
Campionatul XXIII “Ce? Unde? Când?”, Etapa 3 
3 Noiembrie 2013 

LAREME, Maktub, Bifidoc, Velvet 
Runda 1          ¬ Runda 2 ¬ Runda 3 ¬ Runda 4 ¬ Runda 5 
Întrebarea 1 Pentru prima dată cuvântul XY a fost utilizat de către anticarul William J. Thoms în 1846. Y în engleza veche 

înseamnă cunoștință, învățătură, știință. Despre X vă putem spune că a fost prezent în titlul unui 
eveniment muzical organizat în Chișinău care conținea și cuvântul ghete. Dar ce cuvânt a fost înlocuit cu 
XY? 

Răspuns (3/24) Folklore 
Comentariu Denumirea evenimentului muzical era "Folk la ghete" iar cuvântul utilizat - folklore, lore în engleză 

însemnând cunoștință, învățătură, știință. 
Criteriu Se accepta doar folclor, folklore. 
Sursă http://www.etymonline.com/index.php?term=folklore 

https://www.facebook.com/events/203025069758170/ 
Autor SanduL Cojocari, LAREME 

Întrebarea 2 Printre ele se numără: cel de pe autobahnul de lângă orășelul Helmstadt și cel de pe autobahnul de lângă 
orășelul Dreilinden. Dar care este cel mai cunoscut dintre ele, dacă el se află în oraș? 

Răspuns (0/24) Checkpoint Charlie (se acceptă Charlie) 
Comentariu Acestea sunt puncte de trecere a frontierei între Germania de Est și Vest 
Autor Alexandru Savin, echipa Velvet 

Întrebarea 3 Ziarele londoneze au calculat în 2012 că valoarea ei, dacă ar fi topită, era de mai puțin de 3 lire sterline. 
Numiți-o cu exactitate. 

Răspuns (3/24) Medalia de bronz 
Comentariu Celelalte medalii au un procent anumit de aur și argint, care le fac mai scumpe 
Autor Marcel Spatari, Maktub 

Întrebarea 4 Ziua internațională a admirației acestei invenții a fost desemnată după ce o stațiune radio din SUA a primit 
o partidă de echipament nou. Dar care e invenția? 

Răspuns (2/24) folia cu bule / bubble wrap 
Comentariu După ce au desfăcut microfoanele noi din folia de protecție lucrătorii stației de radio "Spirit 95" au dorit să 

se împartă cu bucuria spargerii bulelor si cu radioascultătorii lor, pornind astfel o tradiție.  
Criteriu Se acceptă și răspunsuri descriptive. 
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/Bubble_wrap 
Autor SanduL Cojocari, LAREME 

Întrebarea 5 El a trăit la răscrucea dintre secolele XV-XVI, iar ea – la răscrucea secolelor XX-XXI. Ambii au fost artiști și 
ambii au avut o soartă tristă. Asemănările dintre ei nu se opresc aici. Numiți-i pe ambii cu câte două 
cuvinte care încep cu aceeași literă. 

Răspuns (0/24) Meșterul Manole, Mădălina Manole 
Autor Marcel Spatari, Maktub 

Întrebarea 6 În declarația vamală a celor trei în câmpul încărcătură erau indicate pietre și praf. Au ajuns cu toții în 
Aeroportul Honolulu. Dar de unde provenea încărcătura? 

Răspuns (11/24) De pe lună 
Comentariu Mai în glumă, mai în serios: Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins au fost nevoiți să completeze o 

declarație vamală la întoarcerea lor de pe lună. 
Sursă http://www.space.com/7044-moon-apollo-astronauts-customs.html 
Autor SanduL Cojocari, LAREME 

Întrebarea 7 Acest om era personal responsabil de propaganda, care spunea populației că misiunile de bombardare a 
Finlandei sunt de fapt partide umanitare cu alimente. Anume de asta finlandezii numeau bombele - coșuri 
cu pâini ale lui și au inventat și o “băutură” care să meargă bine cu un așa ospăț.  
Scrieți numele acestui om. 

Răspuns (21/24) (Veaceslav) Molotov 
Comentariu Coctailul Molotov a apărut în timpul Războiului de Iarnă (dintre URSS şi Finlanda) 
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/Molotov_cocktail 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 8 Întrebarea nr. 8. Bliț dublu. 
1) Recent, această organizație non-guvernamentală a susținut proiectarea filmului alb negru „Calea rușinii” 
despre suferințele îndurate de două femei. Numiți această organizație prin două cuvinte. 
2) Înainte de acesta, regizorul filmase deja șase pelicule de lung metraj, două scurt metraje și avuse o 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.etymonline.com%2Findex.php%3Fterm%3Dfolklore&h=0AQFBDCnJ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBubble_wrap&h=DAQGfelca&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.space.com%2F7044-moon-apollo-astronauts-customs.html&h=8AQEBqS9I&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMolotov_cocktail&h=xAQHmNV-s&s=1


colaborare cu un alt regizor. Cu Câteva secunde în urmă și noi am avut atâta. Numiți filmul. 
Răspuns (1/24) 1) La Strada 

2) 8 și 1/2 
Comentariu Centrul Internațional "La Strada" denumirea căruia face referire la filmul omonim al lui Federico Fellini, la 

rândul său a proiectat un film de Ziua Europeană a Luptei împotriva traficului de ființe umane. Filmul 8 1/2 
și-a luat denumirea de la numărul filmelor lui Fellini (acesta a numărat coproducția cu alt regizor și 
scurtmetrajele ca jumătăți de filme). După prima întrebare din bliț eram la 8 și 1/2 întrebări din pachet. 

Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 9 Conform unei versiuni EL a apărut după războiul Hispano-American din 1898 într-un bar, fiind inventat de 
patrioții locali, iar olandezii îi spun Baco. Descifrați această denumire. 

Răspuns (2/24) Bacardi, (Coca) Cola 
Comentariu Este vorba de coctailul Cuba Libre, la prepararea căruia se folosesc romul şi cola. Bacardi este unul dintre 

cele mai cunoscute brand-uri de rom. 
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/Cuba_Libre 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 10 Emigranții din New York deseori se plâng că băștinașii sunt mai interesați în bucătăria lor decât în 
cunoașterea aprofundată a persoanei sau culturii. De exemplu, unii new-yorkezi, din ignoranță, folosesc un 
cuvânt inventat, provenit de la un sos, pentru a denumi locuitorii țării vecine cu cea de unde provine acest 
sos. Numiți naționalitatea inventată.  

Răspuns (0/24) Guakamolean 
Comentariu Cuvântul este o combinație între sosul mexican Guakamole și guatemalian. 
Sursă De la fața locului. 
Autor Rita Kotenko, Maktub 
 
^ 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCuba_Libre&h=yAQEQ2wQ4&s=1


Runda 2          ¬ Runda 1 ¬ Runda 3 ¬ Runda 4 ¬ Runda 5 
Întrebarea 11 Mulți scriitori aveau mici construcții speciale în care ei puteau scrie nederanjați de nimeni. Întrebare: De 

ce Bernard Shaw își numea mica sa cameră "Londra"? 
Răspuns (1/24) Dacă întreba cineva de el, i se putea răspunde sincer că Shaw e în Londra 
Autor SanduL Cojocari, LAREME 

Întrebarea 12 Infarctul X ar înseamnă un accident vascular cerebral, care afectează doar o porțiune mică a creierului, 
responsabilă de o singură funcție sau o singură amintire. Amnezia poate fi numită X-ară când persoana 
bolnavă nu își poate aminti un eveniment specific. Într-un film din anul 2004, compania X INC. se ocupă cu 
crearea unor astfel de amnezii. Ce este X? 

Răspuns (3/24) Lacuna 
Autor Dan Andrieș, echipa Velvet 

Întrebarea 13 În unul din articole din Esquire au fost propuse denumiri pentru fenomene existente, dar încă 
nedenumite. De exemplu, antisocial networking sau rețea de anti-socializare este când cineva adaugă 
prieteni pe Facebook, dar niciodată nu comunică cu ei. Introducând o literă la un termen cunoscut, s-a 
obținut denumirea pentru situația în care te trezești prea devreme în weekend, deși ai putea dormi cât 
vrei. Numiți termenul obținut, dacă el conține 2 cuvinte. 

Răspuns (1/24) Ceas bioalogic sau ceas bioilogic 
Sursă http://esquire.ru/coined-word-2 
Autor Rita Kotenko, Maktub 

Întrebarea 14 Închipuiți-vă ce au militarii între circumvoluțiuni și peste un minut spuneți-ne cum gândesc militarii 
conform lui Lucian Blaga. Se acceptă doar răspunsurile exacte. 

Răspuns (8/24) Tranșant 
Autor SanduL Cojocari, Ion Vasilică, LAREME. 

Întrebarea 15 Cu toate că misiunea acestei Mișcări statuează că ea nu face nicio discriminare (a se citi rar) "de 
naționalitate, rasă, religie, clase sociale sau opinii politice", chiar denumirea Mișcării face de două ori o 
discriminare ce face parte din unul din genurile menționate. Numiți Mișcarea. 

Răspuns (6/24) Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie  
Criteriu După menționarea atât a crucii cât și a semilunii roșii.  
Sursă http://ro.wikipedia.org/wiki/Mi%C8%99carea_Interna%C8%9Bional%C4%83_de_Cruce_Ro%C8%99ie_%C

8%99i_Semilun%C4%83_Ro%C8%99ie 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 16 În Malaezia - Angkasawan, în India - Wiomanaut, în chineza – Taikonaut. Iar într-o țară din Europa, al cărei 
prim cetățean și unic până azi, a făcut aceasta în 1991, a fost numit adăugând o literă în denumirea 
engleză. Numiți țara.  

Răspuns (11/24) Austria 
Comentariu Austronaut 
Autor Alexandru Savin, echipa Velvet 

Întrebarea 17 După ce Academia de Științe a Rusiei a numit un obiect în cinstea unei scriitoare, aceasta a cerut, în glumă, 
să fie numită de atunci înainte adăugând 2 litere la prenumele actual. Numiți scriitoarea. 

Răspuns (2/24) Astrid Lindgren 
Comentariu În cinstea scriitoarei a fost numit asteroidul 3204 Lindgren. 
Sursă http://www.astrid-lindgren.com/astridlindgren/Ldates/1996-2002.htm 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 18 [Foiţe cu text] 
„Why don’t you give me a call when you start taking things a little more seriously. Here’s my card.” 
 
„Dați-mi un sunet când începeți să luați lucrurile mai în serios. Iată cartea mea". Numiți personajul căruia îi 
aparține replica. 

Răspuns (11/24) Joker 
Comentariu Cu aceste cuvinte personajul aruncă pe masă o carte de joc - jokerul. 
Sursă Filmul "The Dark Knight" 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 19 Tokio are de trei ori mai multe astfel de restaurante decât Parisul. Dar cum se numește firma cu peste 100 
mii de angajați a cărui sediu se află în orașul Clermont-Ferrand? 

Răspuns (3/24) Michelin 
Comentariu Michelin este o companie franceză producătoare de anvelope, care oferă de mulți ani de zile stele celor 

mai bune restaurante. În Paris sunt numai vreo 80 de restaurante care au primit stele Michelin. În Tokio - 
vreo 250. 

Autor Marcel Spatari, Maktub 

http://esquire.ru/coined-word-2
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mi?carea_Interna?ional�_de_Cruce_Ro?ie_?i_Semilun�_Ro?ie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mi?carea_Interna?ional�_de_Cruce_Ro?ie_?i_Semilun�_Ro?ie
http://www.astrid-lindgren.com/astridlindgren/Ldates/1996-2002.htm


Întrebarea 20 Atenție, în întrebare sunt făcute înlocuiri. În lucrarea “Copiii din miez de noapte” unui personaj cu o 
înfățișare ieșită din comun i se spune că împărații și-ar fi dat mâna dreaptă pentru un STOP ca al lui și ca în 
un așa STOP așteaptă DISTOPII. Vă rugăm peste un minut să restabiliți cele două cuvinte înlocuite în textul 
întrebării. 

Răspuns (3/24) Nas, dinastie 
Comentariu Se are în vedere faptul că un nas ieșit din comun s-ar transmite genetic și ar legitimiza astfel urmașii unui 

împărat, formând astfel o dinastie. 
Autor Ion Dodi, LAREME 
 
^ 



Runda 3          ¬ Runda 1¬ Runda 2 ¬ Runda 4 ¬ Runda 5 
Întrebarea 21 [Foițe cu text] 

Super Man Helps Every One. 
 
Acest exercițiu mnemonic ajută la reținerea ordinii de la Vest la Est a celor 5. Nu vă rugăm sa ne spuneți ce 
sunt cele 5, dar numiți-l pe cel mai mare. 

Răspuns (7/24) Lacul Superior 
Comentariu Exercițiul permite memorarea ordinii Marilor Lacuri - Superior, Michigan, Huron, Erie, Ontario 
Autor Lina Acălugăriţei, Maktub 

Întrebarea 22 Pentru a celebra aniversarea unui eveniment care a avut loc la începutul anilor '70, într-o anumită țară au 
fost emise monede comemorative. Cum era de așteptat, pe o parte a monedei era reprezentată regina, iar 
pe cealaltă parte – trei locuitori din această țară și un cetățean al URSS. Nu vă întrebăm ce ținea Regina în 
mâini. Dar ce țin ceilalți trei in mână? 

Răspuns (2/24) Crose de hochei 
Comentariu Această monedă era făcută în Canada și era dedicata celei de-a 25-i aniversari a primului meci dintre 

Canada și URSS.  
Autor Alexandru Savin, echipa Velvet 

Întrebarea 23 În unul dintre episoadele serialului The Mentalist, un grup de investigatori examinează o mână amputată 
găsită pe o șosea de la periferia Californiei. Protagonistul serialului pune pariu că va ghici profesia victimei, 
iar o colegă îl mustră spunându-i că asta ar fi un lucru nepotrivit. Un alt coleg spune că e în regulă şi face 
doi pași, ajungând în EL. Numiți-l. 

Răspuns (7/24) Statul Nevada / Nevada 
Comentariu Episodul se petrece chiar la hotarul dintre statele California şi Nevada, ultimul fiind cunoscut pentru 

cazinouri şi jocurile de noroc. 
Sursă Serialul Mentalist, sezonul 1, episodul 6 (scena: http://www.youtube.com/watch?v=7EaU_ZoUYdw) 
Autor Andrei Lutenco, Ion Vasilică (LAREME), Lina Acălugăriţei (Maktub) 

Întrebarea 24 Se crede că „prima” a fost inspirată de dragostea neîmpărtășită a autorului pentru cântăreața de operă 
Jenny Lind numită „ea a Suediei”. Lumânarea care arde la capul unui mort se numește „a doua”. 
Reproduceți în ordinea corectă ce am înlocuit prin prima și a doua. 

Răspuns (3/24) PrivIghetoare(a), privEghetoare. 
Comentariu În primul caz se are în vedere povestea "Privighetoarea" a lui HK Andersen (despre pasăre). În al doilea caz 

e vorba de lumânarea care arde de priveghi.  
Sursă http://dexonline.ro/definitie/priveghetoare 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Nightingale_(fairy_tale) 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 25 Atenție, întrebarea DOUĂŞCINCI este un bliț dublu. Prima întrebare e cu IMAGINE 

 
1) Pe partea stângă a imaginii este reprezentată EA din Washington D.C., iar pe partea dreaptă - EA din 
Chișinău. Numiți-o prin două cuvinte. 
2) Bărbatul, pe care soţia îl alungă să fumeze pe verandă sau afară, japonezii îl numesc EL. EL şi-a început 
activitatea la 15 octombrie 1945, cu spectacolul «Foișorul» de Samuil Marșak. Numiți-l.  

Răspuns (8/24) 1) Poșta Veche 
2) Licurici 

Comentariu Pe imaginea din stânga e reprezentată clădirea  Old Post Office Pavilion ce a servit ca oficiu poștal principal 
până în anul 1914. Imaginea din dreapta este conturul cartierului Poșta Veche din Chișinău.  
Teatrul Licurici și-a început activitatea la 15 octombrie 1945, cu spectacolul numit. Blițul este inspirat din 
piesa "Troleibuzul 25" de Cibo. 

Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Post_Office_Pavilion  
http://db.chgk.info/tour/mgp10910.4 (Жапоналия. — М.-СПб.: Летний сад, 2001. — С. 16.) 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Licurici 

Autor Andrei Lutenco, LAREME care a preluat câte ceva de la Команда Михаила Савченкова  

Întrebarea 26 [foițe cu text] 
 
D_ _ _ _ _ TR _ _ _ _ _ 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7EaU_ZoUYdw&h=WAQH7933-&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdexonline.ro%2Fdefinitie%2Fpriveghetoare&h=SAQHl4zVZ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FThe_Nightingale_(fairy_tale)&h=lAQGDIF9M&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FOld_Post_Office_Pavilion&h=8AQEBqS9I&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdb.chgk.info%2Ftour%2Fmgp10910.4&h=MAQEcg2KS&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FLicurici&h=CAQHOr2Lv&s=1


 
Anume această denumire propune studenta unei școli de design unui magazin specific. Peste un minut 
spuneți-ne părțile omise din ambele cuvinte știind că seamănă leit una cu alta. 

Răspuns (7/24) Ouble 
Comentariu Double Trouble e denumirea propusa de Olga Gambarean pentru un magazin care sar specializa in vinderea 

de haine pentru gemeni.  
Sursă http://www.adme.ru/studencheskaya-reklama/buduschee-rossijskogo-dizajna-ajdentika-528305/528305-

637705/ 
Autor SanduL Cojocari, LAREME 

Întrebarea 27 Bliț: Dublu! 
1) Buna ziua. Am vrea să vă punem o întrebare din cartea lui Isaia. Citat: „El a văzut călărime apoi a strigat 
ca un leu, Doamne am stat mereu în turnul meu şi stam de strajă în toate nopţile.” Reproduceţi cele două 
cuvinte omise în citat. 
2) Într-un film ceh, doi studenți stau în așteptarea OZN-urilor, iar un adolescent vede într-o căpiță de fân pe 
fata visurilor sale. Numiți cu 4 cuvinte unde se petrec ambele acțiuni. 

Răspuns (2/24) 1) De veghe 
2) În lanul de secară 

Comentariu Anume din acest citat din Cartea lui Isaia e inspirată denumirea revistei "Turnul de veghe" 
Sursă 1) În întrebare; 

2) http://www.nytimes.com/movies/movie/180076/Co-Chytnes-v-Zite/overview 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 28 Într-o poezie de RP Lister, un filosof meditează la acest cuvânt în timp ce cade. Unii utilizatori linux folosesc 
ironic acest cuvânt referindu-se la dezinstalarea unui alt sistem. Numiți cuvântul. 

Răspuns (9/24) Defenestrare 
Comentariu Utilizatorii linux numesc „defenestrare” dezinstalarea Windows. 
Autor Andrei Lutenco, SanduL Cojocari, LAREME 

Întrebarea 29 Într-o povestire a Sylviei Plath, vorbind despre contingentul de elevi dintr-o școală din SUA, naratorul spune 
că în adunătura de irlandezi catolici, evrei germani, suedezi, negri și italieni se mai strecura, ici și colo, câte 
o sămânță de...  
Continuați cu un substantiv propriu. 

Răspuns (0/24) Mayflower 
Comentariu Mayflower e corabia cu care au ajuns în America primii coloniști englezi (piligrimi). Mayflower este, evident 

și o denumire de floare - de aici referința la sămânță. 
Sursă Sylvia Plath "Johny Panic și Biblia Viselor", povestirea "America! America!" 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 30 Acest capitol al cheltuielilor Uniunii Europene depășește un miliard de euro anual. În titlul articolului care 
relatează acest fapt este citată denumirea unui film. Scrieți denumirea filmului în engleză sau japoneză. 

Răspuns (3/24) Lost in translation 
Comentariu Capitolul este traducerea. În filmul Lost in translation eroul principal călătorește în Tokio. Japoneza este 

doar un indiciu.  
Autor Marcel Spatari, Maktub  
 
^ 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.adme.ru%2Fstudencheskaya-reklama%2Fbuduschee-rossijskogo-dizajna-ajdentika-528305%2F528305-637705%2F&h=2AQFlUnow&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.adme.ru%2Fstudencheskaya-reklama%2Fbuduschee-rossijskogo-dizajna-ajdentika-528305%2F528305-637705%2F&h=2AQFlUnow&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2Fmovies%2Fmovie%2F180076%2FCo-Chytnes-v-Zite%2Foverview&h=bAQHSnaeL&s=1


Runda 4          ¬ Runda 1¬ Runda 2 ¬ Runda 3 ¬ Runda 5 

Întrebarea 31 ELE reprezintă mai mult de jumătate din gunoiul cules anual de pe vârful muntelui Ben Nevis, cel mai înalt 
din Marea Britanie. ELE apar deseori in filmele de comedie. Numiți-le cu trei cuvinte. 

Răspuns (13/24) Cojile de banană 
Autor Marcel Spatari, Maktub 

Întrebarea 32 [foițe cu text] 
 
Chief Houser to the Cabinet Office of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
 
Guvernul Marii Britanii are în jur de 100,000 de angajați cărora îi revine o anumită sarcină. Doi dintre 
aceştia locuiesc pe Downing Street 10 şi au titlul pe care-l vedeți pe foiță. Știind că în acest titlu am înlocuit 
o literă, spuneți-ne sarcina pe care o îndeplinesc aceștia. 

Răspuns (9/24) Prind șoareci 
Comentariu Titlul e Chief Mouser. Acestea sunt pisici. 
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/Chief_Mouser_to_the_Cabinet_Office  
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 33 [foițe cu text] 
 
The ignorant pronounce it _ _ ood, 
To cavil or applaud. 
The well-informed pronounce it _ _ oyd, 
But I pronounce it _ _ aud. 
 
textul întrebării : 
 
Ignoranții îl pronunță două litere omise ud 
De-l critică sau îl laudă 
Cei informați pronunță două litere omise oid 
Dar eu îl pronunț două litere omise audă 
 
Reproduceți cele 2 litere omise în poezia lui Chesterton adresate unei persoane. 

Răspuns (12/24) Fr 
Sursă https://www.goodreads.com/quotes/93590-the-ignorant-pronounce-it-frood-to-cavil-or-applaud-the 
Autor SanduL Cojocari, LAREME 

Întrebarea 34 El și-a dedicat o parte importantă a carierei instruirii copiilor cu deficiențe de auz, iar o elevă a sa, Helen 
Keller, care nu putea să vadă, să audă sau să vorbească, a spus mai târziu despre EL că acesta şi-a dedicat 
viața misiunii de a penetra "acea tăcere inumană care separă și înstrăinează." Dar cu îi erau adresate cele 
mai celebre cuvinte pronunțate de el vreodată? 

Răspuns (2/24) lui Watson / asistentului său 
Comentariu E vorba de Alexander Graham Bell, inventatorul telefonului. Cele mai celebre cuvinte ale sale au fost şi 

primele pronunțate (și auzite) prin telefon "Mr. Watson—Come here—I want to see you".  
Criteriu După nume (Watson) sau ocupația de asistent 
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 35 Flota maritimă a Nigeriei are patru nave de război: NNS Erinomi, NNS Enyimiri, NNS Dorina și NNS Otobo. 
Interesant este faptul că cele patru cuvinte: Erinomi, Enyimiri, Dorina și Otobo se traduc la fel. Răspundeți 
printr-un cuvânt din patru silabe, cum anume, dacă cele două silabe din mijlocul cuvântului sunt identice. 

Răspuns (3/24) Hipopotam 
Autor Marcel Spatari, Maktub 

Întrebarea 36 

 
Autorul întrebării a identificat cel puțin trei filme de groază cu această denumire: un serial despre un 
orășel din Carolina de Nord, un lung-metraj despre o familie de fermieri ucigași și un episod din Vampire 
Diaries. Reproduceți denumirea din două cuvinte. 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FChief_Mouser_to_the_Cabinet_Office&h=4AQFLeo2R&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlexander_Graham_Bell&h=FAQFeXsD5&s=1


Răspuns (4/24) American Gothic / Gotică Americană 
Comentariu În imagine puteți vedea casa de pe celebra pictură cu acelaşi nume a lui Grant Wood 

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grant_Wood_-_American_Gothic_-_Google_Art_Project.jpg) 
Sursă imdb.com 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Gothic_House  
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 37 Într-un episod din Futurama, lui Fry îi apare un simptom după care doctorul Zoiberg îl diagnostichează cu 
icter al LOR. Al cui al LOR? 

Răspuns (1/24) Simpsons/Simpsoni 
Comentariu Icter este denumirea literară a bolii cunoscute în popor drept gălbinări. 
Sursă http://www.youtube.com/watch?v=6F35LMXQ-Dw 
Autor Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 38 Personajul povestirii „Vulturul de cincisprezece dolari” de Sylvia Plath, spune că dacă se întâmplă să se 
despartă de iubita sa, își va cumpăra un ceas de mână. Dar unde se află personajul în acel moment, dacă 
printre localurile de acest gen din Moscova se întâlnesc denumiri precum Stigma sau Status? 

Răspuns (3/24) Salon de tatuaj 
Comentariu Personajul dorea să-și tatueze numele iubitei pe antebraț. Denumirea povestirii de asemenea se referă la 

prețul unui tatuaj. 
Sursă Sylvia Plath "Johny Panic și Biblia Viselor", povestirea „Vulturul de cincisprezece dolari” 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 39 În una din cercetările sale, psihologul Dan Ariely demonstrează că oamenii categorisesc experiențele ca 
fiind bune sau rele și nu în baza percepțiilor proprii, ci în dependență de comportamentul celor din jur. 
Astfel, ei pot fi ușor manipulați. Numiți locuitorul Saint Petersburgului, numele căruia apare în denumirea 
cercetării. 

Răspuns (4/24) Tom Sawyer 
Comentariu Sawyer era pedepsit și trebuia să vopsească gardul. Dar pretinzând că experiența este una pozitivă, i-a 

manipulat pe băieții din „mahala” să îi plătească pentru ca să poate şi ei lucra.  
Sursă Tom Sawyer and the construction of value, Dan Ariely, George Loewenstein, Drazen Prelec 
Autor Rita Kotenko, Maktub 

Întrebarea 40 Inspirația și talentul său parcă veneau din aer. De mic copil era pasionat de muzică, iar în anii 20 a inventat 
un sistem de alarma anti-jaf. Numiți-l. 

Răspuns (0/24) Leon Theremin / Lev Termen / Ле́в Терме́н 
Comentariu Inventatorul termenvoxului (cunoscut și ca theremin) - primului instrument muzical electronic la care 

execuția se face prin mișcarea mâinii în apropierea unei antene.  
Criteriu Orice variantă a numelui de familie. Se acceptă și "inventatorul termenvoxului" 
Sursă http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Theremin 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 
 
^ 
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Runda 5          ¬ Runda 1¬ Runda 2 ¬ Runda 3 ¬ Runda 4 
Întrebarea 41 Dacă schimbăm o literă și omitem o altă literă într-un cuvânt compus, obținem denumirea unui restaurant 

de bucătărie asiatică, care sugerează că meniul său este mixt, combinând mai multe stiluri culinare. Iar 
dacă e să analizăm în parte elementele denumirii, atunci primul este un instrument în care e pregătită 
mâncarea servită, iar ultimul – un proces și un produs ce poate fi găsit aici.   
Reproduceți denumirea restaurantului.  

Răspuns (0/24) Wok-and-Roll 
Sursă De la fața locului.  
Autor Rita Kotenko, Maktub 

Întrebarea 42 Statul brazilian Rio Grande do Sul are doar 5% din populația țării, dar de acolo provin 70% din cafelele 
braziliene. Fotbalistul Ronaldo era recunoscut pentru faptul că iubea cafelele braziliene. Care trei litere au 
fost înlocuite în textul întrebării? 

Răspuns (6/24) Mod(elele) 
Autor Marcel Spatari, Maktub 

Întrebarea 43 Într-un grafic al producției României pentru o anumită ramură industrială, o anumită sursă de producție, 
care generează 40% din total, era prezentată în culoarea verde, o alegere reușită și sugestivă. Autorul 
întrebării consideră că utilizarea culorii albastre ar fi fost prea banală. Răspundeți cu exactitate ce fel de 
producție era prezentată în graficul respectiv în culoarea verde? 

Răspuns (5/24) Hidroelectricitatea, electricitatea produsă de hidrocentrale 
Autor Marcel Spatari, Maktub 

Întrebarea 44 [foițe cu text] 
 
„1) Stuck here out of gas 
Out here on the ___ ____ 
 
2) Let's ride the ___ down river ____ 
 
3) ____ make it float 
One sip from the salty wine" 
 
Bliț triplu despre Orientul Mijlociu: 
1) "Blocat aici fără combustibil 
Aici în (două cuvinte omise)" 
 
Completați versul din Cântecul formației Pixies cu un toponim în română sau engleză. 
 
2) "Hai să mergem călare pe (cuvânt omis) de-a lungul râului (cuvânt omis)" 
 
Restabiliți oricare din cele două toponime omise din cântecul formației Pixies. 
 
3) "(două cuvinte omise) o face să plutească. O sorbitură de vin sărat." 
 
Completați versul din Cântecul formației Pixies cu un toponim. 

Răspuns (2/24) 1) Fâşia gaza / Gaza Strip 
2) Tigru SAU Eufrat 
3) Marea Moartă / Death Sea 

Sursă Pixies "River Euphrates" 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 45 Robert Capa, care a fost și în Spania anilor '30 și în Normandia anului 1944 și Indochina anilor '50, spunea: 
"Războiul e ca o femeie bătrână. Cu timpul devine tot mai puțin ...". Completați citatul. 

Răspuns (2/24) Fotogenică 
Comentariu 
Autor 

Capa e un fotograf celebru. 
Ion Vasilică, LAREME 

Întrebarea 46 Oarecum paradoxal, articolul din Wikipedia despre El, face referință și la propaganda anti-evreiască din 
Germania nazistă. Aforistul Stanisław Jerzy Lec [Stanislav Ierji Leţ] spune: e păcat că el nu poate fi ŞI muls. 
Numiți-l. 

Răspuns (5/24) Țapul ispășitor 
Comentariu Expresia vine de la practica evreilor vechi de a alunga un țap din cetate, în cadrul sărbătorii din "Ziua 

Ispășirii" (Yom Kipur), spre a muri în pustiu, după ce arhiereul își punea mâinile peste el și mărturisea 



 
^ 

asupra lui toate păcatele poporului. 
Sursă http://tinyurl.com/3tabe5a 
Autor Andrei Lutenco, LAREME 

Întrebarea 47 Așa numesc grecii eurocenții. Noi cunoaștem termenul mai degrabă din rusă, mai exact dintr-o expresie. În 
varianta tot rusă a unei învățături, o femeie contribuie cu două unități din această valoare şi se 
învrednicește de lauda protagonistului. Numiți valoarea/termenul. 

Răspuns (7/24) Lepta 
Sursă http://www.eurocoins.co.uk/greece.html 

http://tinyurl.com/k27prc7 
Autor Ion Vasilică, LAREME  

Întrebarea 48 Sofia Andreevna a făcut acest lucru cu mâna proprie de 6 ori între anii 1865-1869. Scrieți cu exactitate ce 
anume, dacă în răspuns se conțin două antonime. 

Răspuns (4/24) A scris textul romanului ”Război și pace” 
Comentariu Ea era secretara lui Lev Tolstoi și a scris textul romanului de mână de șase ori. 

Criteriu de acceptare: Mențiunea romanului „Război și Pace” – tipărit/ tapat/ dactilografiat se acceptă.  
Autor Marcel Spatari, Maktub 

Întrebarea 49 În filmul englez de scurt metraj filmat în 2011, o doamnă în vârstă o roagă pe prietena sa Linda să cumpere 
o livră de crenvurști. Linda îi amintește că în viața lor au avut loc schimbări. Ce comandă ingenioasa bătrână 
în răspuns?   

Răspuns (4/24) Un metru de crenvurști 
Comentariu Linda i-a amintit că Anglia a trecut la sistemul metric 
Autor Serghei Davletșin, Maktub 

Întrebarea 50 Conform informaticianului Greg Mori, în practică, aceasta poate fi făcut plătind cu 50 de cenţi pe oră pe 
cineva din Bangladesh, cu un rezultat de 7 pe minut. O tehnologie care ar face aceasta ar fi şi foarte 
benefică, de exemplu pentru digitalizarea cărților vechi. Ce am înlocuit prin a face aceasta? 

Răspuns (9/24) A introduce codul CAPTCHA 
Comentariu Softurile existente de recunoaștere a textelor sunt adesea neputincioase în fața cuvintelor distorsionate 

sau prost vizibile din cărțile vechi. Un soft care ar putea recunoaște textul CAPTCHA ar putea fi mult mai 
util pentru digitalizarea acestor texte. Apropo, pe 28 octombrie, compania Vicarious a anunțat că a 
elaborat un astfel de soft. 

Sursă http://in.reuters.com/article/2013/10/28/us-technology-captchas-idINBRE99R03620131028  
Autor Andrei Lutenco, LAREME 
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