Campionatul XXIV "Ce? Unde? Când?"
Etapa 2 – Divizii
5 Aprilie 2014
LAREME, Eliadorii, Bifidoc, A-Team
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Înlocuire. Conform unei versiuni, această denumire a fost sugerată de Keith Moon care a spus că o superformaţie cu aşa muzicieni se poate lesne prăbuşi ca un X de plumb. Despre ce formatie este vorba?
Led Zeppelin
Wikipedia
Andrei Lutenco
Adăpostit între dealurile împădurite ale munţilor Ardeni, acest oraş Belgian este cunoscut pentru izvoarele
sale minerale, folosite încă din secolul XVI pentru calităţile lor curative. Numiţi, scurt, acest oraş belgian.
Spa
Ion Vasilică
Ashabad, Belgrad, Ierusalim, Lisabona, Lvov, Milano, Minsk, Odessa, Paris, Praga, Riga, Sofia, Tallin,
Taskent, Torino, Zagreb. Paradoxal, toate acestea sunt nu departe. Daca va dati seama unde, răspundeți
peste un minut ce cuvânt a fost omis de mai multe ori în întrebare.
Strada
Acestea sunt străzi din Chișinău
Kiril Semionov
Acest personaj creat de Elzie Crisler Segar consumă un anumit produs de-i sar ochii. Numiți personajul.
Popeye
Ion Vasilică
Această companie de game development fondată în 1980 și-a ales numele cu ideea de a fi cu un pas
înaintea celor de la IBM. Numiți compania.
HAL
http://en.m.wikipedia.org/wiki/HAL_Laboratory
A-Team
În 1983, Marvel Comics au publicat o ediție întitulată “Spider-Ham”, având ca erou central pe Spider Pig.
Numiți cât mai exact alter-ego-ul personajului principal.
Peter Porker
A-Team
Sper că întrebarea să vă trezească zâmbetul. În engleză, acest procedeu este numit Threading. Thread se
traduce ca “Fir”. Se crede că acest procedeu a aparut în India 6000 de ani în urmă și s-a răspîndit în Asia,
Orientul Mijlociu și, mai recent, în Europa. Cum o cheamă pe pariziana celebră care arată de parcă ar fi fost
supusă acestui procedeu?
Mona Lisa
Threading - epilarea sprîncenelor. Sprâncenele Monei Lisa sunt abia vizibile.
http://en.wikipedia.org/wiki/Threading_(epilation)
A-Team
Se spune că denumirea acestei mărci de automobile americane provine de la o abreviere pentru vehicule
cu scop general, folosite în armată. Dar care este aceasta marcă de automobile?
Jeep
Automobilul era numit de soldați General Purpose Vehicle, abreviat ca GP, de aici și denumirea Jeep.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeep
Horia Burca, Eliadorii
Atentie, in întrebare sunt înlocuiri:
Înainte, atunci cînd "Mickey" încă era “membru cu drepturi depline” în EL, un mod ușor de a memora
principalele elemente ale LUI era fraza "My Very Educated Mother Just Serve dUs Nine Pizzas". Peste un
minut raspundeti prin doua cuvinte ce se incep cu aceeasi litera, ce este EL?
Sistemul solar
Kiril Semionov
Pe site-ul dexonline.ro, un articol despre cuvântul a estropia, definit ca “a schilodi, a mutila“, este însoțit de
o imagine sugestivă, care reflectă un conflict recent. Imaginea este compusă din doua elemente, dintre
care unul este un foarfece. Dacă v-ați dat seama despre ce este vorba în imagine, scrieți peste un minut
care sunt culorile foarfecelui.
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http://dexonline.ro/cuvantul-lunii
Horia Burca, Eliadorii
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O glumă despre programatori spune că ei mereu încurcă 2 sărbători internaționale. Numiți sărbătorile.
Halloween și Crăciunul
oct 31 = dec 25; numărul 31 în sistemul octal este egal cu numărul 21 în sistemul decimal
Victor Oprea, Eliadorii
După una din versiuni, această expresie provine de la faptul că cei care veneau sa se plângă de impozite
prea mari erau ucişi. Numiţi expresia în rusa sau româna, dacă ea este denumirea unui film sovietic din 1979.
Moskva slezam ne verit
Victor Oprea, Eliadorii
O versiune a şahului constă în înlocuirea fiecărei figuri cu o doza de băutură alcoolică: cu cât mai importantă
este figura, cu atât mai mare şi mai concentrată este doza. Numiţi cât mai exact cum poate un simplu jucător
câştiga de la un Grossmeister?
Jertfeşte regina
Victor Oprea, Eliadorii
Acest ansamblu de piese a fost lansat la 5 iulie 1946, de către Louis Reard, la doar patru zile după startul
unor testelor nucleare lângă atolul cu același nume. Impactul lui asupra moralităţii acelor vremuri e
comparat cu efectul bombei atomice.
bikini
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bikini
Cristi Reghiment, Eliadorii
Potrivit unui banc, chinezii au reușit să spargă site-ul Pentagonului. Cum au reușit acest lucru?
Au încercat fiecare câte o parolă.
Iulian Bruma, Eliadorii

În imaginea pe care o aveți în față este reprezentata o radiografie a unei mâini care pare a fi în regulă, adică
nu prezintă fracturi sau alte anomalii. Nu vă întrebăm cui aparține mâna din imagine, dar prin ce este
marcantă această radiografie?
Este prima radiografie din istorie
Wilhelm Roentgen, în timpul studiului razelor X, și-a rugat soția să-și expună mâna razelor X. Pata întunecată
pe deget este un inel.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_medical_Xray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_his_wife_Anna_Bertha_Ludwig's_hand_-_18951222.gif
Cristian Kulcitki, Eliadorii
În evul mediu, medicul Andreas Vesalius a fost persecutat de Biserică deoarece afirma că toți oamenii au
același număr de ALFE. Într-un banc, Eva numără ALFELE soțului pentru a se asigura că nu este înșelată. Ce
am înlocuit prin ALFE?
coaste
http://www.hrono.info/biograf/bio_we/vezaliy.html
A-Team
Întrebare cu înlocuiri. Primul automobil care avea paturi incorporate a fost construit în 1838, în Marea
Britanie. Multe personalități aveau automobile proprii, de regulă familiile regale din secolul 19-20. In anul
1940, Hitler a prezentat un ultimatum fix in același automobil unde a fost semnată capitularea Germaniei in
I Război Mondial. Astăzi putem observa șiruri de automobile chiar și în Chișinău, în apropierea Circului. Ce
cuvânt a fost înlocuit prin “automobil”?
Vagon
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Armistice_at_Compi%C3%A8gne
Cristian Kulcitki, Eliadorii
Atenție, lista:
26 august 1978 – al 263-lea x cu nume de primul
16 octombrie 1978 – al 264-lea x cu nume de al doilea
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2005 – al 265-lea x cu nume de al 16-lea
2013 – al 266-lea x
Nu vă cerem sa scrieți ce am înlocuit prin x, dar spuneți-ne ce premieră a marcat trecerea de la 265-lea x la
cel de-al 266-lea.
Demisia de bună voie (fără presiune externă) a unui papă.
Benedict al 16-lea și-a dat demisia de buna voie, în premieră pentru un papă, fiind succedat de Papa Francisc.
Precedenții acestor pontifi sunt Papa Ioan Paul I, Papa Ioan Paul II.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_popes
Cristian Kulcitki, Eliadorii
Întrebare cu înlocuiri
Germania – 107 metri
Franța – 93 metri
Ucraina – 35 metri
România – 32 metri
Moldova – 3 metri
Dacă v-ați dat seama ce am înlocuit prin Metri, peste un minut spuneți-ne câți Metri sunt în Chișinău.
2
Este vorba de rețeaua de magazine Cash and Carry Metro și numărul de filiale în diferite țări. În Moldova
avem 3: 2 în Chișinău și 1 în Balti.
Horia Burca, Eliadorii
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Formaţia the Flaming Lips a dorit să înregistreze un album împreună cu o orchestră simfonică, însă lipsa de
timp și bani le-a lăsat doar opțiunea de a intregistra sunetele orchestrei cu o clapă MIDI. Pentru ca aceasta
să sune mai puțin sintetic, ei au facut un anumit lucru. Care anume, dacă la începutul multor concerte
simfonice, acțiunea trupei ar parea relative irațională.
Au dezacordat clapele Midi.
De fapt, unele instrumente din orchestra se dezacordează pe parcursul concertului, creând în așa fel sunetul
autentic al unei orchestre.
Mircea Baștovoi, Bifidoc
Vestitul corsar englez Francis Drake e bine-cunoscut pentru raidurile asupra coloniilor spaniole din America
Latină. Există o groază de documente istorice care demonstrează cantitatea imensă de aur prădată din
coloniile spaniole. Însă curios este că de fapt multe cifre din documentele oficiale au fost exagerate. Dar din
ce motiv?
Corupția, se acceptă după sens.
Funcționarii spanioli în așa fel furau bani din budgetul Spaniei.
Bifidoc
Există o ipoteză potrivit căreia acest element din portul unor pirați nu se datora unui handicap fizic, ci era
folosit dintr-un motiv practic. Dacă vă dați seamă despre ce element vorbim, peste un minut ne veți spune
în ce fel anume acesta le sporea piraților un anumit simț.
Îi ajuta să vadă mai bine în întuneric.
Este vorba despre plasturele pe ochi pe care potrivit unei ipoteze o parte din pirați le purtau din motive
practice.
Bifidoc
Această metodă folosea o scândură de lemn, de obicei în formă de pană, cu o greutate la un capăt, pentru
ca ea să plutească perpendicular apei. De scândura era legată o frânghie lungă și subțire, care avea "X"-uri la
intervale uniform distribuite. Aceasta este o descriere a apariției lui "X" ca unitate de măsură. Ce este "X"?
Nod
Este vorba de nodul maritim, unitate de măsură a vitezei pe apa sau în aer. Scindura aflindu-se in apa, trage
fringhia de pe nava, in timp ce un marinar numara nodurile trase intr-un interval de timp. Aceasta a dus la
standartizarea unitatii de masura a vitezei in noduri si mile nautice.
http://gizmodo.com/why-the-speed-of-ships-is-measured-in-knots-1543670396
Bifidoc
Din cauza secetei curente din California, râul Sacramento a devenit prea mic și cald pentru a permite migrația
anuală a somonilor. Astfel, oficialii statului au decis să faca un anumit lucru. Daca vă dați seama ce anume,
peste un minut veți scrie pe foile de răspuns o frază celebră de natură condițională, menționată pentru prima
dată în lucrările lui Francis Bacon.
Dacă muntele nu vine la Mahomed, Mahomed se va duce la munte
Oficialii statului California au decis sa transporte somonul tânăr până la coasta oceanului în camioane.
http://gizmodo.com/california-salmon-will-get-a-free-ride-to-the-ocean-in-1542954666
Bifidoc
Atentie,lista:
Imagini arhitecturale,
O strofă,
O semnatură,
un an,
numere,
simboluri.
Spuneţi cine sau ce lipseşte din această listă?
Ștefan cel Mare, sau portretul lui Ștefan Cel Mare
Este vorba de elementele leului RM.
Cel mai cunoscut titlu al orășelului Churchill de pe coasta de Vest al Golfului Hudson din Manitoba, Canada
este "Capitala Mondiala a lor".Nu degeaba locuitorii acestui orășel își lasă mașinile deschise în caz de întâlnirisurprize cu ei. Numiți-i pe ei.
Urșii polari
http://en.wikipedia.org/wiki/Churchill,_Manitoba
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În unul din episoadele serialului Big Bang Theory, 3 prieteni îl discuta pe al patrulea, Sheldon, care este cel
mai deştept, dar si cel mai egoist dintre ei. Într-un incident, Sheldon a încasat un pumn pentru
comportamentul sau. Atenţie, dialog cu înlocuiri:
-I-ai povestit surorii tale cum Portarul l-a bătut pe Sheldon?
-Nu, dar îi zic acum: Portarul ţinea un discurs la universitatea noastră, iar Sheldon s-a apropiat de el la
sfârșit și i-a zis, daca atrăgea mai puțină atenție copiilor bolnavi din Africa, puteai sa te uiți mai mult în
ferestrele vieții.
Ce s-a înlocuit prin Portarul?
Bill Gates
Ferestrele vieții – Windows Vista
http://bigbangtheory.wikia.com/wiki/The_Toast_Derivation
Dima Colesnicov, Bifidoc
Acesta este cel mai lung cuvânt in limba engleza care are literele într-o ordine alfabetică. Fără a aproxima, vă
rugăm să scrieți exact acest cuvânt din 6 litere.
almost
http://en.wikipedia.org/wiki/Longest_word_in_English
A-Team
Numiți filmul posterul căruia înfățișează un toc de pantof în formă de trident.
The Devil Wears Prada
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Devil_Wears_Prada_(film)
A-Team
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Pentru a se convinge de acustica bună a teatrului din Micene, spectatorilor li se propunea SĂ FACA
ACEASTA. De obicei, oamenii fac aceasta în preajma bazinelor de apă sau a havuzurilor. Ce a fost înlocuit
prin A FACE ACEASTA ?
A arunca monede
"Золотойглобус. Выпуск 4. Греция".
A-Team
Fiți pe undă! Se știe că popularitatea ACESTUIA se datorează unei gafe în direct:
“In lumea capitalistă omul exploatează pe om, în lumea socialistă e invers”
Numiți-l prin 2 cuvinte.
Radio Erevan/ Armyanksoe radio
http://tinyurl.com/2dn5722
Unul dintre cântecele de protest ale formației sovietice Ivasi critica maleabilitatea și uniformitatea
populației URSS. Peste un minut răspundeți vă rog despre care substanță este cântecul în cauză.
aluat
protest – про тесто.
http://www.youtube.com/watch?v=XjBjsaQws58
Dima Colesnicov, Bifidoc
Fiind situat în Turcia, acesta are două vîrfuri cunoscute sub denumirea de” X-ul Mare” și “X-ul Mic”. Xultotodata este reprezentat pe stema Armeniei, fiind simbolul național armean. Se mai știe că X a servit
drept loc de supraviețuire în timpul unui eveniment menționat în Biblie. Ce am înlocuit prin X?
Ararat.
Este vorba de muntele Ararat, iar evenimentul mentionat in Biblie este potopul. Pe acest munte a ajuns
arca lui Noe.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ararat
Bruma Iulian, Eliadorii
El este de două tipuri: purtat în zile obișnuite și de ceremonie. Cel pentru bărbați este de obicei mai sever,
din mătase neagră. El a intrat în moda europeană, la fel ca și un accesoriu care se asorta cu acesta.
Echivalentul din India nu a ajuns până în Europa, din cauză că e mai greu de obținut fără vreo cusătură sau
ac. Ce este el?
Kimono
E vorba de kimono și sari, dar sari, deoarece a mai greu de confecționat, nu a devenit la fel de populară.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Kimono
Curiozități de ieri și de azi, p.197
Cristi Reghiment, Eliadorii
Acest om de stiinta a aparut in unul din episoadele Star Trek: The New Generation. Pe setul de filmare
vazând Warp-Core-Drive-ul (Mecanism ce permite deplasarea la viteze mai mari decat viteza luminii) el a
remarcat ca lucreaza asupra acestuia. Cine e savantul?
Stephen Hawking
http://en.wikipedia.org/wiki/Warp_drive_(Star_Trek)
Atentie citat dintr-un articol:
"O situatie de vreme intr-adevar neobisnuita, conform Serviciului National de stare a vremei: Trei zone
masive cu presiune joasa s-au format asupra intregului continent Nord American. NASA Goddard le descrie
fiind "trei X-și atmosferici"." Intr-adevar semanind cu X-și vizual, te-ai gindi ca aceasta este o actiune
publicitara a premierei mult asteptata de multi de pe data de 6.4.2014. Numiti X.
Dragon
este vorba de primiera a noului sezon de Game of Thrones.
http://sploid.gizmodo.com/the-three-dragon-storms-sweeping-the-united-states-as-s1555787976/@jesusdiaz
Intr-un interview cu un scenarist al unui serial reporterul remarca ca in sec 24 oamenii ar fi lecuit chelirea
la barbati. La care scenaristul a raspuns ca in sec 24 oamenilor nu le-ar pasa. Numiti exact serialul TV a
carui scenarist era intervievat.
Star Trek TNG
http://projects.latimes.com/hollywood/star-walk/patrick-stewart/
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Rezervă 1

Dupa o intâmplare recentă, pe internet au aparut niște campanii publicitare trucate cum ar fi “Oriunde teai duce, nimeni nu va ști”. Peste un minut scrieți care este întâmplarea sau care este obiectul publicității.
Disparitia avionului de pe cursa MH307 / Boeing 777 / Malaysia Airlines
http://urbanlegends.about.com/b/2014/03/16/malaysia-airlines-lose-yourself-ad-is-fake.htm
Horia Burca, Eliadorii
Se ştie că Thomas Edison şi prietenul sau Henry Ford erau oameni excentrici. Henry Ford l-a convins pe
Thomas Edison la moartea sa să lase urmaşilor o anumită parte a sa, într-o eprubetă. Dar ce anume?
Ultima suflare
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison#Final_years_and_death
Victor Oprea, Eliadorii

CITAT DESCHIS
"Ultima întrebare a fost formulată pentru întâia oară [...] într-un moment când omenirea pășea spre
lumină." CITAT ÎNCHIS
Fără date suficiente, computerul Multivac nu a putut da un răspuns. Abia după ce entropia universului a
atins valoare maximă și urmașul său, AC, a înglobat toate datele ce puteau fi colectate, acesta a aflat
cum să inverseze direcția entropiei. Dar nu mai exista nici om care să asculte răspunsul.
Și atunci AC a pronunțat 3 cuvinte.
Și așa a fost.
Întrebare: care au fost cele 3 cuvinte? (în română)
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Să fie lumină!
Sfârșitul povestirii "Ultima întrebare" de Isaac Asimov coincide cu cuvintele spuse de Dumnezeu în cartea
Genezei.
http://gawrylyta.files.wordpress.com/2011/11/isaac_20asimov_20-_20ultima_20intrebare.pdf
Geneza: http://www.bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/25/Facerea
În sec VII-lea î.Hr., în Grecia, a fost scris un cod de legi, care au fost valabile mai multe secole și erau foarte
aspre deoarecece prevedeau chiar și pentru delicte neînsemnate pedeapsa cu moartea, despre ele
zicându-se că au fost scrise cu sânge, ci nu cu cerneală. De la numele autorului acestui cod de legi ( sec al
VII-lea î.Hr. ), provine un adjectiv care nu are nimic comun cu substantivul cu același radical. Numiți
adjectivul.
Draconic
http://en.wikipedia.org/wiki/Draco(lawgiver)
Cristi Reghiment, Eliadorii

