
CAMPIONATUL XXIII 
Etapa 6 

 Echipe organizatoare: ACORD, Google Moogle, Intel, Plagiat 
Ligi/Superliga !!

Runda I 
1. În unul din restaurantele din Los Angeles este prevăzută o reducere de 5% pentru 

clienții  care fac o acțiune. Se zice că mulți din cei ce s-au bucurat de reducerea în 
cauză mai târziu au manifestat mulțumiri pentru condiții confortabile. Scrieți despre 
ce acțiune este vorba.


Răspuns: Deconectarea telefonului mobil

Criteriu: După sens

Comentarii: Sperăm că deja ați reușit să deconectați telefoanele.

Sursa: http://www.metronews.ru/metro-plus/restoran-v-ssha-daet-skidku-gostjam-bez-
mobil-nikov/Tpolhp–-xNXqtL3DtqIZE/
!!

2. Atenție, în întrebare este o înlocuire. În studiul său “Despre legăturile românei cu 
albaneza”, Dan Alexe argumentează că cuvântul Robot provine de la pluralul 
cuvântului albanez krerë. În română  termenul era inițial un plural, asta o știm de la 
cronicari, care nu foloseau forma Robot, ci numai Roboți. Și astăzi termenul la plural 
este utilizat în câteva expresii cotidiene pentru a desemna gândirea profundă, 
locurile centrale, înalte și greu accesibile, sau chiar sinuciderea. Ce a fost înlocuit 
prin cuvântul Roboți?


Răspuns: Creieri

Comentarii: Evoluția fonetică a lui creier din latinescul cerebellum, cum găsim în DEX, e 
neverosimilă. Varianta veche a cuvântului este crier. Creier nu e altceva decât pluralul 
albanez krerë, „capete” (de la krye, „cap”). Că și în română era inițial un plural o știm de la 
cronicari, care nu foloseau forma creier, ci numai crieri, la plural. Și astăzi spunem creieri, la 
plural, în multe expresii cotidiene, precum: 

-      a-și stoarce creierii expr. a (se) gândi profund, a se frământa pentru a găsi o soluție. 

-      creierii munților - locurile centrale, înalte și greu accesibile ale munților

-      a-și zbura creierii expr. - a se sinucide prin împușcare în cap.

Sursa: http://dexonline.ro/articol/Despre_legăturile_românei_cu_albaneza, http://
dexonline.ro/definitie/creier

Autor: Nadejda Melinti
!!

3. Într-un subsol, sub o clădire cu 10 etaje, la o masă cu 3 picioare, joacă poker 4 
bărbați cu un pachet din 54 de cărți. La un moment dat lumina se stinge pentru 
câteva secunde, se aude o împușcătură și lumina se reaprinde. Unul dintre ei este 
ucis, și în mijlocul mesei stă un pistol. Ei stau nemișcați până vine poliția pentru a 
găsi infractorul. La interogare, toți sunt întrebați ce făceau în timp ce lumina era 
deconectată. Primul spune:


- Eu amestecam cărțile (shuffling). 

Al doilea spune:

- Eu puneam o hârtie sub picior la masă pentru ca ea se clătina.


Al treilea spune:

- Eu nu făceam nimic.


Poliția a identificat infractorul din aceste detalii. Nu vă întrebam cine este infractorul, ci care 
a fost argumentul poliției pentru a-l condamna.


http://www.cuc.md/content/view/2493/1/lang,ro/
http://www.metronews.ru/metro-plus/restoran-v-ssha-daet-skidku-gostjam-bez-mobil-nikov/Tpolhp%25E2%2580%2593-xNXqtL3DtqIZE/


Răspuns: O masă cu 3 picioare nu poate sa se clatine

Comentariu: O masă cu 3 picioare niciodată nu se clatină (3 puncte formează un plan, 
indiferent de poziția lor în spațiu). Alt răspuns nu se acceptă. A nu se face confuzia cu 
“masa era inclinată”!

Autor: Andrei Capastru
!!

4. În lumea inventată de Bernard Werber, acesta a fost adus de vrăbii, care făceau, într-
un sens, concurență porumbeilor. Numiți-l pe acesta printr-un scurt palindrom. 


R: sms

C: Hulubii aduceau scrisori, iar vrăbiile sms-uri. 

S: http://lib.rus.ec/b/216427/read
!!

5. Aceste "piese vestimentare" originare din Suedia au apărut în 1994. Însă majoritatea 
dintre noi le cunoaștem din 1996-1998, în special datorită jocului lor preferat. Sub ce 
denumire le cunoaștem noi?


Răspuns: The Cardigans

Comentariu: Formația suedeză The Cardigans a apărut în 1994. Una din cele mai renumite 
piese ale lor este “My favorite game”. În traducere, denumirea lor înseamnă “Cardigane”.

Autor Natan Garștea
!!

6. Eroina lui Marquez observă cu regret că Dumnezeu ar putea utiliza X pentru a face 
lumea mai perfectă. O mișcare cunoscută, în denumirea căreia este prezentă X, a 
luat naștere în sex. XIX, în SUA. Numiți X prin cîteva cuvinte.


Răspuns: Ziua a șaptea

Comentarii: Mișcarea este „Adventiștii zilei a șaptea”

Sursa: 1. Г.Г. Маркес. Вдова Монтьель. http://www.serann.ru/t/t902.html 2. http://
ru.wikipedia.org/wiki/Адвентисты_седьмого_дня
!!

7. În acest oraș din vestul țării sunt străzile Alexandru cel Bun și Mihai Eminescu. Un 
profesor de-al autorului întrebării a emis ipoteza că denumirea slavă a orașului ar 
proveni de la două cuvinte ce desemnează un gen de animale copitate ce au o 
culoare întunecată. 


Care este acest oraș?

Răspuns: Cernăuți

Comentariu: prima mențiune documentară a orașului Cernăuți a fost făcută într-u document 
emis de Alexandru cel Bun. Mihai Eminescu a învățat la Universitate de la Cernăuți. 
Animalele menționate sunt oi negre adică cheornie ovți, de aici și denumirea slavă Cernovți.

Autor:  Alexandru Fala
!!

8. Deviza unei corporații este „We care because we care” (Nouă ne pasă fiindcă nouă 
ne pasă). În deviza originală a fost omisă o literă. Numiți litera.


Răspuns: S

Comentariu: „We scare because we care”. (Noi speriem fiindcă nouă ne pasă). În desenul 
animat, frica servea drept sursă energetică.

Sursa: desenul animat „Monsters University”

Autor: Alina Cazachevici, Google Moogle
!



!
9. Atenție, epigramă. 


„Oltenii și trecerea la ora de vară”

„Mult mai dezghețați la minte,

N-au dat ceasul ca și voi, 

Cu o oră înainte, 

Ci...”

Restabiliți ultimul vers. 

R: cu unșpe înapoi

C: 

S: http://www.diseara.ro/ro/conversatii/viata-asa-cum-este-1/epigrame-1310

A: Vadim Culea
!!

10. În articolul „10 Întrebări frecvente referitoare la legea cu privire la cetățenia germană” 
ultima întrebare sună în felul următor: Dacă eu nu îndeplinesc nici o cerință legală, 
există totuși vreo șansă să obțin pașaport german? Autorul articolului răspunde în 
glumă că e posibil doar dacă “dansezi frumos tangou”. Ce a fost înlocuit prin 
“dansezi frumos tangou”?


Răspuns: joci bine fotbal.

Comentariu: Este cunoscut faptul că în selecționata Germaniei joacă mulți jucători 
naturalizați.

Sursa: http://andreasmoser.wordpress.com/2010/12/29/faq-citizenship-law-in-germany/

Autor: Rusu Alexandru
!! !



Runda II !
11.Atenție, în întrebare au fost efectuate înlocuiri: De curând, o companie a lansat, 

probabil în glumă, noile sale ferestre pe 3711 fluturași. Îți ia aproximativ câte un 
minut pentru a utiliza fiecare fluturaș, deci pentru ca ferestrele să fie completate este 
nevoie de aproximativ 50~60 de ore. Fiecare fluturaș e esențial, dacă lipsește măcar 
unul, ferestrele nu pot fi utilizate.


Nu vă întrebăm care este denumirea companiei, scrieți ce-am înlocuit prin “fluturași”.

Răspuns: Floppy Disks

Criteriu de acceptare: Dischete, după sens. 

Comentariu: Versiunea 8.1 Pro a popularului OS Windows, a fost lansat de către compania 
Microsoft și pe Floppy Disks Only(fluturași), fiecare floppy disk având câte 1.44 MB, adică 
1.5 milioane de Bytes (găuri), în număr de 3711. 

Autor: Andrei Căpăstru
!!

12.Atenție, în întrebare două cuvinte au fost înlocuite cu alte două. 

Epigramă cu titlul „Promovarea în funcție”. 

„Dacă ai sau nu ai țap, 

Nu prea are-nsemnătate, 

Lipsa nu-i un handicap, 

Important e să ai... lapte!”

Scrieți cele două cuvinte înlocuite. 

R: cap, spate

C: 

„Dacă ai sau nu ai cap, 

Nu prea are-nsemnătate, 

Lipsa nu-i un handicap, 

Important e să ai... spate!”

S: http://www.diseara.ro/ro/conversatii/viata-asa-cum-este-1/epigrame-1310

A: Vadim Culea
!!

13.Scriitorul și criticul, Martin Aris, a presupus, în eseul său despre Stalinism, că opera X 
este o metaforă pentru totalitarismul care a distrus Rusia copilăriei autorul. „Istoria 
unei tiranii, expusă din punct de vedere a tiranului”, spune Martin. Numiți opera.


Răspuns: Lolita

Comentariu: tiranie, copilărie distrusă, autor de origine rusă.

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Lolita

Autor: Alina Cazachevici, Google Moogle
!!

14.De ce in Europa medievala artileriștii preferau sa împuște cu ghiulele din piatra in loc 
de cele din otel?


Răspuns: Ca sa nu ofere muniții inamicului

Comentarii: Ghiulele de otel puteau fi folosite in tunurile inamicului

Sursa: Mythbusters

Autorul: Vitalie Eremia
!!

15.La începutul sec XVI astfel de instituții existau în Egipt, iar în 1554 prima instituție de 
acest gen a fost deschisă la Istanbul. O anumită contribuție la răspândirea acestor 



instituții în Europa a avut-o și doctorul Prospero Alpini prin lucrarea sa „De medicina 
Aegyptiorum” apărută în 1591. O răspândire amplă a acestor instituții în Europa s-a 
produs după 1683 când turcii au eșuat în încercarea de a cuceri Viena, datorită 
faptului că după bătălie vienezii au confiscat proviziile otomanilor.


Istoria căror instituții este povestită?

Răspuns: cafenele

Comentariu: în lucrarea lui Alpini era descris și ilustrat arborele de cafea. În 1683 turcii au 
luat în calitate de provizii și cafeaua.

Sursa: Enciclopediile Niculescu Odiseea progresului 1700 de Întrebări și Răspunsuri, 2008, 
p.118

Autor: Alexandru Fala
!!

16.Material distributiv


� 
!
În fața DVS, aveți componența vinului, prezentată pe un site umoristic, respectiv: zahăr – 
10%, alcool – 12%; apă – 68% și încă o componentă, care ocupă 10%. De fapt, această 
componentă confirmă spusele grecului Alkei, dar și a lui Plinius cel Bătrîn. 

Peste un minut, spuneți ce cuvînt a fost acoperit în imagine, dacă cuvîntul solicitat este 
foarte bine poziționat în lista prezentată.

Răspuns: adevărul

Comentarii: Adevărul e în vin (In vino veritas) a fost spus de Plinius cel Bătrîn. Adevărul e la 
fundul mării (în capătul listei) este a doua aluzie la care se face referință.

Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/In_vino_veritas

Autor: Veronica Vragaleva
!!

17.Acest general francez a utilizat nume diferite pe parcursul vieții sale, iar în timpul 
războaielor napoleoniene din cauza vitejiei sale, austriecii l-au poreclit „diavolul 
negru”. 


Care este numele de familie renumit în rîndurile iubitorilor de aventuri pe care și l-a luat în 
1794?

Răspuns: Dumas

Comentariu: Acesta este părintele lui Alexandru Dumas tatăl și bunelul lui Alexandru Dumas 
Fiul. Numele său complet este Thomas-Alexandre Davy de la Pailleterie. Se știe că mama 
sa, bunica lui Alexandru Duma Tatăl, a fost reprezentanta rasei negroide, de aici si culoare 
întunecată a pielii lui Thomas-Alexandre și porecla respectivă „diavolul negru”

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas-Alexandre_Dumas

Autor: Alexandru Fala
!!

18.El, pasărea mică, cunoscut și ca "Alegria do Povo" – în traducere  "bucuria 
poporului" sau "Anjo de Pernas Tortas" în traducere  - "ingerul cu picioare strâmbe", 
este un handicapat pentru standardele de astăzi. Totuși, noi îl cunoaștem pentru 



măiestria derutării și pentru cele 232 de momente de magie consemnate în istorie. 
Numiți-l!


R: Manuel Francisco dos Santos. Se acceptă  și Garrincha.

C: Garrincha – în traducere – Pasăre mică. 232 momente de magie sunt cele 232 de goluri 
marcate în carieră.

S:http://www.sport.ro/true-story/un-handicapat-a-fost-mai-bun-ca-pele-povestea-lui-
garrincha-magicianul-betiv-al-fotbalului-si-a-celor.html

A: Mihai Girnet
!!

19.Un scenariu al unui copywriter din „Generația Pi”, de Victor Pelevin, se termină cu 
următoarea scenă: un tânăr lovește cu piciorul un obiect, care zboară, ca într-un coș 
de baschet, într-o coroniță ținută de un înger de piatră. Apoi urmează sloganul „Just 
be.”. Ce obiect lovește tânărul?


Răspuns: Un craniu

Comentariu: tânărul este Hamlet, care se întreabă, ținând în mână craniul lui Yorik, „to be or 
not to be”. Un înger ținând o coroniță de aramă – aluzie că scena are loc în cimitir.

Sursa: Generația Pi, de Victor Pelevin 

Autor: Alina Cazachevici, Google Moogle
!!

20.Ne întoarcem în trecut. Tema Ei, în general, este despărțirea, iar autorul Ei a declarat 
recent că până de curând nu a realizat că EA este în realitate dedicată mamei sale. 
Putem spune că EA are ceva în comun cu tabelul lui Mendeleev, deși EA este, de 
fapt, o creație de artă. 


Numiți-o pe EA în limba engleză. 

Răspuns: ”Yesterday”.

Comentariu: Melodia piesei ”Yesterday” a fost compusă în vis, la fel ca și tabelul lui 
Mendeleev.

Sursa: http://www.noi.md/md/news_id/28729; http://en.wikipedia.org/wiki/Yesterday

Autor: Eugen Zolotco
! !



Runda III 
21.El își exprima admirația față de Lewis Carroll, creația căruia o aprecia foarte mult, 

într-un mod destul de straniu, numindu-l pe Carroll „Primul X X”. Cine el? 
Răspuns: Vladimir Nabokov

Comentariu: Vladimir Nabokov, adora opera “Alisa în țara minunilor”, și a tradus-o și în 
limba rusă. Acesta îl numea pe Carol „Primul Humbert Humbert”.

Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Lolita 

Autor: Alina Cazachevici
!!

22.Nabocov numește aceste plante „sori care se transformă în luni”. Ce sunt acestea?

Răspuns: păpădiile

Sursa: romanul „Lolita” de Vladimir Nabokov

Autor: Alina Cazachevici
!!

23. În întrebare e o înlocuire. Conform Daily mall, piața Maeklong din Samut Songkhram 
din Thailanda, este probabil cel mai riscant loc din lume pentru cumpărătorii 
neavizați. La apariția X-ului, de circa 8 ori pe zi, toți cumpărătorii aflați în calea sa se 
ascund printre tarabe. Ce este X, dacă se știe că a apărut circa 200 ani în urmă, iar în 
Moldova a putut fi oprit cu un simplu fum de țigară.


Răspuns: trenul

Comentarii: piața respectivă e organizată direct pe sine. În Moldova trenul renovat s-a 
blocat din cauza unui pasager ce a fumat în 'tambur'.

Sursa: http://jurnal.md/ro/news/cea-mai-periculoasa-piata-din-lume-strangeti-marfa-ca-
vine-trenul-225574/, CFM

Autorul: Lilian Bejan
!!

24. Imagine


� 

Aveți în fața Dvs. o fotografie a unui accident ce a avut loc în anul 1895 în gara Monparnace 
din Paris. Autorul întrebării consideră că această fotografie poate fi denumită similar unei 
opere de artă, apărute cu un an mai târziu. Numiți această operă.  

R: „Sosirea trenului în gară”

C: se face aluzie la primul film creat de frații Lumiere

S: 1.  http://ru.wikipedia.org/wiki/Крушение_на_вокзале_Монпарнас  
     2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Прибытие_поезда_на_вокзал_Ла-Сьота

A: Constantin Kriukov




!!
25.Bijuteriile care erau purtate la gât de către popoarele slave în vechime aveau 

denumire ce provenea de la modul în care acestea erau purtate.

Nu vă întrebăm cum erau acestea numite, dar cărui stat ii aparține moneda, denumirea 
căreia provine de la acestea?

R: Ucraina 

C: Denumirea bijuteriei – Гривна, era purtata de către slavi la gât și se numea Гривна de la 
("грива" - шея).

S: http://www.russian-money.ru/History.aspx?type=content&id=2#label

Autor: Acciu Valentina
!!

26.Acest cuvânt a apărut în secolele XVI-XVII în Rusia, astfel fiind numiți de către 
populația băștinașă străinii care nu știau nici un cuvânt în rusă, adică nu puteau vorbi 
limba lor.


În secolul XIX cuvântul respectiv a început sa fie pe larg utilizat și în Moldova, din cauza 
influenței ruse și a unor evenimente însemnate. Pronunțându-se similar în ambele limbi, 
cuvântul nu și-a pierdut semnificația inițială, doar restrângând aria străinilor la care făcea 
referire.

Numiți cuvântul în română sau rusă.

R: Neamț

C: NEMEț provine de la NEMOI ( mut, care nu poate vorbi)

S: http://www.youtube.com/watch?
v=7P7mOPKiKz8&list=SPhuA9d7RIOdaixGF11t91dOEXf1N2q-oL

 Autor: Acciu Valentina
!!

27. În cartea „Odiseea Progresului. 1700 De Întrebări și Răspunsuri”, dedicată 
descrierilor invențiilor și descoperirilor la articolul „Care este prima mențiune legată 
de X?” se menționează lucrarea „Istoria generală a Indiei ” apărută la începutul sec. 
XVI și jocurile asemănătoare tenisului și squash-ului. 


Ce a fost înlocuit prin X?

Răspuns: cauciuc

Comentariu: cauciucul a fost descoperit în America de Sud. În Evul Mediu și Epoca 
Modernă Americile erau confundate cu India, de aici și denumirea cărții. În articol se 
menționează că indienii din America de Sud foloseau cauciucul și pentru producerea unor 
mingi, care erau utilizate în jocuri asemănătoare cu tenisul sau squashul. În tenis și squash 
mingile sunt făcute din cauciuc.

Sursa: Enciclopediile Niculescu Odiseea progresului 1700 de Întrebări și Răspunsuri, 2008, 
p.119

Autor: Alexandru Fala
!!

28.Sculptorul ce a construit havuzul din nordul Europei nu a ținut cont de canoanele 
nazirienilor și l-a sculptat pe erou anume așa. Mai mult ca atât, conform legendei, 
dacă el ar fi anume așa, nici nu ar fi putut realiza acțiunea imortalizată în sculptură. 
Platunov, în descrierea havuzului, se încurcă și menționează că acesta este un erou 
al mitologiei unui popor european.


Ce a fost înlocuit prin anume așa?

Răspuns: cu părul scurt




Comentariu: Este vorba despre havuzul “Samson” din Petergoff. Unul dintre canoanele 
nazarienilor, o sectă iudaică, era sa nu-ți tai părul. Samson era un nazareu ce avea păr lung, 
iar în havuz Samson este cu părul scurt. Platunov în lucrarea sa a menționat că Samson 
este un erou al mitologiei grece.

Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Самсон, Donald P. Ryan, Misterele Bibliei, București 
2010, p. 297

Autor:  Alexandru Fala
!!

29.Prin fraza „prostul în X”, economistul Milton Friedman a descris situația economică, 
când autoritatea centrală dintr-o economie aplică măsuri exagerate pentru a încetini 
sau accelera creșterea economică. Astfel, când economia se supraîncălzește, 
masurile aplicate duc la o răcire prea mare, manifestată prin stoparea completă a 
creșterii în loc de o încetinire. Sau, când economia s-a „răcit” și creșterea economică 
este insuficientă, măsurile autorităților o supraîncălzesc în loc sa producă o creștere 
moderată. Ce este X dacă probabil cu toții ne simțim ca prostul lui Friedman din 
când în când acasă.


Răspunsul: Duș

Comentarii: 

Sursa: http://www.investopedia.com/terms/f/fool_in_the_shower.asp

Autorul: Vitalie Eremia
!!

30. Iain Banks scrie despre eroul romanului său că agitând PRIMA acesta a generat 
căderea zăpezii, iar agitând-ul pe cel de AL DOILEA a generat inundații de cenușă 
vulcanică. Numiți-o pe PRIMA și pe AL DOILEA.


Răspuns: Sare, Piper

Sursa: И. Бэнкс. Мост. http://lib.ru/INOFANT/BENKS/most.txt
!



Runda IV !
31.Atenție la următoarea strofă:


„______________________________________ (vers omis),

Dar cu umilință lanțu-l încovoaie.

Ce e oare traiul dacă ești robit?!

Sărbătoare-n care nimeni n-a zâmbit!”

Deduceți, vă rog, primul vers, dacă el este, practic, identic unui proverb românesc. 

R: „Capul ce se pleacă, sabia nu-l taie,”

Criteriu: se acceptă după sens

C: -

S: Legenda “Daniil Sihastru” de Dmitrie Bolintineanu

A: Vadim Culea
!!

32.„Se învârte pe limbă într-una, dar tot uit cum se numește în latină”, a spus un prieten 
de-al autorului întrebării despre EL. Numiți-l.


Răspuns: Perpetuum mobile

Comentariu: Tânărul nu-și putea aminte combinarea de cuvinte „perpetum mobile”.

Sursa: Experiența personală

Autor: Alina Cazachevici, Google Moogle
!!

33.Cu toții cunoaștem că fobiile reprezintă frica irațională de ceva specific. Aibohphobia 
este o fobie relativ inofensivă, care, însă, ar crea probleme persoanelor care o au la 
jocul CUC. 


Dar cum se manifestă această fobie?

Răspuns: Frica de palindroame

Comentariu: Palindrom- cuvânt care se scrie și citește în același mod atât de la stânga spre 
dreapta, cât și în caz invers, iar aibohphobia este un exemplu clar de palindrom. CUC de 
asemenea este un palindrom. Numărul întrebării, de asemenea, este un palindrom

Autor: Macrinici Daniel
!!

34.Un fenomen descris într-un film din anul 2005 ar putea fi numit „Rorschach Audio”. 
Psihologii sugerează că fenomenul este un produs al imaginației și nu are suport 
științific. Numiți filmul dacă titlul lui este un termen științific și are 2 cuvinte.


Răspunsul: White Noise.

Comentarii: Fenomenul este Electronic Voice Projection (EVP).

Sursa: http://www.bbc.co.uk/news/magazine-21922834, http://en.wikipedia.org/wiki/
White_Noise_%28film%29 

Autorul: Vitalie Eremia
!!

35.Atenție! În întrebare o sintagmă a fost înlocuită cu alta. 

	 Conform unei versiuni, „Iepurașul de soare” a apărut în India, fiind inițial valorificat de 
budiști, iar ulterior importat și valorificat intens de chinezi. Conform altei versiuni, „iepurașul 
de soare” a fost adus de pe insula Java de către arabi în Turcia, de unde „iepurașul de 
soare” a ajuns și în spațiul românesc. De fapt, „iepurașul de soare” a reprezentat sursă de 
inspirație pentru ceea ce a făcut viața părinților mai ușoară, iar a copiilor – mai interesantă. 

Peste un minut, canalizați-vă ideile prin prisma camerei obscure și spuneți ce a fost înlocuit 
prin „iepurașul de soare”




Răspuns: Teatrul de umbră

Comentarii: Teatrul de umbră chinez este cel mai cunoscut la nivel mondial. Inițial, era 
utilizat pentru reprezentarea zeilor și redarea faptelor eroice. Acesta a reprezentat sursă de 
inspirație pentru crearea desenelor animate. În Egipt, acestea se proiectau prin intermediul 
camerei obscure

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Teatru_de_umbre, http://www.karagoz.net/english/
shadowtheatre.htm

Autor: Veronica Vragaleva
!!

36.Acest personaj are o caracteristică definitorie - ochii negri. El este unul din 
principalele caractere a teatrului de umbre turc. Cât nu ar părea de amuzant, numele 
acestui personaj, ulterior, a dat un al doilea nume teatrului menționat. Principalele 
motive a spectacolelor țineau de peripeții eroice. La români, cuvîntul dat a căpătat o 
conotație mai mult ironică. 


Peste un minut, scrieți ce adjectiv, adesea substantivat, este subiectul întrebării.

Răspuns: Caraghios

Comentarii: Caracteristica specifică sunt ochii negri (karagöz), teatrul fiind ulterior denumit 
și teatrul caraghios. În limba română, cuvântul înseamnă „care provoacă râsul, ridicol, 
comic; care nu merită să fie luat în serios”, ceea ce vine în dizonanță cu sensul eroic care îl 
avea cuvântul la turci.

Sursa: http://www.karagoz.net/english/shadowtheatre.htm

Autor: Veronica Vragaleva
!!

37. Într-un episod din serialul Elementary poliția blochează drumurile pentru a nu permite 
infractorilor să evadeze din oraș, însă în final infractorii reușesc să părăsească orașul. 
Analizând situația, șeful poliției a observat că la un moment dat mașinile de patrulare 
au fost direcționate de cineva în diferite părți ale orașului astfel încât infractorii au 
obținut un culoar prin care au reușit să evadeze. În final șeful poliției a afirmat că 
cineva se joacă cu poliția de-a Moș Crăciun și Polul Nord. Dacă v-ați dat seama cine 
este Moș Crăciun, vă rugăm să ne spuneți ce a fost înlocuit prin Polul Nord.


Răspuns: Marea Roșie.

Comentariu: Prin Moș Crăciun a fost înlocuit Moise.

Sursa: Serialul Elementary

Autor: Rusu Alexandru
!!

38.Este o istorie interesantă. Acest oraș s-a îmbogățit datorită interzicerii exportului de 
papirus din Egipt. Însă Marcus Antonius a sărăcit orașul făcând un cadou Cleopatrei 
și transferând 200 000 de opere către un port mediteranean. 


Care este acest oraș?

Răspuns: Pergam

Comentariu: După interzicerea exportului de papirus a fost inventat pergamentul. Antonius 
i-a dăruit 20000 de cărți din pergament Cleopatrei, cărțile au fost depozitate în biblioteca de 
la Alexandria.

Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Пергам

Autor:  Alexandru Fala
!!



39.Conform a două proverbe bengaleze, și țipătul unui măgar poate să pară un cântec, 
dacă este auzit AŞA, și părul rar poate părea des, dacă este văzut AŞA. Dar cum 
anume AŞA?


Răspuns: din depărtare

Criteriu: după sens

Sursa: http://www.proverb.ro/author/proverbe-bengaleze/

Autor Vadim Culea
!!

40.Din istorie cunoașteți că doamnele înstărite de obicei se îmbrăcau cu ajutorul 
servitoarelor. Dar ce particularitate a hainelor femeiești a apărut, conform unor 
versiuni, în urma acestei metode de îmbrăcare?


Răspuns: Nasturii pe partea stîngă a hainelor.

Comentariu: La femei și la bărbați nasturii se află pe părți diferite a hainelor.

Sursa: http://www.diane.ro/2010/10/de-ce-femeile-au-nasturii-fermoarele-in.html

Autor: Rusu Alexandru
! !



Runda V 
41.Deși sunt dovedite caracteristicile deosebit de benefice ale acestui produs asupra 

organismului, anual provoacă moartea a 150 persoane pe glob. Aceasta nu este 
ceea ce sugerează denumirea sa, ci o drupă, ca și caisele, prunele și măslinele, de 
exemplu. Denumirea i-a fost dată de către exploratorii spanioli, însemnând față de 
maimuță.


Despre ce fruct este vorba?

R: Nuca de cocos

Comentariu: contrar denumirii sale, fructul cocotierului nu este nuca.

S: http://www.ziare.com/articole/nuca+cocos+beneficii

http://www.moya-planeta.ru/

Autor: Acciu Valentina
!!

42.Șurubelnița ruginește în limonadă. Șurubelnița nu arde în foc. Aceste expresii sunt 
luate dintr-un articol de pe wikipedia. În titlul acestui articol, șurubelnița nu figurează. 
Dar ce figurează? 


R: Piatră, hârtie, foarfece

S: http://ru.wikipedia.org/wiki/Камень,_ножницы,_бумага 
!!

43.Armatorii de nave și administratorii coloniilor olandeze în secolele XVII-XVIII erau 
foarte pragmatici. Spre deosebire de alte flote ale timpului, majoritatea pedepselor în 
flota olandeză erau de natură materială. De pildă, una din cele mai răspândite 
pedepse pentru majoritatea încălcărilor era confiscarea salariului pentru o lună.


Din aceleași motive ei erau nemiloși cu acei ce, după cucerirea orașelor, se dedau jafurilor, 
pentru a nu se pierde nimic din trofee. Astfel, înainte de asedierea orașului Malacca, s-a 
anunțat că jefuitorii vor fi împușcați pe loc sau vor fi arestați în vederea împușcării ulterioare, 
cu confiscarea averii și cu…

Dar ce măsură de pedeapsă suplimentară urma să le mai fie aplicată jefuitorilor?

Răspuns: confiscarea salariului pentru o lună.

Criterii de acceptare: confiscarea salariului

Sursa: Igor Mojeiko, Cu crucea și mușcheta

Autor Natan Garștea
!!

44.Material distributiv


� 

Ce nume se pomenește în denumirea acestui suport pentru șervețele?

Răspuns: David

Comentarii: Cînd în suport se plasează un șervețel (cu partea triunghiulară în sus), 
construcția formată devine asemănătoare cu steaua lui David. 

Sursa: http://www.suvenir.segment.ru/review/gifts/salfetki_derjites_/
!!



45. Într-un protest împotriva corupției în România, oamenii au ridicat pancarte cu o 
avertizare publică foarte cunoscută în domeniul sănătății, dar modificată prin 
înlocuirea unei litere. Numiți litera înlocuită din avertizarea originală.


Răspunsul: M

Comentarii: Avertizarea originală este “FuMatul dăunează grav sănătății”, iar cea modificată 
este: FuRatul dăunează grav sănătății

Sursa: ProTV

Autorul: Vitalie Eremia
!!

46. Inițierea acestui proiect arhitectural în sec X î. H. probabil a avut influențe nefaste 
asupra situației ecologice din Orientul Apropiat.


Cine a fost coordonatorul acestui proiect?

Răspuns: Solomon

Comentariu: la construcția Templului lui Solomon se importa lemn din Livan, în felul acesta 
au fost tăiate păduri de cedru.

Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki//wiki/Первый_Храм

Autor:  Alexandru Fala
!!

47.Conform unei legende, atunci când dușmanii au prins un reprezentant al unui popor 
european, și i-au pus sabia la gât întrebându-l dacă vrea să moară, semnul făcut de 
europeanul ingenios a dat naștere unui specific național. Conform altei versiuni, 
acest obicei se datorează statului vecin, în care acțiunea general acceptată se 
denumește cu contrara acesteia. 


Peste un minut, spuneți despre ce obicei este vorba.

Răspuns: a da din cap afirmativ în sens negativ

Criteriu: Se acceptă după sens

Comentariu: Poporul european este cel bulgar. Este binecunoscut obiceiul bulgar de a da 
afirmativ din cap atunci cînd, de fapt, este vorba de ceva negativ. Conform primei versiuni, 
în cazul în care bulgarul prins de turci ar fi răspuns negativ la întrebarea acordată, lama 
sabiei i-ar tăia gîtul, acesta preferînd să spună „nu” în timp ce din cap dădea în sens 
afirmativ. Cea de a doua versiune leagă obiceiul de Grecia, unde cuvîntul „ne” înseamnă 
„da”, pentru bulgari acesta avînd un sens diametral opus.

Sursa: Cursuri de limbă și cultură bulgară, oferit de Guvernul Bulgariei bulgarilor basarabeni

Autor: Veronica Vragaleva
!!

48.Poetul și aforistul polonez Stanislaw Jerzy Lec spunea că “și intrarea lui “homo” în 
ALFA a fost un pas înainte, și ieșirea LUI din ea.” Dar ce a fost înlocuit în aforism prin 
ALFA.


Răspunsul: Peșteră

Comentarii: Expresia originală este: Și intrarea lui “homo” în peșteră a fost un pas înainte, și 
ieșirea lui din ea”.

Sursa: Maxime și Cugetări, Ediția II.

Autor: Nadejda Melinti
!!

49. Într-un review al jocului SimCity comentatorii atrag atenția la faptul că o GAMMA în 
joc costă doar 5000 de dolari. Un jucător s-a pronunțat, că el niciodată nu ar dori să 
trăiască lângă o GAMMA, nemaivorbind de o GAMMA care costă 5000 de dolari. 




Costul real a unor GAMMA din Canada ajunge la 14.4 miliarde de dolari canadieni. Dar ce 
am înlocuit prin GAMMA?

Răspuns : Centrala Nucleară

Comentariu: Centralele nucleare din ”Canada Bruce Nuclear Generating Station” și 
”Darlington Nuclear Generating Station” conforma wikipedia au costul de construcție 
echivalat cu 14.4 miliarde de dolari canadieni.

Sursa: http://www.youtube.com/watch?v=Mx0hcTT7dUE&list=PLbQ-
gSLYQEc7EIriDwqTtYQ4Z5c5Gnm1A&index=18

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

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

Autor: Egor Boaghi
!!

50.Atenție în întrebare a fost făcută o înlocuire. Henrik Ibsen spunea că cea mai bună 
pernă este Piatra Prețioasă, iar Benjamin Franklin considera că dacă vrei să dormi 
bine, trebuie să o iei cu tine în pat. Cicero o credea că este cea mai frumoasă 
podoabă, iar Albert Schweizer zicea că aceasta este invenția diavolului. 


Ce a fost înlocuit prin Piatra Prețioasă?

Răspunsul: Conștiința curată.

Comentarii: Citatele sunt după cum urmează: Conștiința curată este cea mai bună pernă (H. 
Ibsen), Dacă vrei să dormi bine, ia cu tine în pat conștiința curată (B.Franklin), Conștiința 
curată este invenția diavolului (A. Schweizer), Cea mai frumoasă podoabă este conștiința 
curată (Cicero).

Sursa: Maxime și Cugetări, Ediția II.

Autor: Nadejda Melinti



