană).

Comentariu

Datorită intensității migrației de căutători de aur, erau foarte mari neajunsuri de hrană care
puteau oricând declanșa foamete.

Sursa

http://ro.wikipedia.org/wiki/Goana_dup%C4%83_aur_din_Klondike

Autor

Mihai Gîrneţ, Intel

Întrebarea 16

O astfel de imagine a aparut in ziarele
americane ca anunt de angajare.
In ce e specializata compania care a
postat acest anunt?

Răspuns

Tattoo, tatuaj

Comentariu

Candidatii trebuiau sa „fill-in” QRcodul, sa il scaneze si sa afle mai multe detalii.

Sursa

http://thedigitalrecruitmentdigest.wordpress.com/2013/02/19/berrge-tattoonew-tattoo-artists-wanted-qr-code-genius/

Autor

Jeka Bîbîlici, 10Lei

Întrebarea 17

Deoarece era un iubitor împătimit de trabucuri, Preşedintele american John Kennedy l-a
rugat pe secretarul său să-i facă rost de cât mai multe posibil. A doua zi secretarul i-a adus
1200 de trabucuri.
Întrebare: ce a făcut Preşedintele în aceeaşi zi?

Răspuns

A semnat introducerea embargoului împotriva Cubei

Sursa

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_embargo_against_Cuba#Kennedyera_embargo

Autor

PS, 10 Lei

Întrebarea 18

In Amsterdam, de 2 ori pe an se curata riul Amstel de anumite obiecte. Apoi aceste
obiecte se revind.
Unul din ghizi glumea ca in viziunea locuitorilor anume aceasta si inseamna... dar ce
anume?

Răspuns

Reciclare

Comentariu

Se zice ca aprox 20% din bicicletele din Amsterdam sunt de la fundul Amstelului.

Sursa

Личный опыт автора вопроса

Autor

Irina Breahnă, 10 Lei

Întrebarea 19

După 200 de ani, în sfârşit 32 milioane 830 de mii de francezi pot face asta fără să ceară
voie de la poliţie şi fără să ţină ghidonul unei biciclete sau frâiele unui cal. Dar ce anume?

Răspuns

să îmbrace pantaloni

Comentariu

Abia in 2012 a fost anulat ordinul ce interzicea femeilor franceze de a îmbrăca panataloni

Sursa

http://www.descopera.ro/dnews/10541460-in-sfarsit-dupa-200-de-ani-de-interdictiefemeile-din-paris-au-voie-sa-poarte-pantaloni ,
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=bilan-demo&page=donneesdetaillees/bilan-demo/pop_age2.htm

Autor

Vadim Culea, Intel

Întrebarea 20

Printre pseudonimele lui Erich Weiss, nascut spre sfisitul secolului 19, se numara
Catuse si Regele Cartilor. Sub ce nume il cunoastem noi pe Erich?

Răspuns

Harry Houdini

Comentariu

Pe 24 martie e ziua de nastere a lui Harry Houdini, celebrul escapologist si magician.

Sursa

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

Autor

Jeka Bîbîlici, 10Lei
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Întrebarea 21

Un profesor universitar a fost intrebat care este atitudinea lui referitor faptul ca studentele
vin machiate la cursuri. Dânsul a răspuns ca are o atititudine pozitiva, în special în timpul
examenelor. Dar care a fost argumentul profesorului?

Răspuns

Ele nu plang daca iau o nota joasa.

Autor

777

Întrebarea 22

Automobilul cu numerele de înmatriculare „SCV 1” , a fost recent mediatizat de către massmedia. Deşi unii se aşteptau sa vada un model de gen Fiat, sau chiar Ferari, posesorul
automobilul a optat pentru un model mai vechi Mercedes decapotabil – cel mai probabil
moştenit de la predecesorul său. Cum se descifrează litera „V” din numarul automobilului ?

Răspuns

Vatican

Comentariu

SCV 1“, abreviere de la numele latin şi italian pentru Vatican: Stato della Citta del Vaticano
(italiană) şi Status Civitatis Vaticanae (latină). Mercedes- este un model German, la fel ca si
etnia - predecesorul Papa.

Sursa

http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/scurt-istoric-al-vehiculelorfolosite-papi

Autor

Eugen Zincovschi, 10 Lei

Întrebarea 23

Această expresie apare în piesa Conjuraţia lui Fiesco de Friedrich Schiller. Unul din oamenii
lui Fiesco după ce i-a furnizat acestuia informaţii pentru care fusese plătit, şi a adunat
conjuraţii (conspiratorii), iese din scenă spunând această frază. Nu vă întreb fraza, ci să
numiţi cu exactitate de ce origine era acel om.

Răspuns

Maur

Comentariu

Expresia este „Maurul şi-a făcut datoria, maurul poate să plece”. Această frază este spusă de
obicei când cineva şi-a îndeplinit sarcina sau misiunea şi este cazul să se retragă.

Sursa

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre

Autor

PS, 10 Lei

Întrebarea 24

Articolul ce continea aceasta poza facuta la saptamina
modei de la Paris se numeste călăreții fără cap. La o
căutare superficială pe google putem afla ca denumirea
călărețul fără cap este populară pentru localurile
specializate intr-o anumita bautura.
Răspundeți în engleză sau română, ce expresie din 2
cuvinte s-a înlocuit prin călărețul fără cap.
Răspuns

pălărierul nebun/mad hatter

Comentariu

Articolul relata despre Săptămîna pălărierilor de la Paris. Mad Hatter este o
denumire populară printre ceainării, drept o referința la Alice în Țara Minunilor.

Autor

Irina Breahnă, 10 Lei

Întrebarea 25

Epigramă de Ștefan Marinescu:
Îşi susţine teoria,
Îmboldit de toţi hormonii:
Sunt femei... (două cuvinte omise)
Şi femei...(două cuvinte omise)!
Reproduceți cuvintele omise, dacă știm că primul se repetă în ambele rânduri.

Răspuns

jos pălaria, jos pantalonii.

Comentariu

no comment

Sursa

http://epigrame.citatepedia.ro/despre.php?s=femei

Autor

Olga Cojocaru, 777

Întrebarea 26

EL s-a nascut in 1940 si e unul din cei mai renumit galezi. Pentru cariera sa
explozivă în muzica, EL a devenit cavaler britanic în 1999.
Numiti-l.

Răspuns

Tom Jones

Comentariu

Interpretul explizivei piese „Sex Bomb”

Sursa

http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Jones_(singer)

Autor

Jeka Bîbîlici, 10Lei

Întrebarea 27

Dacă tot vorbim de acest lucru de 3 săptămâni, atunci vă spun şi eu că în Suedia un român
căutând ceva, după multe încercări eşuate, a făcut o schimbare în stil local şi imediat şi-a
rezolvat problema.
Dar ce anume a schimbat?

Răspuns

numele

Comentariu

La cele două etape anterioare au fost întrebari la care răspunsul a fost „numele” şi am
hotărât să nu încalc tradiţia.

Sursa

http://www.ziare.com/locuri-de-munca/locuri-de-munca-suedia/student-roman-si-aschimbat-numele-din-cv-cu-unul-mai-suedez-si-raspunsurile-au-inceput-sa-curga1217142

Autor

Vadim Culea, Intel

Întrebarea 28

In filmul Restless, eroul principal este prieten cu Hiroshi, fantoma unui kamikaze
japonez.
Ce joaca ei deseori, daca eroul principal pierde de fiecare data?

Răspuns

battleship/morskoi boi

Comentariu

Kamikadze japonezi erau specializati in cufundarea corabiilor.

Sursa

Filmul Restless

Autor

Jeka Bîbîlici, 10Lei

Întrebarea 29

In una din variatiile jocului Batalia Navala, jucatorii au cite o singura corabie, cel mai
des de 8 patratele, iar terenul de joc e 20 pe 20. In caz ca corabia sa este ranita,
jucatorul are posibilitatea sa si-o mute in orice alt loc al terenului de joc, dar pierde
patratelul.
Raspundeti printr-o expresie inaripata cum este numita aceasta variatie de joc.

Răspuns

Olandezul zburator

Comentariu

Expresie inaripata despre o corabie.

Sursa

http://articole.famouswhy.ro/ce_inseamna_-_olandezul_zburator/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0
%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%
B0)

Autor

Jeka Bîbîlici, 10Lei

Întrebarea 30

Aceasta companie elvetiana si-a diversificat substantial gama de produse dupa
9/11, propunind clientilor sai ceasuri, parfumuri, imbracaminte, geamantane. Dar
pentru cu ce produs devenise ea faimoasa initial?

Răspuns

cuțite

Comentariu

Dupa 9/11 verificarea in aeroporturi s-a facut mai stricta, turistii cumparau mai putine
cuțite elvețiene ca suveniruri. Compania si-a diversificat gama de produse

Sursa

http://www.youtube.com/watch?v=wwAKmi444cc

Autor

Irina Breahnă, 10 Lei
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Întrebarea 31

Cele mai reusite modele de automobile create de cunoscutul industrias si constructor
francez Louis Renault au fost modelele decapotabile. Dupa moartea constructorului,
cercetatorii au gasit şi explicatia acestui fapt.
Care este explicatia?

Răspuns

Renault suferea de claustrofobie

Autor

777

Întrebarea 32

Cât nu ar suna de straniu, acest tip de climă, care se caracterizează prin ierni blânde şi
umede, veri calde şi uscate, se întâlneşte şi pe coasta Californiei, în vestul Africii de Sud, în
sudul şi vestul Australiei, şi în centrul statului Chile.
Dar pentru ce regiune este evidentă prezenţa acestui tip de climă?

Răspuns

Regiunea Mării Mediterane ,
Se acceptă: după prezenţa cuvântului mediterană/mediteraneană. Nu se acceptă: regiunea
subtropicală.

Comentariu

Clima mediteraneană este o varietate a climei subtropicale, însă diferă ca răspândire.

Sursa

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

Autor

PS, 10 Lei

Întrebarea 33

Material distributiv
Aveti in fata o imagine dintr-o
campanie sociala. Pentru ce
militează campania?

Răspuns

folosirea centurii de siguranta

Autor

Jeka Bîbîlici, 10Lei

Întrebarea 34

Ar trebui sa tineti minte filmul American Beauty, laureat al premiului Oscar cu
Kevin Spacey in rol principal.
In film sunt mai multe referinte la o opera celebra. Chiar si numele eroului principal,
Lester Burnham, e o anagrama a cuvintelor: X learns.
Nu intrebam ce sa inlocuit prin X, numiti opera la care se fac aceste referinte.

Răspuns

Lolita

Comentariu

Humbert learns. Familia tinerei de care se indragosteste eroul principal e Hayes, iar familia
Lolitei e Haze.

Sursa

http://articole.famouswhy.ro/ce_inseamna_-_olandezul_zburator/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0
%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%
B0)

Autor

Jeka Bîbîlici, 10Lei

Întrebarea 35

In iulie 1996, televiziunea de stat ORT adopta o decizie stranie si fara precedent. 3
episoade de season finale a serialului Tropikanca sunt aratate duminica dimineata
intre orele 8 si 11.
Cine a avut de cistigat in urma acestei decizii, daca datorita la acest fapt serialul a
ajuns in topul celor mai influente seriale din ultimii 25ani?

Răspuns

Boris Elţin

Comentariu

Electoratul lui Elțin era orasenesc in mare parte. Era nevoie de tinut oamenii in oras, sa
poata merge la votș in loc sa plece la fazenda.

Sursa

http://mentalfloss.com/article/12783/25-most-powerful-tv-shows-last-25-years

Autor

Jeka Bîbîlici, 10Lei

Întrebarea 36

În romanul Agonie si Extaz de Irving Stone, Benedetto îl învaţă pe ucenicul Michelangello
cum să picteze. "Ţine minte ca faţa este divizibilă în trei părţi: prima, părul si fruntea, apoi
nasul, apoi bărbia şi gura. Şi acum proporţiile unui bărbat. Braţul întins trebuie să ajungă cu
palma deschisă până la mijlocul coapsei…. Toata lungimea unui bărbat este de opt capete. Şi
este egal cu lăţimea lui cu braţele întinse. Nu uita niciodata ca pe partea stînga, ..."
Continuaţi ce i-a spus Benedetto lui Michelangello.

Răspuns

bărbatul are cu o coastă mai puţină ca femeia.

Autor

Viorel Chihai, 10 Lei

Întrebarea 37
Acesta-i începutul.
Numiţi acţiunea.

Răspuns

Spălatul mâinilor la cosmonauţi

Sursa

http://www.descopera.ro/dnews/10541189-cum-se-spala-pe-maini-astronautii-video

Autor

Vadim Culea, Intel

Întrebarea 38

În distopia "Unwind" de Neal Shusterman este descrisă societatea după un al doilea Război
Civil, în urma căruia a fost adoptată rezoluția la viață care spune că: Viața este de neatins de
la momentul conceperii și pînă la vîrsta de 13 ani. Între vîrsta de 13 și 18 ani părinții pot
aproba ca copilul lor sa fie dezasamblat si organele lui sa fie utilizate pentru transplant.
Această practică fiind numită și X întîrziat. Numiți ce a fost înlocuit prin X.

Răspuns

Avort

Comentariu

Războiul civil s-a pornit între adepții dreptului la libera alegere și adversarii avortului.

Autor

Oleg Guvir, 10 Lei

Întrebarea 39

Într-o broşură despre avantajele utilizării metodologiei Agile in faţa modelului clasic Iterative, se face o parelală la evenimentul de la Olimpada din 1968, cînd a fost batut un
record mondial intr-un mod revoluţionar . Contrar scepticilor, atletul nu a dat-o niciodată
în bară , şi s-a poziţionat pe cea mai înalta treaptă a podiumului. Nu vă intrebăm numele
atletului, numiţi în ce constat metoda sa revoluţionară

Răspuns

Metoda spate.

Comentariu

Sarituri în înalţime . Înainte de Fosbery, se utiliza metoda foarfecă. În engleza metoda e
numită in cinstea atletului.

Sursa

http://www.olympic.org/richard-douglas-fosbury
http://en.wikipedia.org/wiki/Dick_Fosbury

Autor

Eugen Zincovschi, 10 Lei

Întrebarea 40

În 1444, oraşul fortificat Basel era pe cale să fie atacat. Afară se aflau duşmanii, iar unii se
infiltraseră şi în oraş. Paznicii i-au prins pe unii dintre asediatori şi au aflat că atacul trebuia
să înceapă la prânz. O santinelă a FĂCUT ACEASTA în piaţă. Ca urmare, atacatorii infiltraţi
în oraş au început atacul, fără să fie ajutaţi de cei de afară, fiind arestaţi în final cu toţii. Se
pare că a fost pentru prima oară când a rămas consemnat în istorie faptul că cineva A
FĂCUT ACEASTA. În curând noi o vom face invers. Dar ce a făcut santinela?

Răspuns

a dat acele ceasului înapoi

Comentariu
Sursa

http://www.efemeride.ro/trei-fapte-mai-putin-cunoscute-dinistorie?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+efemerid
e%2FxDuy+%28Efemeride%29

Autor

Vadim Culea, Intel
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Întrebarea 41

Teroarea inchizitiei si-a lasat amprenta si pe denumirea strazilor din Sevilla. Putem gasi 2
stradute mici aflate una linga alta, numite strada vietii si strada mortii. Care este
particularitatea strazii mortii?

Răspuns

Tupic, fundatura, impas

Comentariu

во время облав на «еретиков» (а правила по их определению были введены только
через три года после того, как людей начали жечь на кострах) улица Жизни была
проходной, через нее можно было убежать. Улица Смерти заканчивалась тупиком,
глухой стеной.

Sursa

http://drugoi.livejournal.com/3809816.html

Autor

Jeka Bîbîlici, 10Lei

Întrebarea 42

În romanul "Snow Crash" de Neal Stephenson, Hiro pentru
a găsi răspunsuri la întrebările apărute deseori discută cu
un program ghid de bibliotecă. La un moment dat discuţia
lor ajunge la zeul sumerian Enki şi fiul său Marduk.
Conform ghidului, anume Enki a ordonat ca Marduk să-i
transmită lui Hammurabi codul de legi.
Aici Hiro ajunge la ideea că Enki a fost primul X din lume,
ceea ce poate fi vazut şi pe imaginea de pe stelă, unde
Marduk îi transmite lui Hammurabbi Y şi Z - simbolurile
puterii.
Dacă v-aţi dat seama, ce dupa parerea lui Hiro îi transmite
Marduk lui Hammurabi, spuneţi ce a fost înlocuit prin X.

Răspuns

Programist/programator

Comentariu

Hiro vede pe imagine cum Marduk îi transmite lui Hammurabi un 0 (zero) și un 1 (unu).
CODUL lui Hammurabi.

Sursa

"Snow Crash" de Neal Stephenson

Autor

Oleg Guvir, 10 Lei

Întrebarea 43

În SUA există o tradiţie: când un grup de oameni se aşează într-un automobil, cel care
primul strigă SHOTGUN (puşcă), se aşează în dreapta şoferului. Originile acestei tradiţii vin
din secolul 19 când oamenii trebuiau să se apere de indieni şi de aceea lângă vizitiu
neapărat şedea un om cu puşca. Dar cum se numeşte locul din dreapta spate dacă originea
denumirii are aproape 20 ani ?

Răspuns

Cobain

Comentariu

În 1994 Kurt Cobain s-a împuşcat.

Sursa

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=shotgun ;
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cobain

Autor

PS, 10 Lei

Întrebarea 44

După unii fotografia pe care o aveţi în mână şi mai ales mesajul „The best way to go is by
M&D Company”, în care este vizibilă doar litera C din ultimul cuvânt, este o dovadă clară că
o forță care există în acest Univers încearcă prin căi subtile să ne prevină asupra faptelor
care se vor întâmpla în viitorul nostru. Numiţi personalitatea care apare în fotografie.
Răspuns

John Lennon

Comentariu

Ciudățenia este că ultima literă, C, nu se zărește pe deplin în fotografia în care apare artistul.
MDC sunt de asemenea și inițialele lui Mark David Chapman, cel care în seara de 8
decembrie 1980, în jurul orelor 10:50, a tras patru focuri de armă în celebrul artist.

Sursa

http://www.efemeride.ro/moartea-lui-john-lennon-prevestita-de-ofotografie?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+efeme
ride%2FxDuy+%28Efemeride%29

Autor

Vadim Culea, Intel

Întrebarea 45

In unul din episoadele Elementary, Joan se plinge de situatia antisanitara in care se
afla bucataria lor. In replica, Sherlock zice ca toti geniii se inspirau din haosul din
jurul lor: Eisntein, Lincoln, Freud. In continuare Sherlock mai aminteste un britanic
celebru, premiat cu Nobel. Numiti-l.

Răspuns

Alexander Flemming

Comentariu

Daca Flemming ar fi spalat vesela, lumea nu ar fi avut astazi penicilina.

Sursa

Episod 11 , http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming

Autor

Jeka Bîbîlici, 10Lei

Întrebarea 46

La data de 15 august 1943, 35.000 de trupe americane si canadiene au debarcat pe malurile
opuse ale insulei Kiska cucerite de japonezi, in speranța de a-i incercui. În urma operațiunii
au existat 21 de morti în rândurile soldaților americani și canadieni, și nici unul în rândurile
japonezilor. Dar cum se explică această situație?

Răspuns

japonezii au plecat cu câteva zile mai devreme de pe insulă

Comentariu

japonezii au plecat cu câteva zile mai devreme de pe insulă și soldații americani si canadieni
s-au confundat intre ei crezând ca sunt inamicul.

Sursa

http://www.ziare.com/magazin/inedit/sa-ne-amintim-cele-mai-trasnite-evenimente-aleistoriei-1026528

Autor

Olga Cojocaru, 777

Întrebarea 47

In intrebare cuvintul Landlord e o inlocuire.
Aceasta imagine o putem intilni in articolul ce descrie
110 ani de la aparitia LandLordului. Bazat pe idea
Landlordului, un film aflat acum in productie, va
povesti istoria unui agent imobiliar ce se trezeste intrun oras straniu, viata in care se desfasoara dupa
anumite reguli specifice.
Ce am inlocuit cu Landlord?

Răspuns

Monopoly

Comentariu

Predecesorul jocului a fost Landlord’s game, in vinzare cu circa 20 ani inainte de
Monopoly. Ridley Scott va filma pelicula amintita in intrebare.

Sursa

http://nastolki.livejournal.com/25555.html
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Landlord%27s_Game

Autor

Jeka Bîbîlici, 10Lei

Întrebarea 48

La unul din cursurile de Modelizare în farmacologie și neurologie, profesorul autorului
întrebării a propus modelizarea creierului uman ca o matrice cu n linii și n coloane. Astfel,
acest model poate fi rezumat cu o expresie peiorativă din limba română. Ce expresie?

Răspuns

Cap Pătrat

Autor

Ivan Zarea, 10 Lei

Întrebarea 49

Aplicaţia pentru Android şi iOS "CVS" permite tuturor să vadă lumea dintr-o altă
perspectivă. Printre comentariile utilizatorilor se numără:
"Florile lui au devenit mai tangibile".
"Observaţi contrastul dintre adâncul întuneric şi lumina stelelor. Sau cum sunt luminaţi norii
de către lună"
"Deşi se simte suferinţă, figura lui distantă şi falnică moare fără orice compromis şi merge
înainte."
Bazate pe o conjectură despre o particularitate a unui om, aceste comentarii se refereau la
opera lui. Care era particularitatea acestui om?

Răspuns

Daltonic

Autor

Ivan Zarea, 10 Lei

Întrebarea 50

Bazată pe o violență comică, această rivalitate a fost numită de revista Times una din cele
mai mari din istoria televiziunii. Pe linga cei 2 rivali, controversat este personajul Mammy
Two Shoes – care în timpurile noastre are accent irlandez pentru a atenua scenele
considerate rasiste. Numiti aceasta rivalitate.

Răspuns

Tom and Jerry

Comentariu

Desen animat/animații a fost înlocuit cu scurtmetraj. la data de 24 matie 1911 s-a născut
Joseph Barbera, unul din creatorii Tom and Jerry.

Sursa

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

Autor

Echipa 777

