CAMPIONATUL XXIII
Etapa 6
Echipe organizatoare: ACORD, Google Moogle, Intel, Plagiat
Divizii
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Runda I
1. Să începem cu începutul. În lucrarea „Arta poetică”, Horaţiu îl laudă pe Homer că în Iliada a
început povestea războiului Troiei de la mânia lui Ahile şi nu ___ _____ (două cuvinte omise),
adică de la naşterea frumoasei Elena. !
Restabiliţi varianta în latină a cuvintelor omise.
Răspuns: ab ovo
Comentariu: Horaţiu a întâlnit expresia în graiul poporului, căci latinii, când voiau să spună „să
începem cu începutul", sau - cum zicem noi astăzi - „s-o luăm de la A", foloseau formula ab ovo.
Legenda pretinde că Elena s-a născut din oul Ledei.
Sursa: http://articole.famouswhy.ro/ce_inseamna_ab_ovo/
A: Vadim Culea

!

2. Evanghelistul Matei povesteşte că fariseii, vrând să-i întindă lui Iisus o cursă şi să-l îndemne
la nesupunere, i-ar fi pus o întrebare.
Iisus, simţind capcana, le-a cerut o monedă. S-a uitat peste dânsa, le-a arătat o anumită
reprezentare pe monedă şi le-a răspuns anume aşa. Dar cum?
R: „Daţi-i Cezarului ce-i al Cezarului!”
C: fariseii l-au întrebat dacă să plătească sau nu dajdie Cezarului. Iisus le-a arătat efigia împăratului
pe monedă şi le-a zis vorbele de mai sus.
S: http://articole.famouswhy.ro/ce_inseamna_dati_cezarului_ce-i_al_cezarului/
A: Vadim Culea

!

3. Una din versiunile apariţiei acestui cuvânt zice că membrii unei secte mistice la evreii din Evul
Mediu se gândeau la tatăl, fiul şi sfântul duh când au abreviat 3 cuvinte ca să obţină un
termen magic împotriva durerilor de cap, de dinţi ş.a. Într-un mod bizar, unii dintre noi îl
asociază acum cu prognoza meteo. Numiţi termenul.
R: Abracadabra
C: Termenul este alcătuit de cavalişti în evul mediu din abrevierea cuvintelor ebraice: Ab (tată), Ben
(fiu), Ruah a Cadish (Sfântul Duh)... Unii dintre noi, printre care şi eu, asociem termenul cu
emisiunea cu acelaşi nume moderată în trecut de către actualul prezentator meteo de la ProTv,
Florin Busuioc (Busu).
S: http://articole.famouswhy.ro/ce_inseamna_abracadabra/
A: Vadim Culea

!

4. De-a lungul istoriei aceste obiecte de cult au fost folosite în diferite moduri, deseori destul de
ciudat si complet diferite de destinația lor directă. Astfel unul dintre ele a fost chiar supus
unei pedepse de către Ioan cel Groaznic în sec.XVI, altele cîteva l-au ajutat pe Petru cel
Mare al Rusiei să învingă în luptele cu suedezii de la sf sec XVII începutul sec XVIII. Cel mai
mare exemplar de acest gen cîntărește 216 t și poate fi întîlnit în capitala Rusiei.
Numiți prin 3 cuvinte obiectul despre care se vorbește în întrebare.
R: Clopotul de biserica
C: Ioan cel Groaznic e cunoscut si prin faptul ca a pedepsit un clopot de biserică, iar Petru I a topit
citeva clopote pentru a face alice pentru arme necesare in Marea luptă Nordică cu suedezii. Cel mai
mare clopot de biserica Царь–колокол, se află în Kremlin Moscova avind o greutate de 216 t
S:http://www.youtube.com/watch?v=m67curWtS-o&list=SPhuA9d7RIOdaixGF11t91dOEXf1N2q-oL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE
%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD
http://ro.wikipedia.org/wiki/Clopotul_%C8%9Aarului
Autor: Acciu Valentina
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5. În supermarketurile oraşului Djedda, spre deosebire de alte supermarketuri, de exemplu, din
Chişinău, sunt 5 pauze. Dar cu se ocupă angajaţii în timpul acestora?
Răspuns: se roagă
Comentarii: Djedda este al doilea cel mai mare oraş din Arabia Saudită, unde, ca într-o ţară
musulmană veritabilă, este nevoie de a te ruga de 5 ori pe zi.

!

6. Unul dintre ele și-a primit denumirea de la dimensiunile sale, altul de la abilitatea de a da
informații, al treilea - de la amplasarea sa, iar al patrulea, de la aceea ce este îmbrăcat pe
el. Dar cum se numește al cincilea?
R: cel mic
C: este vorba despre degetele de la mînă: cel mare, arătător, cel mijlociu, fără nume și, respectiv, cel
mic
S: http://eruditov.net/publ/chto_gde_kogda/kto_pjatyj/21-1-0-855

!

7. “Kitțu – katțu” din japoneză se traduce ca “A învinge neapărat”.
Dar ce anume iau la examene cu dînșii în calitate de talisman elevii japonezi?
R: Kit Kat (ciocolata)
S: http://eruditov.net/publ/chto_gde_kogda/japonskij_talisman/21-1-0-827

!

8. Un caz ieşit din comun s-a întâmplat în Londra în vara anului 2013, când un nou zgaraie-nor,
supranumit "the Walkie-Talkie tower" sau "the Pint Tower" datorită formei sale, a cauzat
pagube unui automobilist, care şi-a parcat întro-zi senină Jaguarul său pe o stradă apropiată.
Nu va cerem să spuneţi ce s-a întâmplat, dar numiţi persoana istorică care, conform
legendei, a făcut un act similar in perioada antică.
Răspunsul: Arhimede
Comentarii: Din cauza formei clădirii, aceasta a concentrat lumina solara si a topit plasticul de la
oglinzile automobilului.
Sursa: http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-23930675,
http://en.wikipedia.org/wiki/20_Fenchurch_Street, http://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes#Heat_ray
Autorul: Vitalie Eremia

!

9. Filmul Gravity a fost descris ca fiind unul dintre cei mai fidele din punctul de vedere ştiinţific
din istoria blockbusterelor holliwoodiene. Spre deosebire de acesta, Armaggeddon este
considerat ca unul foarte departe de realitate din acelaşi punct de vedere. Scrieţi cum
foloseşte NASA filmul Armaggeddon?
Răspunsul: Pentru testarea angajaţilor NASA care trebuie să găsească cât mai multe erori.
Comentarii: Filmul Armaggeddon are 168 imposibilităţi ştiinţifice
Sursa: http://www.todayifoundout.com/index.php/2010/01/nasa-uses-the-movie-armageddon-in-theirmanagement-training-program/
Autorul: Vitalie Eremia

!

10. În filmul biografic La vie en Rose un compozitor îi spune lui Edit Piaff că este o artistă mare,
la care cântăreața răspunde în glumă că ea astăzi pur și simplu e …
Continuați fraza din film cu 2 cuvinte.
Răspuns: pe tocuri.
Comentariu:
Sursa: Filmul La vie en Rose
Autor: Rusu Alexandru

!!
!!
!

Runda II

11. Urșii coala și oamenii sunt unicele ființe care au această caracteristică. Mai mult decât atât,
coala nu pot fi deosebiți, după ele, de oameni. După cum menționa site-ul de pe care a fost
preluată informația, “Bine că urșii coala nu au înclinație spre activități criminale.”
Dar ce au unic oamenii și urșii coala?
Răspuns: amprente digitale distincte
Autor Natan Garștea

!

12. În titlul unui articol în limba engleză despre sistemul contemporan de învăţămînt, ACESTA se
aseamănă cu ciuma. Numiţi-l printr-un cuvînt împrumutat.
Răspuns: Plagiat
Comentarii: ciuma în engleză este plague. Şi da, cuvîntul este împrumutat.
Sursa: http://www.education.com/magazine/article/stop-plagiarism-plague/

!

13. Întrebarea conține o înlocuire.
Cercetările științifice au demonstrat că X-ul este mai sănătos decît o strîngere de mînă. O persoană
acordă, în medie, X-lui 336 ore din viața sa. Deși X-ul are legătură directă cu „migrația” a circa un
miliard de bacterii, tot X-ul, paradoxal, ne protejează de carii. Cred că acum veți putea numi ce am
înlocuit prin X.
Răspuns: Sărutul
Comentariu: Clasica CUC-ului și a Erudit-ului ☺
Sursa: „Moldova Suverană”
Autor: Eugen Zolotco
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14. Mai mulți faraoni au avut numele de Ramses/Rameses ceea ce înseamnă „născut din Ra”.
Dar cine a fost „născut din”?
Răspuns: Moise
Comentariu: Moise a crescut în palatal faraonilor, dar avea o origine necunoscută pentru prințesa
care l-a găsit și l-a crescut.
Sursa: Donald P. Ryan, Misterele Bibliei, București 2010, p. 97
Autor: Alexandru Fala

!

15. La englezi şi americani este numai o astfel de cifră - patru. La ruşi sunt două - trei şi
unsprezece. La noi există numai o astfel de cifră. Care anume?
Răspuns: cinci (5)
Comentariu: numărul de litere în denumire corespunde cu valoarea cantitativă: Four, три,
одиннадцать.

!

16. În legătură cu ieșire apropiată a unui fantasy, autorul întrebării a putut să savureze pe un site
legat de cinematograf, un set de imagini și caricaturi colectate de redactori, pe tema filmului.
Astfel pe o imagine cu caracter umoristic era reprezentat un prospect, în care se propunea de
vizitat o țară cu sloganul ”o să ținem un ochi pe voi”(We’ll keep an eye out for you).
Ce se propunea de a vizita?
Răspuns: Mordor
Sursa: http://lostfilm.info/news/id19513/
Autor: Egor Boaghi

5

17. Se zice că această acţiune a fost realizată de o americană celebră după ce producătorul
Russel Dawis i-a propus rolul unui extraterestru. Alţii spuneau că aceasta a fost inspirată de o
piesă din mijlocul secolului trecut. Scrieţi numele autorului piesei.
Răspuns: Eugene Ionesco
Comentarii: În 2007, cîntăreaţa Britney Spears s-a tuns cheală. Piesa este „Cîntăreaţa cheală” de
Eugene Ionesco, jucată prima dată în 1950
Sursa: http://newsru.co.il/rest/17feb2007/br_br.html, http://ru.wikipedia.org/wiki/Ионеско

!

18. Zeul Ictomi din mitologia indienilor lakota poate să conducă oamenii ca pe nişte marionete.
Unii membri ai poporului presupun că relativ recent s-a realizat o profeţie antică, potrivit
căreia Ictomi îşi va extinde influenţa asupra întregii lumi. Numiţi reprezentantul faunei, chipul
căruia cel mai des îl are Ictomi.
Răspuns: Păianjen
Criteriu: răspuns exact
Comentarii: El poate să îşi schimbe chipul după propria dorinţă, dar cel mai des apare fie în chip de
păianjen, fie în chip de om. Acesta conducea oamenii, trăgînd de sfori. Mitologia lakota este una
destul de prezentă, reprezentanţii poporului crezînd că internetul, numit „reţea mondială” destul de
mult vine în acord cu profeţia antică, care spunea că odată pînza lui Ictomi va acoperi întreaga lume
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Iktomi

!

19. Despre acest proces judiciar au fost scrise cîteva cărţi. Autorul uneia, juristul rus Zveaghinţev,
studiind sistemul judiciar al acelor timpuri, a identificat 27 încălcări procesuale. Dar iată
izraelitul Coen susţinea că verdictul era nedrept, dar perfect legal. Numiţi-l pe cel osîndit.
Răspuns: Isus Cristos
Sursa: http://cripo.com.ua/?sect_id=8&aid=129165

!

20. Cea mai curioasă traumă a Olimpiadei din Vancouver a avut loc cu David Mellor din
Germania. Deja urcînd pe piedestal şi pozînd pentru fotografii, el şi-a rupt... ce?
Răspuns: dintele
Comentarii: El a încercat să muşte medalia olimpică şi şi-a rupt, ca rezultat, dintele
Sursa: Информационная программа "Вести.ru", канал Россия 2, 01.03.10.

!!
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!!
!!
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Runda III
21. Atenţie! În întrebare a fost făcută o înlocuire. Eroul creaţiei lui Sue Townsend, ascultînd
amintirile oribile ale părinţilor despre copilăria sa, îşi aduce aminte de Nemo. Ce cuvînt am
substituit prin NEMO.
Răspuns: Omen
Comentarii: Eroul se compară cu băieţelul Damian din filmul „Omen” în care copilul era trimisul
diavolului.
Sursa: Сью Таунсенд. Страдания Адриана Моула.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Омен_(фильм,_1976)

!

22. În publicitatea teatrului “Ieşirea 22” din Vancuver, denumirea lui a fost scrisă utilizând 6 litere
majuscule, dintre care două se repetă de câte două ori. Reconstituiţi denumirea din
publicitate.
Răspuns: EXXIIT
Comentariu: Denumirea astfel include şi numărul 22, scris cu cifre romane.

!

23. Putem spune că la finele anului 2011, această acţiune a fost efectuată de Samoa, pentru a
facilita tranzacţiile comerciale cu Australia şi Noua Zeelandă. Numiţi creaţia, eroul căreia,
destul de neaşteptat pentru sine a reuşit să îşi atingă scopul, deoarece a realizat aceeaşi
acţiune.
Răspuns: Ocolul Pământului în 80 zile
Comentarii: Samoa „a traversat” linia de schimb a datei: după 29 decembrie deodată au trecut la 31,
şi acum zilele săptămîni pe Samoa coincid cu cele australiene. Protagonistul lui Jules Verne, Phileas
Fogg, a reuşit să se întoarcă în Londra în termen în virtutea traversării liniei de schimb a datelor,
care nu a fost luat în calcul iniţial
Sursa: http://www.msnbc.msn.com/id/49112538/ns/technology_and_science-science/#.UF3FWa7cqo
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24. Miturile greceşti întotdeauna au reprezentat o importantă sursă de inspiraţie pentru jucătorii
ce mereu caută să se perfecţioneze. Întrebarea dată nu este o excepţie. Conform mitului
androginului, din povestirile lui Platon, androginii erau pe jumătate femei, pe jumătate bărbaţi.
Aceştia devenind foarte puternici, zeii i-au despărţit, astfel încît fiecare, slăbit, umblă prin
lume în căutarea jumătăţii. Autorul întrebării şi-a amintit vizionînd o producţie cinematografică
de mare succes din 2012, bazată pe romanul lui David Mitchell. Numiţi această creaţie
vaporoasă.
Răspuns: Cloud Atlas
Comentariu: unul din motivele valorificate în film ţine de motivul androginului, protagoniştii regăsinduse indiferent de timp sau circumstanţe.
Sursa: http://www.imdb.com/title/tt1371111/, http://ro.wikipedia.org/wiki/Androgin#Mitul_androginului,
Autor: Veronica Vragaleva
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25. Într-un cântec american, eroul spune că dacă ar fi El, ar repeta după iubita sa fiecare cuvânt.
Apariţia Lui este explicată de o legendă americană, care povesteşte despre un gigant care
târa după el un taur uriaş. Dar ce este El?
Răspuns: Marele Canion

!

26. O companie britanică a lansat pe piaţă un tip neobişnuit de sare. Pe cutie scrie că această
sare a apărut la tăierea… tăierea a ce?
Răspuns: Cepei
Comentariu: sarea se face din lacrimi

Sursa: http://www.kulturologia.ru/blogs/290313/18150/

!

27. Numiţi specia de cîini, care ăşi trage denumirea de la descoperirea făcută de John Cabot,
dacă în limba sa maternă aceasta a sunat ca „Terra prima vista”
Răspuns: Newfoundland

!

28. Un poet englez din sec. XVII a comparat textul poetic cu un covor turcesc luxos. Dar ce a
comparat el cu partea dorsală a covorului, după care îţi vine greu să îţi dai seama de modele
palpitante şi aprinse de pe covor. În calitate de ajutor ar putea să servească un film din 2003.
Răspuns: Traducerea
Comentarii: Filmul e „Lost in translation” din 2003.

!

29. Pînă în 1914 ţara care se mîndrea cu ACEŞTIA era Belgia. Ca să nu ajungă în mîinile
germanilor, au fost exterminate 30 mii unităţi. La finele războiului, englezii, spre exemplu,
aveau circa 6 mii de aceştia în componenţa armatei. În Franţa unor eroi le-au fost ridicate
pînă şi monumente, mulţi fiind şi decoraţi cu medalii. Numiţi aceşti eroi.
Răspuns: Hulubii

!

30. Acest proces semi-autonom poate fi provocat de aerul umed sau rece, de gazele toxice, de
fum, praf precum și alte cauze. Conform unor măsurători viteza cu care el părăsește sursa în
mediu cu 100 m/s, chiar dacă ultimele cercetări ale virologilor demonstrează că viteza
acestuia nu este mai mare decât 4.5 m/s. Numiți vă rog acest proces, chiar dacă nu veți
primi nicio o binecuvântare dacă veți răspunde corect.
R: strănut
C: S: http://www.descopera.ro/dnews/11373319-care-este-viteza-maxima-a-unui-stranut-nicidecum-atatde-mare-pe-cat-se-credea; “Curiozități de ieri și de azi. Între legendă și realitate”. Ediția II. Editura
Epigraf.
A: Alina Girnet
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Runda IV

31. Denumirea unui soi de sfeclă sună la fel ca numele unui oraş francez. Numiţi oraşul!
Răspuns: Bordeaux
Comentariu: Sfecla are de obicei culoarea roşie-închis, iar soiul respectiv se numeşte ”bordo”.

!

32. [Pentru prezentator – ”Starr” se citeşte ca ”star”]
Această schimbare a avut loc la data de 18 august 1962. Cel care a plecat, a fost cu siguranţă cel
mai bun. În schimb cel care a venit a fost un Starr adevărat. Care este prenumele celui de-al doilea?
Răspuns: Ringo
Comentariu: Este vorba despre plecarea din The Beatles a lui Pit Best și venirea lui Ringo Starr, la
18 august 1962. Din enlgeză, ”Best” se traduce ca ”cel mai bun”.

!

!

33. Banc. La Radio Erevan, un ascultător întreabă:
Ce poate face o femeie cu soțul ei care se uită tot timpul după fuste?
Radio Erevan răspunde:
Vă sugerăm să-l trimiteți într-o vacanță în …
Continuați cu un toponim.
Răspuns: Scoția.
Sursa: „Moldova Suverană”
Autor: Eugen Zolotco
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34. Dacă e să credem o glumă, odată o Astfel de persoană, încheind o înțelegere cu diavolul, a
reușit să-l izgonească fără să vrea. Între acei prezenți, Astfel de persoane nu sunt. Dar ce fel
de persoane?
Răspuns: Analfabete (se acceptă după sens)
Comentariu: Persoana nu putea să semneze, și a pus o cruciuliță în loc de semnătură.

!

35. Povestind despre legendele islandeze despre oameni care fugeau mai repede decât caii, Tur
Gutos explică că în aceasta nu este nimic supranatural. Dar ce cuvânt de origine engleză
apare în această explicație?
Răspuns: Poneu
Comentariu: Islanda era, și mai este și acum populată de cai de dimensiuni mici. Deși un poneu tot
este greu de întrecut, oricum e mai simplu ca pe un cal mare.

!

36. Jane Fonda a spus despre războiul din Vietnam: „Bombele cad peste Vietnam, dar aceasta
este o EA”. O renumită EA se sfârșește cu scaunul electric. Numiți-o pe EA cu două cuvinte.
Răspuns: Tragedie americană.

!

37. Tendința obsesivă de a considera că toate obiectele sunt constituite din patru părți, și de a
încerca să determine unde obiectele respective se potrivesc cel mai bine, este numită
„efectul X”. Ce am înlocuit prin X?
Răspuns: Tetris

!

38. Eroul unui roman de-al lui Heinlein, care încerca să se mențină pe apă pe o saltea
gomflabilă, se compara pe sine cu o stea de mare. Numiți pictorul, pe care el îl menționează
cu aceeași ocazie?
Răspuns: Leonardo da Vinci
Comentariu: Personajul se mai compară și cu Omul vetruvian, una din picturile lui da Vinci.
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39. Cu o ocazie, căpitanul Hastings i-a spui lui Hercule Poiro că în gară nu poți construi hotele.
Poiro i-a replicat că există o mulțime de hotele construite lângă gări. Dar ce făceau în timpul
cela Poiro și Hastings?
Răspuns: jucau Monopoly

!

40. La o emisiune televizata au fost invitati un om de stiinta genetician, un doctor in filozofie si
directorul unei ferme de pasari. Discutia era dedicata unei dileme pe care inca Aristotel si
Plutarh au ridicat-o. Numiti unul dintre cele doua elemente constitutive ale problemei.
Raspuns: Oul sau gaina

!

