Etapa V, 4 mai 2014
Superliga / Ligi
Organizatori Google-Moogle, Vendetta, Intel și 36,6

Cu această ocazie, doresc să mulțumesc echipelor Vendetta, Intel și 36,6 pentru aportul lor la
organizarea etapei și pentru întrebările foarte frumoase pe care le-au pregătit. De asemenea,
vreau să mulțumesc colegilor mei de echipă pentru spiritul de colegialitate și pentru susținerea
lor. Vreau să mulțumesc echipei LAREME și în special lui Roman Vasilașcu pentru munca
depusă la crearea fișierului pentru evidența rezultatelor jocului și pentru permisiunea de a-l
utiliza. Vreau să mulțumesc anticipat tuturor jucătorilor din sală pentru păstrarea curățeniei și a
ordinii în timpul jocului și la părăsirea sălii. Vreau, de asemenea, să mulțumesc Institutului de
Finanțe, Economie și Statistică pentru dreptul de a utiliza această sală, și lui Alexandru Fală
datorită căruia aceasa a fost posibil. Și, desigur, vă mulțumesc tuturor pentru atmosfera de azi,
și vă urez un joc frumos în continuare.

Runda I
1.
Cel mai lung acesta a avut loc în anul 1942, aparținând lui Greer Garson, și durând cinci
minute jumătate. Anume după acest caz a fost impusă limita de 45 de secunde pentru acestea.
Acesta în care au fost menționate cele mai multe persoane a aparținut Oliviei de Haviland, care
în anul 1947 a menționat 27 de persoane. Iar recordul pentru cel mai scurt acesta îi aparține lui
Alfred Hitchcock, care s-a rezervat la doar două cuvinte.
Ce este acesta?
Răspuns: Discurs de mulțumire la înmânarea premiilor Oscar
Comentariu: Discursurile de mulțumire la înmânarea premiilor au devenit o tradiție. Cel mai
scurt a fost a lui Hitchcock, care a spus doar „Thank you” și a părăsit scena.
Sursa: http://awards5.tripod.com/stats.html;
http://www.infoplease.com/askeds/longest-oscar-acceptance-speech.html
Autor Natan Garștea

2.
Orașul Reno din Nevada are o istorie unica pentru SUA: este asociat cu divorțurile,
deoarece a fost primul oraș care a permis cuplurilor sa divorțeze repede si fără obstacole. O
călătorie in Reno era un sinonim al divorțului în prima jumătate a secolului XX. Cum a fost
poreclit procesul divorțării in Reno, daca cuvântul in cauza poate fi înțeles ca un nou început, și
o parte a răspunsului a fost data in întrebare de mai multe ori.
Raspuns: A renova (to renovate)
Sursa: Discovery.
Autor Vitalie Eremia

3.
Protagonistul romanului „Dragostea durează 3 ani” de Frederick Beigbeder, un mare
fustangiu, se întrebă dacă oare X l-a făcut mai adult.

Ce cuvânt am înlocuit prin X?
Răspuns: Adulter.
Comenatriu: Oare l-a făcut adulterul mai adult?
Autor Alina Cazachevici

4.

Imagine

Cu toții cunoaștem aceste fotografii renumite: Sărutul din timpul războiului, Winstone Churchill
fumând, Doamna Kennedy la celebrarea victoriei, nunta prințului William. Într-o campanie
publicitră cu sloganul ”You can’t get any closer to the news” (Nu poți fi încă și mai aproape de
noutăți) inițiată de Cape Times, în toate aceste poze a fost făcută o modificare pe care am
ascuns-o din imagine. Peste un minut spuneți printr-un cuvânt ce caracteristică deosebește
pozele modificate de originalele lor?
Răspuns: selfie
Comentariu:

Sursa: http://theinspirationroom.com/daily/2013/cape-times-selfies/
Autor: Eugenia Grosu

5.
Ele au dat numele celei mai folosite din aceste scheme. Majoritatea dintre noi o
folosesc destul de des. Ele au fost aranjate în acest mod de Christopher Latham Sholes, care
a fost nevoit să schimbe poziția initială a acestora din cauza problemelor tehnice. Numiți-le pe
ele?
Răspuns: literele QWERTY
Comentariu: QWERTY este cea mai frecventă schemă de aranjare a tastaturii moderne pentru
grafia latină. În primele mașini de scris experimentale Christopher Sholes dezvoltate în 18671871. Acest aranjament a dus la agățarea unor butoane cu altele. Pentru a rezolva această

problemă, Scholes, schimba treptat mașina si experimenta cu machete, până a ajuns la
amplasarea actuală a tastelor.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/QWERTY
Autor: Dimitriu Eugeniu.

6.
Din cauza lor oraşul Herzogenaurach s-a divizat în două tabere şi a căpătat porecla
„oraşul gâturilor aplecate”. Din cauza cui?
Răspuns: Adi şi Rudolf Dassler (se acceptă după sens, în cazul în care se face referinţă la
fondatorii companiilor Adidas şi Puma)
Comentariu: „Oraşul gâturilor aplecate” pentru că locuitorii verificau întotdeauna ce încălţări
avea interlocutorul
Sursa: http://www.prosport.ro/sport-life/special/special-adidas-vs-puma-rivalitatea-in-afacericare-a-distrus-familia-dassler-povestile-lui-ilie-nastase-si-cornel-dinu-despre-razboiulechipamentelor-sportive-12112795
Autor: Vadim Culea

7.
Întrebare cu multe înlocuiri. Întrun articol despre abordarea pe bază de resurse a
companiilor, autorii consideră că există următoarele tipuri de resurse:
X X – impactul cărora asupra creșterii viitoare a firmei este apreciat;
X nX – impactul cărora poate fi evaluat doar ulterior utilizării acestora;
nX nX – manifestarea cărora nu poate fi prevăzută și integrată chiar și în cele mai detaliate
planificări.
Ce a fost înlocuit prin X?
Răspuns: Cunoscute
Comentarii: Clearly there are resources – known knowns – whose potential to impact on a
firm's future growth is appreciated. Similarly, there are factors – known unknowns – whose
impact can only be evaluated ex post. Finally, there are the unknown unknowns, the products
of unfolding market, technological or other events, whose manifestation cannot be anticipated
and incorporated in even the most careful scenario planning.
Sursa: Andy Locket, Steve Thompson and Uta Morgenstern, The development of the resourcebased view of the firm: A critical appraisal.
Autor: Nadejda Melinti, Google Moogle

8.
Această afacere a fost inițiată de către londonezul John Henry Belville, care încă în
1836 avea peste 200 clienți. În fiecare dimineață el parcurgea 12 mile pentru a prelua „marfa”
sa, și după asta făcea turul clienților abonați la serviciile sale, pentru a le „livra” marfa. După
moartea sa, afacerea a fost prealuată de către văduva lui, iar apoi - de fiica lor Ruth, care a
continuat-o până în 1940. Un timp, principalii lor concurenți erau o companie care presta
același serviciu prin telegraf și, ulterior, de către BBC. În articolul de pe wikipedia despre
familia Belville drept profesie a lor este indicat „vânzători de…”
Dar ce anume vindeau ei?

Răspuns: timpul.
Comentariu: John Belville lucra la observatorul Greenwich. În fiecare dimineață el își corecta
ceasul după ora Greenwich-ului, și după aceasta trecea pe la clienții săi și le corecta ceasurile,
care pe timpul cela nu erau foarte exacte. Compania Standard Time Company presta același
serviciu pe telegraf, iar ulterior BBC au început să transmită semnalele timpului exact. Oricum,
doamna Ruth Belville și-a păstrat încă mult timp afacerea, fiind cunoscută ca Greenwich Time
Lady. Despre ei în wikipedia se spune că vindeau timp.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Ruth_Belville
Autor Natan Garștea

9.
„Pe vremea "bătăliei curenților", avocații lui Edison, care promova curent continuu, au
propus o metoda "originala" de folosire a curentului alternativ, numind verbul asociat cu
aceasta aplicare a lui in cinstea oponentului lor: "to Westinghouse" / „a (face) Westinghouse”
(ca verb). La ce se refereau ei cu aceasta sintagma?
Răspuns: a electrocuta cu scaunul electric.
Sursa: History Channel
Autor Vitalie Eremia

10.
Pe durata lucrului, El a încercat să obțină de la companiile de asigurări Lloyd’s o
asigurare care l-ar proteja de pierderile ce ar apărea în cazul în care omenirea va descoperi o
inteligență extraterestră până a putea fi văzut rezultatul lucrului său. Lloyd’s au refuzat.
Astronomul Carl Sagan a comentat acest lucru mai târziu, spunând că în anii 60 nu se
desfășurau careva activități de căutare a inteligenței extraterestre, și șansele de a o descoperi
într-un interval de câțiva ani erau foarte mici, de asta Lloyd’s au omis un pariu foarte bun.
Nu vă întreb la ce se lucra, numiți-l pe El.
Răspuns: Stanley Kubrick
Comentariu: Se lucra la filmul „Odiseea spațială a anului 2001”, lucru care a durat din 1965
până în 1968. Kubrick se temea că dacă va fi descoperită o civilizație extraterestră până la
lansarea acestuia, el va deveni depășit și nu vor putea fi recuperate cheltuielile pentru crearea
lui. În continuare vă propunem să ascultați cea mai cunoscută piesă din coloana sonoră a
filmului.
Sursa: http://www.imdb.com/title/tt0062622/trivia?ref_=tt_trv_trv
Autor Natan Garștea

Runda II
11.

Întrebare cu imagine.

Mulți egiptologi consideră că aceasta este o invenție egipteană, iar ierogliful care o reprezintă,
pe care îl aveți în față, poate fi considerat și o rețetă simplificată a acesteia. Rețetă a cui?
Răspuns: Berea
Comentarii: Egiptenii utilizau o rețetă simplă pentru fabricarea berii: boabe de cereale erau
lăsate la soare pentru a germina, cerealele germinate erau ulterior mărunțite și erau
transformate în malț.
Malțul era amestecat cu pâine mărunțită și era cufundată întrun vas cu apă. Mixtura era apoi
fiartă la temperature mici, iar după ce era fermentată mixture era filtrată cu ajutorul unei site.
Sursa: Remler, Pat., Egyptian mythology A to Z/Pat Remler.
Autor: Nadejda Melinti, Google Moogle

12.
În sensul strict al cuvântului, aceste două expresii nu pot fi considerate echivalente.
Astfel, din câte se pare, în calculele lui Dionisie piticul s-au strecurat câteva greșeli, și prima
expresie se referă la un eveniment ce precede cu câțiva ani a doua expresie. Scrieți acronimele
pentru ambele expresii în ordinea corectă.
Răspuns: d.Cr și e.n. (la prima se acceptă și d.H. și A.D.)
Comentariu: Calculele pentru stabilirea anului nașterii lui Christos au fost efectuate în secolul VI
de către călugărul Dionisie piticul, care, de altfel, era de origine din Dobrogea și și-a început
activitatea în Tomis, actuala Constanța. În realitate, Christos s-a născut în jurul anilor 6-4
înaintea erei noastre. Deci, expresia „după Christos” se poate referi și la o perioadă anterioară
Erei noastre.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Anno_Domini
Autor Natan Garștea

13.

ATENȚIE: În întrebare a fost făcută o înlocuire!

Într-o emisiune Top Gear, Jeremy Clarkson a spus despre un automobil că el este capabil să
meargă repede la fel cum BUNICA EUDOCHIA era capabilă să alerge. Secretul EUDOCHIEI a
devenit cunoscut în 1977. BUNICI în Moldova nu au existat. Richard Francis Burton l-a numit
pe unul dintre Cele Mari EUDOCHIA anume în cinstea BUNICII EUDOCHIA. Ce am înlocuit prin
BUNICA EUDOCHIA?
Răspuns: Regina Victoria
Comentariu: Taina EUDOCHIEI - Victoria's Secret. În Moldova regine nu au existat. Cele Mari Marile Lacuri Africane. Lacul Victoria a fost descoperit de expediția lui Richard Francis Burton.

Surse: http://en.wikiquote.org/wiki/Top_Gear
http://www.victoriassecret.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria%27s_Secret
http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Victoria
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marile_Lacuri_Africane
Autor: Adrian Sali

14.
Despre pasiunea Romanilor de a-și pastra chipurile pentru urmași și veșnicie prin
intermediul numeroaselor sculpturi ale aristocraților și personalităților notorii ale acelor timpuri,
atît istoria cît și arta menționeaza în numeroase articole. Cu toate acestea, o statuie era un lux
destul de costisitor chiar și pentru cei mai înstăriți nobili. Din aceste considerente – de
economisire a banilor, dar si pentru a le face mai ușor transportabile, statuiele romane aveau o
proprietate deosebita pe care va trebui sa o scrieți pe foițele de răspuns peste un minut.
Răspuns: aveau capete detașabile
Comentariu: se putea inlocui un cap cu altul (corpul ramînînd același) când persoana murea
sau cădea în dizgrație
Sursa: http://www.certitudinea.ro/articole/de-la-lume-adunate/view/curiozitati-din-lumea-artei
Autor: Valentina Acciu

15.

Imagine

Denumirea articolului despre creația din imagine este o expresie cunoscută din trei cuvinte ce
a fost puțin modificată. Numiți expresia dacă se știe că Vik Muniz și Marcelo Coelho au
realizat această creație cu ajutorul microscopurilor și altui utilaj sofisticat.
Răspuns: Castel pe nisip
Comentariu: A fost modificată expresia “castel de nisip”. Acest desen fiind realizat pe un fir de
nisip.
Sursa:http://www.bugaga.ru/interesting/1146743433-zamki-vygravirovannye-napeschinkah.html
Autor: Rusu Alexandru

16.
Conform spuselor lui Irving Stone, Leonardo da Vinci susţinea că boxul îl face pe om să
transpire şi îi slăbeşte trupul. Când practică golful, însă, îmbracă cele mai bune haine pe care
le are, la sfârşitul zilei fiind la fel de curat şi de proaspăt.
Dar ce am înlocuit prin „box” şi a „practica golful”
Răspuns: „sculptura” şi „a desena”

Comentariu: este vorba desprea celebra dispută cu privire la superioritatea picturii faţă de
sculptură
Sursa: Irving Stone “Agonie şi Extaz”, pag. 35
Autor: Vadim Culea

17.

Imagine

Articolul despre ”pagină web” în limba engleză în wikipedia a fost ilustrată utilizând X. Articolul
despre X de pe același site ilustrează pe X utilizând imaginea pe care ați primit-o. Ce este X?
Răspuns: Recursia, recursivitatea
Comentariu: recursivitatea sau recursia este un mod de a defini unele funcții. Funcția este
recursivă, dacă definiția ei folosește o referire la ea însăși. Pe pagina de pe wikipedia
despre ”pagina web” este reflectată o imagine cu aceeași pagină, care conține imaginea, și tot
așa, formând o recursie.
Autor: Eugenia Grosu
Sursa: Wikipedia

18.

Numele tatălui fondatorului acestei companii a fost Nusserwanji. Numiți compania.

Răspuns: Tata
Comentariu: Tatăl fondatorului companiei Tata Group se numea Nusserwanji Tata.
Sursa: wiki
Autor Alina Cazachevici

19.
Acest cuvânt românesc, conform unei versiuni, își are originea într-o pedeapsă
corporală. Aceea ce e paradoxal, fiindcă zebrele, spre deosebire de cai sau măgari, puțin
probabil să fi fost supuse acestei pedepse corporale. Numiți cuvântul.
Răspuns: vărgat
Comentariu: Vărgat, conform unor versiuni, se referă la aspectul unei persoane care a fost
supusă biciuirii cu vergi. Zebrele sunt vărgate, deși nu sunt folosite ca animale de tracțiune și
nu sunt supuse biciuirii, spre deosebire de cai sau măgari, care nu sunt vărgați.
Autor Natan Garștea

20.
Această piesă muzicală a fost scrisă de Anatol Novikov în 1940 despre o partizană din
vremea războiului civil, însă până în 1944 nu a reușit să fie cântată. În 1944 autorul piesei a

participat cu ea la concursul unional al cântecelor pe tema războiului. Cu toate că de la prima
audiție această piesă plăcea tuturor, ea a reușit să devină cu adevărat populară abia în 1974,
după apariția filmului „În luptă merg doar bătrânii”. Probabil cauza acestei întârzieri este că în
țara de origine a patizanei din cântec, pe timpul ocupației germane, practic nu a existat
mișcare de partizani. Peste un minut spuneți două cele mai cunoscute calificative ale partizanei.
Răspuns: smolita, moldoveancă
Comentariu: cântecul este „Smugleanca moldavanca”
Autor: Eugenia Grosu
Sursa: http://old.redstar.ru/2001/06/30_06/6_02.html

Runda III
21.
Această companie e îngrijorată de situația ecologică și nu susține folosirea plasticului
pentru că acesta nu este reciclabil. Oricum, ea nu poate evita folosirea lui și îl acoperă cu
hârtie. Nu vă întrebăm denumirea companiei, dar la ce anume este folosit plasticul acoperit cu
hârtie.
Răspuns: Păhărelele pentru băuturi fierbinți
Comentariu: Paharele de hârtie nu rezistă la temperaturi mari, și înăuntru sunt amplasate plăci
de plastic. Compania este Starbucks
Sursa: http://vk.com/factroom_official?w=away-19982340_23760
Autor: Beriozchin Evghenii

22.
După cum deja știți, Starbucks e îngrijorată de situația ecologică, din această cauză ei
încearcă să evite folosirea plasticului și reciclează cartonul, hîrtia și pachetele de la lapte. Dar
ce trebuie să facă un cumpărător pentru a primi reducere 10%?
Răspuns: Să vină cu cana sa.
Comentariu:Dacă cumpărătorii vin cu cana sa ei nu folosesc paharul care conține plastic.
Sursa: http://vk.com/factroom_official?w=away-19982340_23760
Autor: Beriozchin Evghenii

23.
În serialul „How I met your mother”, într-un episod apare un actor invitat, care juca un
personaj nenorocos. În urma unui pariu din film, urma să fie trimisă o poză pe un număr de
telefon aleator. Personajul actorului invitat a propus următorul număr: 4 8 15 16 23 42. Nu vă
întrebăm numele actorului, spuneți de unde majoritatea dintre noi îl cunoaștem pe el.
Răspuns: serialul Lost
Comentariu: Actorul este Jorge Garcia, care în serialul Lost joacă unul din personajele
principale, pe Hurley. În Lost soarta lui este strâns legată de acest număr, el, spre exemplu,
câștigând la loterie după ce l-a utilizat.
Sursa: http://www.imdb.com/title/tt1777828/trivia?ref_=tt_trv_trv
Autor Natan Garștea

24.
În 2013 clubul de fotbal Barcelona a hotărât să vândă publicitate pe partea interioară a
tricourilor. Numiți compania care a cumpărat acest spațiu publicitar pentru logoul său, dacă se
știe că conform acordului această companie urmează să facă din Barcelona unul din cele mai
tehnologice cluburi din lume.
Răspuns: Intel
Comentariu: logoul: Intel Inside
Sursa: http://www.theverge.com/2013/12/12/5203496/intel-puts-its-logo-inside-fc-barcelonashirt
Autor: Rusu Alexandru

25.
Milan Kundera scria că X-ul este vanitatea transformată în pietre. Cel mai mare X din
lume se află în Iraq.
Nu vom da statistica celor mai mari X-e pe continente, spuneți ce a fost înocuit prin X?
Răspuns: Cimitir.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Wadi-us-Salaam și romanul “Unbearable lightness of being”
de Milan Kundera.
Autor Alina Cazachevici

26.
Atenție, o listă: Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier,
Bordeaux. Este mediatizata informația ca Londra ar trebui sa se afle pe poziția a șasea în lista
de mai sus. Dar după care criteriu a fost compusa lista?
Raspuns: dupa numarul de francezi care locuiesc în fiecare oras.
Sursa: Wikipedia, BBC.
Autor Vitalie Eremia

27.
Ajungând din greșeală pe siteul www.gov.md, puteţi găsi câteva linkuri utile, precum cel
al Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii, Ministerul Apelor, Ministerul Mediului şi
Pădurilor, precum şi Ministerul Peştilor.
În fraza de mai sus a fost înlocuită o literă. Numiţi-o.
Răspuns: g
Comentariu: este vorba despre siteul www.gov.mg – siteul Guvernului din Madagascar
Sursa: http://www.gov.mg/
Autor: Vadim Culea

28.
Blitz triplu
1. Această expresie a apărut la rubrica ”cuvântul zilei” pe dexonline.ro pe 29.04.2014. Era
însoțită de imaginea care ați primit-o, iar expicația ei este: Orchestră mare de jaz, incluzând
peste 20 de membri.
2. Coordonatele sale geografice exacte sunt: 7 minute 28 secunde latitudine vestică, 51
grade 30 minute 2 secunde longitudine nordică.
3. Conform teoriilor fizicii contemporane, acest eveniment a avut loc cu 13,88 mlrd ani în
urmă.
Răspuns: 1. Big band, 2. Big ben, 3. Big bang
Autor: Eugenia Grosu
Sursa: dexonline.ro, Wikipedia

29.
În întrebare este o înlocuire. Sloganul unei companii din RM este "genți care șoptesc".
Am utilizat cuvantul "șoptesc" pentru a-l substitui pe cel adevărat, presupunând că
întreprinderea a avut în vedere forma tranzitivă a verbului. Observând că gențile sunt din piele,
ba mai mult, au și o formă relativ "umflata", am putea admite, evident în glumă, că sloganul
conține forma intranzitivă a cuvântului. Ce a fost substituit prin "șoptesc"?

Răspuns: inspiră
Autor Lilian Bejan

30.
Titlul unei piese optimistice, lansate în anul 1967 și menite să devină un antidot pentru
societatea plină de rasism si viața tot mai încordată din SUA, tradus în română, ar deveni titlul
unui film artistic bazat pe fapte reale, cu subiectul nu la fel de optimist, lansat recent în
Chișinău. Numiți filmul.
Răspuns: Ce lume minunată.
Comentariu: "What a wonderful world" tradus în limba română e "ce lume minunată". Cântecul
aparține lui Luis Armstrong, iar filmul – Anatol Durbală.
Surse : http://en.wikipedia.org/wiki/What_a_wonderful_world
http://www.jurnal.md/ro/news/-ce-lume-minunata-in-premiera-la-cinematografulodeon-din-capitala-1167032/
Autor: Ojog Adrian

Runda IV
31.
Iată un extras din începutul istoriei lui:
„În prezent, specialiştii noştri continuă să lucreze asupra construcţiei site-ului, astfel încît, într-o
perioadă cît se poate de scurtă, să atingem un rezultat fără precedent în acest domeniu… Vom
încerca să creăm o structură cît mai cuprinzătoare şi detaliată a ceea ce s-a petrecut, se
petrece şi se va petrece…
Cum spuneau anticii - începutul e jumătatea întregului.
Să ne fie într-un ceas bun!”
Acest text a fost scris, probabil, la începutul anului 2007. Dar ce anume și-a început istoria
astfel?
Răspuns: site-ul www.cuc.md
Comentariu: Acesta este primul articol de pe site-ul cuc.md, care a fost scris de Andrei
Lutenco. Articolul se numea „Șantier”.
Sursa: http://www.cuc.md/content/view/3/1/
Autor Natan Garștea

32.
Acest gen de sport, mai cunoscut în Europa decât în alte parți ale lumii, este de fapt o
combinație dintre fotbal și un alt gen de sport. Meciurile sunt jucate pe un teren obișnuit de
fotbal între două echipe a câte 5 jucători, dintre care doar portarul nu se mișcă ASTFEL. Ceilalți
patru mișcă o minge cu diametrul de 40 cm și greutatea în jur de1 kg. Meciul e împarțit în patru
parți a câte 20 min. Dar cum anume se mișcă cei patru jucători?
Răspuns: Pe motociclete
Sursa:
http://www.odditycentral.com/events/a-sport-called-motoball-its-like-football-onlywith-motorcycles.html
Autor: Ojog Adrian

33.
Conform unei versiuni, earl-ul britanic John Montagu din secolul XIX era un împătimit al
jocurilor de cărți. Astfel, el rugase valetul să-i servească mâncarea anume așa, ca să poată
continua să joace cărți în timp ce mănâncă, fără a le murdări. Restul jucătorilor, văzând
această metodă ingenioasă, au început să comande și ei mâncarea, spunând: „La fel ca la …”.
La fel ca la cine?
Răspuns: Sandwich
Comentariu: Montagu solicitase să i se aducă mâncarea între două felii de pâine, astfel încât
mâinile să nu se murdărească cât mănâncă și să poată continua jocul. Titlul lui John Montagu
era al patrulea erl de Sandwich. Restul jucătorilor solicitau să li se servească "the same as
Sandwich!”.
Autor Natan Garștea

34.
Turnul de Radio din Varșovia a fost „Cel mai înalt turn” (și clădire) din lume, însă în anul
1991 acesta s-a prăbușit. De atunci localnici îl numesc Cel mai... Continuați.
Răspuns: Lung turn din lume.

Sursa: http://ru.wikipedia.org/wiki/Варшавская_радиомачта
Autor Alina Cazachevici

35.

Imagine

Conform părerii autorului, reieșind din denumire, această specie de găini este perfectă pentru
amatorii de gril. Numiți specia.
Răspuns: Phoenix
Comentariu: Este o sursă nesfârșită de mâncare, după ce o gătești la foc ea reînvie
Sursa: Părerea autorului; https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_(chicken);
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pas%C4%83rea_Phoenix
Autor: Rusu Alexandru

36.
Găsindu-se de obicei intre ”ȋnapoi” și schimbare, ”X” era la ȋnceputuri, și mai este pe
alocuri și acum, reîntoarcerea la ȋnceputuri. Este mai mare decît majoritatea celor
asemănătoare lor, cu exepția spațiului. Ce este ”X”?
Răspuns: Butonul Enter
http://en.wikipedia.org/wiki/Enter_key
Autor: Roman Victor

37.

Material distributiv

Ați primit niște exemplare de lucrări ale artistului Mark Khaisman. El susține că e „pictor al
luminii”, căci lucrările sale, executate pe sticlă, își dezvăluie frumusețea doar când sunt
luminate. E uimitor faptul că artistul utilizează numai un singur tip de produs pentru a crea
operele sale.
Ce anume?
Răspuns: Scotch
Comentariu: Artistul utilizează banda adezivă (scotch) pentru ambalat.
Sursa: http://www.odditycentral.com/pics/beautiful-film-noir-paintings-made-with-packagingtape.html#more-38859

Autor: Ojog Adrian

38.
Se spune ca aceasta este unica țară care și-a dobîndit suveranitatea contra voinței
sale. Aceasta a fost eliminată dintr-un stat asiatic pentru a menține pacea în acel stat. Li Kuan
Iu a anunțat despre suveranitatea acestei țari cu lacrimi în ochi. Numiți țara dacă un airoport
din această țară a fost declarat cel mai bun din lume.
Răspuns: Singapore
Comentariu: Singapore a fost eliminată din componența Malasyei. Singapore Changi Airport a
fost declarat în 2006 cel mai bun aeroport din lume.
Surse: http://www.eturia.ro/explorare/singapore
http://vk.com/factroom_official?w=away-19982340_23628
Autor: Beriozchin Evghenii

39.

Imagine

Ați primit patru postere care au fost create în cadrul unei campanii publicitare a companiei
Bekol. Dacă vă veți da seama care este domeniul de activitate a personalităților prezentate pe
postere, o să vă fie mai ușor să răspundeți cu ce categorie de oameni lucrează Bekol.
Răspuns: oameni cu deficiențe de auz (se acceptă după sens)
Comentariu: Sloganul campaniei ”If you need to turn it up, you need a hearing test”. Cei patru
artiști sunt cântăreți: David Bowie, Miles Cyrus, Snoop Dogg, Kiss star child Paul Stanley.
Autor: Eugenia Grosu
Sursa: http://theinspirationroom.com/daily/2014/if-you-need-to-turn-it-up-you-need-a-hearingtest/

40.
În 2007 primarul Barcelonei a sponsorizat un eveniment ce ar populariza orașul,
împreună cu jumătate de million dat de Guvernul Cataloniei. Chiar dacă investiția datǎ a
generat încasări 95 milioane dolari SUA, mulți contestă și azi corectitudinea alegerii făcute. Dar
în ce anume s-a ȋnvestit?
Răspuns: Filmul Vicky Cristina Barcelona
Autor: Roman Victor

Runda V
41.
Datorită popularității foarte mari a unei conferințe de developperi de software, și ținând
cont de faptul că anul trecut biletele la ea au fost procurate în doar câteva secunde după
începerea vânzării lor, anul acesta organizatorii au decis să distribuie aleator biletele între
persoanele înregistrate. Cu această ocazie, pe pagina de facebook a unui developper din
Moldova a avut loc următorul dialog:
- Te-ai pus în (cuvânt omis)?
- M-am pus în (cuvânt omis).
Reproduceți primul și al doilea cuvinte omise, dacă ele sunt asemănătoare și al doilea e cu
două litere mai lung ca primul.
Răspuns: rând, random
Comentariu: Random semnifică aleator. Dialogul a avut loc pe pagina lui Vitalie Eșanu.
Autor Natan Garștea

42.
Palcool-ul a fost creat de Mark Philips. În prezent sunt cunoscute 6 gusturi ale lui: 2
standarde, vodka și rom, și 4 de cocktail: cosmopolitan, mohito, rita si lămiie. Un pachețel de
acesta are aproximativ 30 grame. Pentru a simte efectul lui e nevoie de jumătate de cană de
apă.
În întrebare au fost omise 5 litere. Dacă vă dați seama care este specificul acestui tip de alcool,
veți putea să vă dați seama care anume.
Răspuns: P O W D E
Comentariu: PAlcoholul- alcohol în formă de praf. Deci și nu Margarita ci POWDErita.
Sursa: http://vk.com/factroom_official?w=away-19982340_23848
Autor: Beriozchin Evghenii

43.
Acest Planetarium a fost inaugurat pe 14 octombrie 2011 de către Jerzy Buzek. Se află
în Bruxel și conține o expoziție permanentă cu sute de componente multimedia care explică
structurile mai multor instutiții din cadrul Uniunii Europene. Din textul întrebării au fost omise 3
litere. Care sunt acestea?
Răspuns: ARM. Se vor accepta aceste litere indiferent de ordinea scrierii pe foițele de răspuns.
Comentariu: Este vorba despre PARLAMENTARIUM, centrul pentru vizitatori al Parlamentului
European. Acesta a fost inaugurat pe 14 octombrie 2011 de către Jerzy Buzek, președintele
parlamentului european din acea perioadă.
Autor: Nadia Melinti
Sursa: http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/visits/parlamentarium.html

44.
La începutul anului 2012, se zvonea că cunoscutul site ”The Pirate Bay” plănuiește săși mute serverele pe aparate de zbor fără pilot care să planeze deasupra apelor neutre.
Ulterior, s-a găsit o alternativă mai simplă și mai ușoară. Numiți tehnologia de care s-au folosit
administratorii site-ului.
Răspuns: Cloud.

Comentariu: Tehnologiile Cloud permit utilizarea prin rețea a unor servere distribuite, aflate la
distanță. Astfel, în loc să-și transfere serverele în nori reali, ei le-au distribuit în nori virtuali.

45.
În întrebare sunt înlocuiri. Mecanicul-şef al unei companii japoneze la o beție a
mărturisit unor moldoveni că admiră europenii pentru două lucruri. Primul, pentru că sunt
gentlemani, permițând femeilor sa treacă primele, și nu invers, ca în cazul japonezilor. Al
doilea, pentru că europenii iși pot „face plinul” cu X și Y. El s-a învățat să „facă plinul” doar cu
X. Wikipedia delimitează mai multe stiluri pentru a „face plinul”. Stilul american, mai e numit
zig-zag sau X-switching, pentru că schimbă de câteva ori X cu Y pe măsură ce fac plinul.
Numiți ce am înlocuit prin expresia "a face plinul"
Răspuns: a mânca
Comentariu: X este furculița, Y este cuțitul. În SUA rareori lumea ține furculița în stânga când
mănâncă, de asta țin pe rând în dreapta când cuțitul, când furculița.
Autor Lilian Bejan

46.
Mai mult de 10 ani în urmă McDonalds-ul din Singapore a comercializat ediții limitate de
păpușe Hello Kitty – campanie care s-a dovedit a fi o adevărată catastrofă. Copii lipseau de la
școală pentru a sta în rânduri, maturii igonurau serviciu, iar angajatorii revoltați cereau
compensații. Cel puțin 7 oameni au fost răniți în urma prăbușirii unei vitrine, de care s-a sprijinit
prea multă lume.
În denumirea articolului în limba engleză, dedicat acetor evenimente, autorul lui a utilizat un
cuvânt, adăugându-i o literă și o cratimă. Scrieți cuvântul modificat.
Răspuns: Cat-tastrophe
Sursa: http://www.cnbc.com/id/101618051
Autor Alina Cazachevici

47.
În ianuarie 2002 o echipă de jurnaliști și fotografi au călătorit într-o țară din Asia Mijlocie
în căutarea Ei. Atunci când au localizat-o în țara vecină, s-a format un adevărat casting pentu a
o depista. Multe femei pretindeau că ar fi Ea, iar bărbații îndrumau soțiile să își
înainteze ”candidatura”. Deși s-a anunțat că a fost găsită în final, până în prezent există dubii
că aceasta întradevăr a fost EA. Spuneți în engleză sau română cine este EA?
Răspuns: Afghan girl, fata afghană

Comentariu: Este vestita „afghan girl” de pe coperta revistei National geographic. Peste mulți

ani echipa de la National Geographic a mers în Afghanistan în căutarea ei, dar au aflat că s-a
mutat în Pakistan. După multe căutări ea a fost găsită.
Autor: Eugenia Grosu
Sursa: http://ngm.nationalgeographic.com/2002/04/afghan-girl/index-text

48.
Alpha din Hawaii a fost un concert de muzică foarte popular, difuzat live prin satelit pe
14 ianuarie 1973, capul de afiș fiind Elvis Presley. Concertul a avut loc în Hanolulu International
Center în Hanolulu și a fost transmis în direct în mai mult de 40 de țări din Europa și Asia.
Ce literă a fost înlocuită în întrebarea de mai sus?
Răspuns: O.
Comentariu: Concertul se numește Aloha din Hawaii.
Autor: Nadejda Melinti

49.

Imagine

Această linie de demarcație a fost trasă de către papa Alexandru al VI-lea în anul 1494, la scurt
timp după prima expediție a lui Columb, prin tratatul de la Tordesillas. Din cauza că la
momentul semnării tratatului abia începea explorarea și cartografierea lumii noi, linia a fost
trasă anume așa, la jumătate de distanța dintre insulele Azore și insulele descoperite de
Columb. Datorită acestei linii, azi putem observa o anumită neregularitate în limbile vorbite în
America latină.
Explicați, ce anume demarca această linie.
Răspuns: Zonele de influență spaniolă și portugheză. Se acceptă după sens.
Comentariu: După expedițiile lui Columb, între Portugalia și Spania au apărut disensiuni
referitoare la direcțiile de extindere a coloniilor lor. Papa Alexandru VI a decis ca teritoriile la
vest de linia de demarcație trasă de el să fie colonizate de spanioli, iar la est - de portughezi.
Se presupunea, astfel, că Africa și Indiile vor reveni Portugaliei, iar Lumea nouă - Spaniei. Însă
ulterior s-a dovedit că o parte din America de sud a nimerit în zona de influență a Portugaliei,
care și s-a folosit de aceasta, creând colonii acolo. Datorită acestui lucru, în Brazilia se
vorbește limba portugheză, spre deosebire de restul Americii latine.
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Tordesillas
Autor Natan Garștea

50.
Robert Van Winkle l-a lansat cu denumirea B-side. Totuși, fundalul a fost folosit mai
întâi “sub presiune” de către cei autoîntitulați cu un rang regal. Suntem siguri că cunoașteți
figurile de dans, însă, pe foițe vă rugăm să ne scrieți doar denumirea cântecului.
Răspuns: Ice Ice Baby
Comentariu: Cântecul formației Vanila Ice din 1989 a preluat tema muzicală a cântecului
„Under pressure”, interpretat de Queen și David Bowie în 1981.
Autor: Mihai Gîrneț

