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Campionatului	  CUC	  XXIV,	  2014	  Primavara	  
etapa	  2,	  Divizii,	  25	  octombrie	  2014	  

10	  Lei,	  Ö,	  FloMaster	  Yoda,	  Prințese	  și	  Supermăni.	  
Întrebarea	  1	  
În	  loc	  de	  urările	  de	  bun-‐venit,	  vă	  propunem	  deodată	  o	  întrebare.	  
La	  21	  aprilie	  2004,	  dupa	  cuplarea	  Stației	  Cosmice	  Internaționale	  cu	  Soiuz	  TMA-‐4,	  a	  avut	  loc	  un	  ritual	  în	  care	  au	  fost	  implicate	  trei	  bucățele	  
din	  PRIMA	  într-‐un	  ambalaj	  de	  vacuum	  și	  o	  anumită	  cantitate	  din	  a	  DOUA.	  Un	  monument	  de	  la	  intrarea	  într-‐un	  oraș	  se	  află	  de	  asemenea	  în	  
posesia	  PRIMEI	  și	  celei	  de-‐a	  DOUA.	  	  
Vă	  rugăm	  să	  numiți	  PRIMA	  și	  a	  DOUA.	  
	  
Răspuns:	  	   Pîine	  și	  sare	  
Comentariu:	   La	  intrarea	  în	  Bălți	  se	  află	  un	  monument	  întruchipînd	  o	  doamnă	  cu	  pîine	  și	  sare.	  
Sursa:	   	   	  http://korrespondent.net/tech/93151/print	  	  	  	  http://wikimapia.org/p/00/00/46/02/68_big.jpg	  
Autor:	  	   	   Jeka	  Bîbîlici,	  10	  Lei

	  
Întrebarea	  2	  
Listă:	  
5	  cutremure	  de	  pământ	  
360	  de	  lovituri	  de	  trăsnet	  
12	  clipiri	  din	  ochi	  
250	  de	  nou-‐născuți	  
4000	  de	  bătăi	  din	  aripile	  unui	  colibri	  
Conform	  unui	  articol	  de	  pe	  site-‐ul	  list25.com	  toate	  aceste	  lucruri	  au	  ceva	  în	  comun.	  Răspundeți	  cât	  mai	  exact:	  ce	  anume?	  Timpul!	  
	  
Răspuns:	   60	  de	  secunde	  
Se	  acceptă:	   un	  minut	  
Comentariu:	   toate	  aceste	  evenimente	  au	  loc	  în	  mediu	  timp	  de	  60	  de	  secunde	  
Sursa:	   	   http://list25.com/25-‐things-‐that-‐will-‐happen-‐in-‐the-‐next-‐60-‐seconds/?view=all	  
Autor:	   	   Doina	  Leca,	  Ö

	  
Întrebarea	  3	  
	  Actorul	  Benedict	  Cumberbatch	  spunea	  într-‐un	  interviu	  că	  fiecare	  film	  îi	  lasă	  mai	  multe	  ALFE.	  Euriclea	  l-‐a	  recunoscut	  pe	  Ulisse	  anume	  după	  
ALFA,	  în	  timp	  ce-‐l	  ajuta	  să	  se	  spele.	  Ce	  este	  ALFA?	  
	  
Răspuns:	   cicatrice	  
Autor:	   	   Viorel	  Chihai	  

	  
Întrebarea	  4	  
Fiind	  confruntat	  de	  autoritățile	  aeroportuare,	  Brian	  Schmidt	  a	  dat	  următoarele	  răspunsuri:	  Regele	  Suediei,	  descoperirea	  ratei	  de	  expansiune	  
a	  universului.	  Ce	  încerca	  să	  transporte	  Brian	  Schmidt?	  
	  
Răspuns:	   medalia	  Premiului	  Nobel	  
Se	  acceptă:	   premiul	  Nobel	  
Comentariu:	   Brian	  Schmidt,	  câștigător	  al	  premiului	  Nobel	  în	  fizică	  în	  2011,	  a	  fost	  întrebat	  dacă	  cineva	  i-‐a	  dat	  să	  transporte	  obiecte	  de	  
valoare	  și	  din	  ce	  cauză.	  El	  a	  răspuns	  că	  într-‐adevăr,	  transportă	  un	  obiect	  din	  aur,	  primit	  de	  la	  regele	  Suediei	  pentru	  contribuția	  la	  
descoperirea	  ratei	  de	  expansiune	  a	  universului.	  
Sursa:	   	   http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/11157117/Whats-‐in-‐the-‐box-‐Scientist-‐questioned-‐
by-‐incredulous-‐Fargo-‐TSA-‐agent-‐for-‐having-‐Nobel-‐Prize-‐in-‐his-‐carry-‐on.html	  
Autor:	   	   Doina	  Leca,	  Ö	  

	  
Întrebarea	  5	  
În	  1967	  și	  1969	  Charlton	  Heston	  și,	  respectiv	  James	  Franciscus,	  au	  făcut	  o	  observație	  curioasă:	  în	  timpul	  mesei	  cimpanzeii	  mâncau	  împreună	  
cu	  cimpanzeii,	  gorilele	  cu	  gorilele,	  orangutanii	  cu	  orangutanii,	  iar	  oamenii	  -‐	  separat.	  Cum	  se	  numește	  seria	  din	  care	  fac	  parte	  proiectele	  la	  
care	  lucrau	  acești	  oameni?	  
	  
Răspuns:	   Planeta	  maimuțelor	  
Comentariu:	   Deși	  toți	  actorii	  erau	  oameni,	  ei	  se	  segregau	  în	  funcție	  de	  tipul	  costumelor	  pe	  care	  le	  purtau	  
Autor:	   	   Doina	  Leca,	  Ö	  

	  
Întrebarea	  6	  
Dintre	  aceste	  elemente,	  doar	  haluxul	  nu	  este	  anonim.	  La	  om,	  el	  se	  consideră	  un	  element	  distinctiv,	  ce	  prezintă	  trăsături	  particulare	  speciei.	  
Ce	  este	  haluxul?	  
	  
Răspuns:	   Degetul	  mare	  de	  la	  picior	  
Comentariu:	   Dintre	  degetele	  de	  la	  picior,	  doar	  degetul	  mare	  are	  nume.	  La	  oameni,	  el	  are	  o	  conformație	  specială	  datorită	  mersului	  biped	  
planar	  și	  îi	  deosebește	  de	  celelalte	  primate.	  
Autor:	   	   Doina	  Leca,	  Ö	  
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Întrebarea	  7	  
În	  întrebare	  a	  fost	  făcută	  o	  înlocuire	  
Prim-‐ministrul	  indian	  Narendra	  Modi	  a	  afirmat	  că	  misiunea	  spațială	  a	  Indiei	  spre	  Marte,	  la	  un	  preț	  total	  de	  74	  milioane	  de	  dolari,	  costă	  mai	  
puțin	  decât	  alpha.	  Premisa	  alphei	  a	  fost	  o	  intervenție	  pe	  telescopul	  spațial	  Hubble.	  Ce	  a	  fost	  înlocuit	  cu	  alpha?	  
Răspuns:	   Gravity	  
Comentariu:	   Programul	  spațial	  al	  Indiei	  costă	  mai	  puțin	  decât	  producerea	  filmului	  Gravity.	  
Sursa:	   	   http://www.nytimes.com/2014/09/25/world/asia/on-‐a-‐shoestring-‐india-‐sends-‐orbiter-‐to-‐mars.html?_r=0	  
Autor:	   	   Doina	  Leca,	  Ö	  

	  
Întrebarea	  8	  
[Notă	  pentru	  prezentator:	  să	  se	  citească	  clar	  și	  corect	  denumirea	  stației	  radio]	  
Această	  stație	  radio	  franceză	  a	  fost	  numită	  inițial	  Nouvelle	  Radio	  des	  Jeunes,	  dar	  puțină	  lume	  cunoaște	  această	  denumire	  a	  ei.	  Atenție,	  
întrebare:	  cum	  se	  traduce	  din	  franceză	  în	  română	  denumirea	  sub	  care	  este	  cunoscută	  stația	  radio?	  
	  
Răspuns:	   energie	  
Comentariu:	   stația	  se	  numește	  NRJ,	  acest	  acronim	  este	  pronunțat	  în	  franceză	  enɛʁʒi,	  la	  fel	  ca	  énergie,	  adică	  energie.	  
Sursa:	   	   http://en.wikipedia.org/wiki/NRJ	  
Autor:	   	   Doina	  Leca,	  Ö	  

	  
Întrebarea	  9	  

	  
Stați	  și	  acultați	  următoarea	  întrebare.	  
Imaginea	  pe	  care	  o	  aveți	  în	  față	  se	  referă	  în	  mod	  ironic	  la	  o	  practică	  devenită	  virală	  începând	  cu	  anul	  2011.	  Scrieți	  numele	  persoanei	  din	  
imagine,	  știind	  că	  diferența	  dintre	  denumirea	  practicii	  și	  cuvântul	  acoperit	  este	  de	  o	  singură	  literă.	  
	  
Răspuns:	   [Max]	  Planck	  
Comentariu:	   Practica	  este	  planking	  -‐	  ”acțiunea”	  de	  a	  sta	  nemișcat	  în	  poziție	  orizontală,	  uneori	  în	  împrejurări	  neobișnuite.	  Inscripția	  de	  
pe	  imagine	  e	  I	  was	  plancking	  before	  it	  was	  cool.	  
Sursa:	   	   http://en.wikipedia.org/wiki/Planking_(fad)#History	  
	   	   http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Planck	  
	  	   	   http://www.plankingolympics.com/max-‐planck-‐maximum-‐plank-‐planking-‐plancking-‐planking-‐242.html	  
Autor:	   	   Veronica	  Visoţchi,	  Doina	  Leca,	  Ö	  

	  
Întrebarea	  10	  
Într-‐o	  discuție	  cu	  prietenii,	  autorul	  întrebării	  a	  ajuns	  la	  concluzia	  că	  el	  nu	  este	  bilingv	  și	  nici	  trilingv,	  ci	  datorită	  nenumăratelor	  încercări	  
nereușite	  de	  a	  invăța	  o	  a	  patra	  limbă,	  el	  este	  aproximativ	  așa.	  Răspundeți	  printr-‐un	  cuvânt	  de	  6	  sau	  7	  litere:	  cum	  anume?	  
	  
Răspuns:	   π-‐lingv	  
Se	  acceptă:	   pilingv	  
Sursa:	   	   ЛОАВ	  
Autor:	   	   Andrei	  Galușca,	  Ö	  

	  
Întrebarea	  11	  
Ritmurile	  circadiene	  sunt	  bioritmuri	  caracterizate	  de	  o	  alternanță	  de	  24	  de	  ore,	  prezente	  la	  organismele	  vii	  din	  mai	  multe	  regnuri.	  La	  oameni	  
aceste	  ritmuri	  pot	  fi	  dereglate	  de	  un	  fenomen	  numit	  jet	  lagging,	  care	  se	  manifestă	  atunci	  când	  o	  persoană	  parcurge	  distanțe	  mari	  cu	  avionul,	  
adaptându-‐se	  la	  un	  decalaj	  orar	  semnificativ	  într-‐o	  perioadă	  foarte	  scurtă	  de	  timp.	  Conform	  unor	  cercetări	  recente,	  atunci	  când	  un	  om	  este	  
afectat	  de	  jet	  lagging,	  acest	  lucru	  nu	  se	  răsfrânge	  doar	  asupra	  sa.	  Răspundeți	  cât	  mai	  exact:	  cine	  sau	  ce	  mai	  este	  afectat?	  
	  
Răspuns:	   bacteriile	  intestinale	  
Se	  acceptă:	   flora	  intestinală	  
Comentariu:	   atunci	  când	  sunt	  dereglate	  ritmurile	  circadiene	  ale	  oamenilor,	  populațiile	  bacteriilor	  intestinale	  tot	  suferă	  dereglări	  
Sursa:	   	   http://news.sciencemag.org/biology/2014/10/are-‐your-‐bacteria-‐jet-‐lagged	  
Autor:	   	   Doina	  Leca,	  Ö	  
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Întrebarea	  12	  
Imagine:	  

	  
Aveți	  în	  față	  distribuția	  pe	  țări	  a	  unui	  eșantion.	  Întrebare:	  cine	  sau	  ce	  sunt	  cei	  despre	  care	  se	  estimează	  că	  sunt,	  în	  prezent,	  cu	  4	  milioane	  mai	  
mulți	  decât	  anul	  trecut?	  
	  
Răspuns:	   Milionarii	  
Sursa:	   	   http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/oct/21/where-‐do-‐the-‐worlds-‐millionaires-‐live	  
Autor:	   	   Doina	  Leca,	  Ö	  

	  
Întrebarea	  13	  
În	  vremuri	  de	  demult,	  Ștefăniță	  Lupu	  era	  voievod	  al	  Moldovei.	  Prin	  anii	  60	  ai	  secolului	  XVII	  Moldova	  a	  suferit	  de	  o	  foamete	  cumplită,	  
populația	  ajungând	  să	  se	  hrănească	  cu	  pâine	  făcută	  din	  coajă	  de	  copac	  și	  încă	  ceva.	  Întrebare:	  ce	  poreclă	  a	  ajuns	  să	  poarte	  Ștefăniță	  Lupu?	  
	  
Răspuns:	   Papură	  Vodă	  
Comentariu:	   Oamenii	  făceau	  pâine	  din	  papură,	  de	  aici	  se	  trage	  porecla	  domnitorului.	  
Sursa:	   	   http://dexonline.ro/definitie/papur%C4%83vod%C4%83/806068	  
Autor:	   	   Doina	  Leca,	  Ö	  

	  
Întrebarea	  14	  
Trezită	  din	  somn	  la	  o	  oră	  prea	  matinală,	  autorul	  întrebării	  a	  emis	  ipoteza	  că	  suntem	  într-‐un	  sezon	  de	  împerechere	  urbană,	  iar	  aceasta	  e	  
folosită	  pentru	  a	  atrage	  femelele.	  La	  afirmația	  făcută	  i	  s-‐a	  răspuns	  că	  aceasta	  va	  reuși	  mai	  degrabă	  să	  atragă	  pietre	  decât	  femele.	  În	  rubrica	  
Vezi	  și…	  a	  articolului	  wikipedia	  despre	  aceasta	  sunt	  prezente	  articole	  despre	  sisteme	  de	  imobilizare	  și	  poluarea	  sonoră.	  Ce	  este	  aceasta?	  
	  
Răspuns:	   alarma	  mașinilor	  
Comentariu:	   sistemul	  de	  imobilizare	  sugerat	  este	  o	  alternativă	  mai	  eficientă	  și	  silențioasă	  de	  protecție	  a	  mașinilor	  contra	  furturilor	  
Sursa:	   	   http://en.wikipedia.org/wiki/Car_alarm#See_also	  	  și,	  desigur,	  ПКАВ	  
Autor:	   	   Doina	  Leca,	  Ö	  

	  
Întrebarea	  15	  
Imagine:	  

	  
În	  această	  imagine	  o	  companie	  face	  publicitate	  la	  două	  dintre	  produsele	  sale.	  Nu	  vă	  întrebăm	  care	  sunt	  aceste	  produse,	  vă	  rugăm	  să	  numiți	  
compania.	  
	  
Răspuns:	   BIC	  
Comentariu:	   Se	  face	  publicitate	  la	  pixuri	  și	  lame	  de	  bărbierit	  
Sursa:	   	   http://adsoftheworld.com/sites/default/files/images/bicshave.jpg	  
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Autor:	   	   Alexandru	  Cartaleanu,	  Ö	  
Întrebarea	  16	  
În	  întrebare	  a	  fost	  făcută	  o	  înlocuire	  
Proverb	  românesc:	  ”Cînd	  la	  casă	  nu-‐i	  pisică,	  șoriceii	  X	  ridică”.	  Sperăm	  că	  peste	  un	  minut	  nu	  veți	  ridica	  foițe	  albe.	  Ce	  a	  fost	  înlocuit	  prin	  X?	  
	  
Răspuns:	   Steag.	  
Sursa:	   	   Dicționar	  de	  proverbe	  comentate,	  Știința,	  2007	  
Autor:	   	   Alexandru	  Cartaleanu,	  Ö	  

	  
Întrebarea	  17	  
În	  1923	  Frederick	  Stanley	  Mockford,	  un	  operator	  radio	  la	  aeroportul	  din	  Londra	  a	  fost	  rugat	  să	  inventeze	  un	  cuvânt	  care	  ar	  putea	  fi	  înțeles	  și	  
pronunțat	  de	  către	  toți	  piloții	  și	  medicii	  în	  cazul	  unui	  accident.	  Deoarece	  majoritatea	  traficului	  aerian	  trecea	  prin	  Paris,	  Mockford	  a	  propus	  un	  
cuvânt	  inspirat	  din	  solicitările	  francezilor,	  dar	  pronunțabil	  pentru	  americani	  și	  englezi.	  Reproduceți	  cuvântul.	  
	  
Răspuns:	  	   Mayday	  
Comentariu:	  	   Mayday	  a	  provenit	  de	  la	  “venez	  m’aider”.	  	  
Sursa:	  	   	   en.wikipedia.org/wiki/Mayday	  	  	  	  
Autor:	  	   	  	  	   Ivan	  Zarea,	  10	  Lei	  

	  
Întrebarea	  18	  
În	  întrebare	  au	  fost	  făcute	  înlocuiri.	  
Alfa	  beta	  e	  un	  termen	  din	  științele	  politice	  ce	  se	  referă	  la	  o	  țară	  instabilă	  politic,	  economia	  căreia	  este	  de	  tip	  unic	  sau	  dependentă	  de	  exportul	  
unui	  singur	  produs,	  cum	  ar	  fi	  alfele.	  Alfa	  Beta	  este	  și	  denumirea	  unui	  distribuitor	  american	  de	  îmbrăcăminte	  și	  accesorii.	  Scrieți	  peste	  un	  
minut,	  de	  dorit	  în	  limba	  engleză,	  ce	  a	  fost	  înlocuit	  cu	  Alfa	  Beta.	  
	  
Răspuns:	   Banana	  Republic	  
Comentariu:	   Termenul	  este	  republică	  bananieră,	  iar	  distribuitorul	  -‐	  Banana	  Republic.	  
Surse:	   	   http://en.wikipedia.org/wiki/Banana_republic	  	  	  http://en.wikipedia.org/wiki/Banana_Republic	  	  
Autor:	   	   Veronica	  Visoţchi,Doina	  Leca	  Ö	  

	  
Întrebarea	  19	  
În	  întrebare	  a	  fost	  făcută	  o	  înlocuire:	  
Costel	  Zăgan	  a	  afirmat	  că	  fiecare	  picătură	  rupe	  din	  noi	  bucăţi	  de	  eternitate.	  Scrieți	  ce	  am	  înlocuit	  prin	  cuvântul	  picătură,	  dacă	  se	  ştie	  că	  într-‐o	  
zi	  se	  scurg	  86400	  de	  picături.	  
	  
Răspuns:	   Secundă.	  
Comentariu:	   Prin	  picătură	  s-‐a	  subînţeles	  cuvântul	  secundă,	  care	  apare	  de	  86.400	  ori	  pe	  zi.	  
Sursa:	   	   http://aforisme.citatepedia.ro/despre.php?s=secunde	  	  
Autor:	   	   Veronica	  Visoţchi,	  echipa	  Ö	  

	  
Întrebarea	  20	  
Conform	  unei	  glume,	  	  toamna	  e	  cel	  mai	  potrivit	  moment	  pentru	  a	  face	  cunoştinţă	  cu	  domnişoarele,	  deoarece	  anume	  atunci	  ei	  sunt	  plecaţi.	  
Cine	  sau	  ce	  sunt	  ei	  ?	  
	  
Răspuns:	  	   Cocostîrcii	  
Autor:	  	   	   10	  Lei	  

	  
Întrebarea	  21	  
O	  femeie	  a	  atins	  vârsta	  de	  24	  ani	  fără	  ca	  cineva	  să	  realizeze	  că-‐i	  lipsea	  ciocănașul.	  Ea	  le-‐a	  spus	  doctorilor	  că	  a	  avut	  probleme	  cu	  mersul	  toată	  
viaţa,	  începând	  să	  o	  facă	  abia	  la	  vârsta	  de	  7	  ani,	  iar	  vorbirea	  i-‐a	  devenit	  inteligibilă	  abia	  la	  6	  ani.	  Numiţi	  cuvântul	  înlocuit	  prin	  ciocănaș,	  dacă	  
el	  reprezintă	  circa	  10%	  din	  volumul	  unei	  structuri	  mai	  mari.	  
	  
Răspuns:	   Cerebel	  
Comentariu:	   Cerebelul	  reprezintă	  circa	  10%	  din	  volumul	  total	  al	  creierului,	  dar	  conţine	  50%	  din	  neuronii	  unei	  persoane.	  
Sursa:	  	   	   http://www.newscientist.com/article/mg22329861.900-‐woman-‐of-‐24-‐found-‐to-‐have-‐no-‐cerebellum-‐in-‐her-‐
brain.html#.VBci6haAlBo	  	  
Autor:	   	   Veronica	  Visoţchi,	  echipa	  Ö	  

	  
Întrebarea	  22	  
Această	  jucărie	  datează	  din	  anul	  500	  în	  Hr.	  şi	  a	  devenit	  faimoasă	  în	  epoca	  modernă.	  Denumirea	  ei	  actuală	  a	  fost	  dată	  de	  o	  revistă	  ştiinţifică	  
americană	  care	  a	  publicat	  în	  paginile	  sale	  un	  articol	  despre	  jucăriile	  filipineze.	  Din	  filipineză	  numele	  ei	  se	  traduce	  ca	  “vino”.	  Numiţi-‐o!	  
	  
Răspuns:	  	   Yo-‐Yo	  
Comentariu:	  	  
Sursa:	  	   	   http://yoyomuseum.com/museum_view.php?action=profiles&subaction=yoyo	  	  	  
Autor:	  	   	   Veronica	  Visoţchi,	  Ö	  
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Întrebarea	  23	  
Ea	  este	  una	  dintre	  cele	  48	  de	  constelaţii	  greceşti	  originale,	  catalogate	  de	  Ptolemeu	  în	  secolul	  II.	  Se	  află	  la	  nord	  de	  constelaţiile	  zodiacale	  
Aquarius	  şi	  Pisces	  și	  are	  o	  denumire	  mitologică.	  Care	  este	  această	  constelație,	  știind	  că	  numele	  său	  apare	  atât	  în	  denumirea	  unei	  companii	  
aeriene	  cu	  sediul	  în	  Istanbul,	  dar	  și	  a	  unei	  companii	  moldovenești?	  
	  
Răspuns:	   Pegas	  
Comentariu:	   Pegas	  este	  una	  dintre	  cele	  48	  constelaţii	  greceşti,	  cu	  2	  cele	  mai	  strălucitoare	  stele	  Beta	  şi	  Epsilon.	  Pegasus	  Airlines	  este	  o	  
companie	  bugetară	  aeriană	  cu	  sediul	  la	  Istanbul.	  
Surse:	   	   http://en.wikipedia.org/wiki/Pegasus_(constellation)	  	  
Autor:	  	   Veronica	  Visoţchi,	  Ö	  

	  
Întrebarea	  24	  
Nadsat	  este	  un	  vocabular	  fictiv	  sau	  argou	  folosit	  de	  către	  grupul	  de	  adolescenţi	  din	  romanul	  „Portocala	  Mecanică”	  de	  Anthony	  Burgess.	  
Nadsat	  este,	  de	  fapt,	  limba	  engleză	  supusă	  unor	  modificări	  de	  vocabular	  și	  pronunțare.	  Termenul	  „Appy	  polly	  loggy”	  face	  parte	  din	  acest	  
vocabular.	  Într-‐un	  minut,	  vă	  rog	  să	  scrieți	  ce	  înseamnă	  acest	  termen.	  
	  	  
Răspuns:	   apology	  /	  apologies	  /	  scuză	  /	  scuze	  
Surse:	   	   http://en.wikipedia.org/wiki/Nadsat	  

http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:A_Clockwork_Orange	  	  
Comentariu:	   Pronunția	  extrem	  de	  exagerată	  a	  cuvântului	  apology	  
Autor:	   	   Nemeţ	  Adrian,	  Flomaster	  Yoda	  

	  
Întrebarea	  25	  
La	  începutul	  anilor	  '60,	  a	  fost	  organizat	  un	  mini-‐concurs	  de	  frumuseţe.	  Juriul	  era	  format	  din	  Nikita	  Sergheevici	  Hruşciov,	  care	  trebuia	  să	  
aleagă	  dintre	  cinci	  pretendente.	  Învingătoare	  a	  iesit	  o	  fostă	  muncitoare	  de	  la	  o	  fabrică	  de	  textile,	  pasionată	  de	  muzică	  şi	  deltaplanorism.	  Care	  
este	  numele	  ei?	  
	  
Răspuns:	  	   Valentina	  Tereșcova	  
Comentariu:	  	   Apropo,	  votata	  drept	  Femeia	  Secolului	  XX.	  
Autor:	  	   	   10	  Lei	  

	  
Întrebarea	  26	  
Într-‐un	  episod	  din	  serialul	  televizat	  „How	  I	  met	  Your	  Mother”,	  Marshall	  Erickson,	  aflându-‐se	  la	  o	  galerie	  de	  artă,	  spune	  un	  banc	  despre	  cei	  
patru.	  Numiți-‐i	  pe	  cei	  patru,	  dacă,	  în	  raport	  cu	  cei	  patru	  din	  galerie,	  ei	  sunt	  adolescenţi	  şi	  consumă	  preferențial	  un	  tip	  anume	  de	  fast-‐food.	  
	  
Răspuns:	   Donatello,	  Raphael,	  Michelangelo,	  Leonardo	  
Se	  acceptă:	  	   Teenage	  Mutant	  Ninja	  Turtles	  
Sursa:	   	   How	  I	  Met	  Your	  Mother	  Season	  8	  Episode	  18	  
Autor:	   	   Nemeţ	  Adrian,	  Flomaster	  Yoda	  

	  
Întrebarea	  27	  
Pentru	  Weber	  aceasta	  	  este	  un	  produs	  al	  socialului,	  pentru	  Kant	  aceasta	  este	  o	  datorie	  morală,	  iar	  pentru	  Freud	  aceasta	  nu	  e	  nimic	  altceva	  
decît	  o	  psihoză	  generală.	  Vă	  rugăm	  să	  scrieți	  printr-‐un	  cuvînt	  ce	  este	  aceasta.	  
	  
Răspuns:	   Religia	  
Autor:	   	   Nenescu	  Lilia,	  Flomaster	  Yoda	  

	  
Întrebarea	  28	  
În	  1999	  segmentul	  Passage	  du	  Gois,	  din	  cauza	  unui	  accident	  cauzat	  de	  drumul	  lunecos,	  a	  fost	  decisiv	  în	  cursa	  Tour	  de	  France.	  În	  mod	  normal	  
acest	  traseu	  e	  disponibil	  zilnic	  doar	  pentru	  o	  perioadă	  scurtă	  de	  timp.	  Exista	  chiar	  si	  un	  orar	  cind	  traseul	  e	  carosabil.	  In	  caz	  contrar	  trebuie	  sa	  
utilizati	  un	  alt	  tip	  de	  transport.	  Ce	  cauzează	  blocarea	  pasajului?	  
	  
Răspuns:	   Flux	  sau	  Maree	  
Autor:	   	   Revenco	  Alexei,	  Prințese	  și	  Supermăni	  

	  
Întrebarea	  29	  
Atentie,	  în	  întrebare	  este	  o	  substituție.	  
Cu	  ocazia	  unui	  anumit	  eveniment,	  această	  doamnă	  a	  declarat	  ca	  ar	  fi	  preferat	  fierul,	  cu	  toate	  că	  și	  bronzul	  este	  potrivit,	  nu	  va	  rugini.	  Numiți-‐o	  
pe	  doamna	  în	  cauză.	  
	  
Răspuns:	  	   Margaret	  Thatcher	  
Comentariu:	  	   Doamna	  de	  fier,	  așa	  cum	  era	  supranumită	  Margaret	  Thatcher,	  a	  făcut	  această	  declarație	  la	  deschiderea	  propriului	  
monument.	  
Sursa:	  	   	   http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher	  	  	  
Autor:	  	   	   10	  Lei	  
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Întrebarea	  30	  
Iată	  o	  afirmație	  umoristică:	  Prima	  lege	  a	  tautologiei	  este…	  continuația	  afirmația	  cu	  patru	  cuvinte.	  
	  
Răspuns:	   Prima	  lege	  a	  tautologiei	  
Sursa:	  	   http://news.distractify.com/dark/trivial-‐facts/22-‐intellectual-‐jokes-‐that-‐will-‐make-‐you-‐feel-‐really-‐smart-‐or-‐really-‐dumb/?v=1	  
Comentariu:	   Tautologie	  este	  o	  greșeală	  de	  limbă	  care	  constă	  în	  repetarea	  inutilă	  a	  aceleiași	  idei.	  
Autor:	   	   Victor	  Clima,	  Prințese	  și	  Supermăni	  

	  
Întrebarea	  31	  
Doua	  prezențe	  feminine	  i-‐au	  marcat	  destinul	  lui	  Napoleon	  Bonaparte.	  Prima	  i-‐a	  	  însotit	  ascensiunea,	  cea	  de-‐a	  doua	  i-‐a	  marcat	  decăderea.	  
Numiti-‐o	  pe	  a	  doua,	  stiind	  ca	  ea	  a	  fost	  botezata	  pe	  21	  mai	  1502.	  
	  
Răspuns:	  	   Sfînta	  Elena	  
Comentariu:	   Insula	  pe	  care	  a	  fost	  exilat	  Napoleon.	  
Autor:	  	   	   Jeka	  Bîbîlici,	  10	  Lei	  

	  
Întrebarea	  32	  
Conform	  unei	  legende	  urbane,	  locuitorii	  din	  Chester,	  un	  oraș	  din	  nord-‐vestul	  Angliei,	  nu	  vroiau	  să	  împartă	  o	  anumită	  informație	  cu	  galezii,	  
anume	  de	  aceasta	  pe	  primăria	  din	  Chester	  pe	  doar	  trei	  din	  patru	  fețe	  sunt	  instalate…	  Ce?	  Timpul!	  
	  
Răspuns:	   ceasuri	  
Comentariu:	  
Sursa:	  	   	   web.archive.org/web/20090327004335/http://www.virtualchester.org/view/view_location.php?id=1	  
Autor:	   	   Cristina	  Lîsîi,	  Prințese	  și	  Supermăni	  

	  
Întrebarea	  33	  
Lista	  Forbes	  a	  celor	  mai	  bogate	  personaje	  constă	  din	  15	  cei	  mai	  înstăriți	  eroi	  din	  domeniul	  ficțiunii.	  Pentru	  a	  fi	  alese,	  personajele	  trebuie	  să	  
fie	  atît	  ficționale	  (folclorul	  și	  mitologia	  se	  exclud),	  cît	  și	  parte	  a	  unei	  narațiuni,	  și	  bineînțeles	  foarte	  bogate.	  Unica	  excepție,	  este	  Santa	  Claus,	  
care	  deși	  personaj	  mitologic,	  a	  fost	  inclus	  ani	  de-‐a	  rîndul	  în	  lista	  Forbes.	  Totuși,	  în	  ultimii	  ani,	  el	  nu	  mai	  apare,	  dat	  fiind	  numeroasele	  scrisori	  
primite	  de	  redacția	  revistei,	  în	  care	  copii	  se	  arătau	  indignați	  de	  faptul	  că	  Santa	  Claus	  ar	  putea	  fi	  considerat	  personaj	  ficțional.	  Spamul	  se	  
oprește	  aici,	  începe	  întrebarea.	  
	  	  
În	  2006	  Forbes	  a	  publicat	  lista	  celor	  mai	  bogate	  personaje	  de	  ficțiune	  pentru	  anul	  repectiv.	  Personajul	  de	  pe	  locul	  9	  era	  unul	  nou,	  figurind	  
pentru	  prima	  dată	  în	  acest	  top,	  purta	  un	  titlu	  nobiliar,	  iar	  averea	  sa	  era	  estimată	  la	  2.8	  miliarde.	  Dar	  de	  ce	  naționalitate	  era	  el?	  
	  
Răspuns:	  	   nigerian(ă)	  
Comentariu:	  	   Prințul	  Abakaliki	  al	  Nigeriei,	  unul	  din	  personajele	  schemei	  frauduloase	  difuzate	  prin	  intermediul	  poștei	  electronice.	  
Sursa:	   	   http://en.wikipedia.org/wiki/Forbes_Fictional_15#2006	  	  	  

http://en.wikipedia.org/wiki/Advance-‐fee_fraud	  
Autor	  :	  	   	   Irina	  Breahnă,	  10	  Lei	  

	  
Întrebarea	  34	  
Un	  enunț	  recomandat	  pentru	  mnemotehnică	  este	  „Mihai	  Du	  Cartea	  Lîngă	  Xeroxul	  Vechi	  Imediat.“	  Ce	  anume	  ne	  ajută	  să	  memorăm	  acest	  
enunț?	  
	  
Răspuns:	   Cifrele	  romane	  
Sursa:	   	   http://ro.wikipedia.org/wiki/Cifre_romane	  	  
Autor:	   	   Ghenadie,	  Prințese	  și	  Supermăni	  

	  
Întrebarea	  35	  
Acțiunea	  piesei	  ”Noaptea	  de	  16	  ianuarie”	  se	  desfășoară	  într-‐o	  sală	  de	  judecată	  în	  timpul	  unui	  proces	  de	  omucidere.	  în	  mod	  obișnuit,	  setul	  de	  
actori	  este	  același	  pentru	  fiecare	  reprezentație,	  cu	  exceptia	  LOR.	  Cine	  sunt	  ei,	  dacă	  anume	  această	  particularitate	  a	  dus	  la	  necesitatea	  de	  a	  
avea	  doua	  versiuni	  ale	  acestei	  piese.	  
	  
Răspuns:	  	   jurații	  
Comentariu:	   în	  funcție	  de	  decizia	  juraților	  (vinovat/nevinovat),	  care	  pentru	  fiecare	  reprezentație	  se	  aleg	  din	  rîndurile	  spectatorilor,	  se	  
alege	  ce	  versiune	  a	  piesei	  se	  va	  juca	  în	  continuare.	  
Sursa:	  	   	   http://en.wikipedia.org/wiki/Night_of_January_16th	  	  	  
Autor	  :	  	   	   Irina	  Breahnă,	  10	  Lei	  

	  
Întrebarea	  36	  
Această	  expresie	  a	  fost	  folosită	  de	  George	  Orwell	  în	  eseul	  Tu	  și	  Bomba	  Nucleară,	  în	  descrierea	  unei	  păci,	  care,	  de	  fapt,	  nu	  este	  pace.	  Noi	  
cunoaștem	  această	  expresie	  datorită	  folosirii	  sale	  cu	  referință	  la	  a	  doua	  jumătate	  a	  secolului	  XX.	  Care	  este	  expresia?	  
	  
Răspuns:	   Război	  rece	  
Autor:	   	   Alexei	  Melnic,	  Prințese	  și	  Supermăni	  
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Întrebarea37	  
În	  întrebare	  au	  fost	  făcute	  înlocuiri.	  
Autorul	  întrebării	  a	  calculat	  că	  din	  toate	  rezultatele	  posibile	  în	  el,	  X	  apare	  de	  10240	  ori,	  Y	  apare	  de	  5148	  ori,	  însa	  XY	  poate	  apărea	  doar	  de	  40	  
ori	  -‐	  de	  aceea	  și	  este	  cel	  mai	  valoros.	  Dar	  unde	  putem	  să	  le	  întîlnim,	  știind	  că	  din	  2009	  el	  are	  o	  federație	  internațională?	  
	  
Răspuns:	  	   În	  Poker	  (Sau	  orice	  răspuns	  care	  menționează	  jocul	  de	  poker)	  
Comentariu:	  	   X	  este	  Straight	  -‐-‐	  5	  cărți	  de	  valori	  numeric	  consecutive,	  Y	  este	  Flush	  -‐-‐	  5	  cărți	  de	  aceeași	  culoare,	  iar	  XY	  este	  Straight	  Flush.	  

Din	  toate	  combinațiile	  a	  cîte	  5	  cărți	  din	  52,	  frecvențele	  sînt	  cele	  menționate	  în	  întrebare.	  
Sursa:	  	   	   http://en.wikipedia.org/wiki/Poker	  	  
Autor:	  	   	   Andrei	  Galușca,	  Ö	  

	  
Întrebarea	  38	  
În	  orășelul	  canadian	  Churchill	  oamenii	  de	  obicei	  nu	  încuie	  ușile	  automobilelor.	  Aceasta	  se	  face	  ca	  măsură	  de	  apărare.	  Raspundeți	  prin	  2	  
cuvinte:	  contra	  cui?	  
	  
Răspuns:	  	   urși	  albi,	  urși	  polari	  
Sursa	   	   http://w-‐o-‐s.ru/fact/10418	  	  
Autor:	  	   	   Jeka	  Bîbîlici,	  10	  Lei	  

	  
Întrebarea	  39	  
Gary	  Gilmore	  a	  fost	  condamnat	  la	  execuție	  prin	  împușcare,	  iar	  ultimele	  lui	  cuvinte	  au	  devenit	  mai	  tîrziu	  celebre	  datorită	  unei	  companii	  
fondate	  în	  1964.	  Numiți	  compania.	  
	  
Răspuns:	  	   Nike	  
Comentariu:	  	   Just	  do	  it	  –	  acestea	  au	  fost	  ultimele	  lui	  cuvinte.	  Noi	  le	  cunoaștem	  ca	  slogan	  al	  companiei	  Nike.	  
Sursa:	  	   	   http://www.crimelibrary.com/blog/2013/04/25/did-‐you-‐know-‐nikes-‐slogan-‐was-‐inspired-‐by-‐a-‐notorious-‐killers-‐last-‐
words/index.html	  	  
Autor:	   	   Jeka	  Bîbîlici,	  10	  Lei	  

	  
Întrebarea	  40	  
Odată	  un	  admirator	  al	  lui	  Rudyard	  Kipling,	  i-‐a	  scris	  poetului:	  "Am	  înțeles	  că	  primiți	  cîte	  un	  dolar	  per	  cuvînt	  pentru	  scriirile	  dumneavoastră.	  
Atașez	  un	  cec	  pentru	  un	  dolar.	  Expediați-‐mi	  vă	  rog	  o	  mostră".	  Fiind	  un	  om	  educat,	  Kipling	  i-‐a	  expediat	  anume	  acest	  răspuns.	  Dar	  care?	  
	  
Răspuns:	  	   Mulțumesc/Thanks	  
Comentariu:	  	   Kipling	  a	  mulțumit	  pentru	  bani,	  oferind	  totodată	  o	  mostră	  a	  talentului	  său.	  
Sursa:	  	   	   http://www.futilitycloset.com/2008/02/15/fair-‐exchange/	  	  
Autor:	   	   Irina	  Breahnă	  
	  
Mulțumim	  pentru	  atenție!	  

	  
	  
	  
	  

	  
De	  rezervă	  
Şi	  acum	  puţină	  artă	  culinară.	  Oraşul	  Italian	  Livorno	  este	  renumit	  pentru	  supa	  de	  peşte	  pregătită	  aici	  şi	  cunoscută	  sub	  denumirea	  de	  
"cacciucco".	  Tradiţia	  cere	  ca	  în	  supă	  să	  fie	  cel	  puţin	  tot	  atîtea	  feluri	  de	  peşte	  ca	  şi…CE	  şi	  UNDE	  ?	  
Răspundeţi	  cît	  mai	  exact.	  
	  
Răspuns:	   Litera	  C	  în	  cuvîntul	  cacciucco	  
Autor:	   	   10	  Lei	  

	  
	  În	  una	  din	  scene,	  EA	  zice	  “Atît	  de	  tare	  vreau	  să	  dansez,	  încît	  aș	  dansa	  chiar	  și	  cu	  Abraham	  Lincoln”.	  Prenumele	  ei	  este	  și	  denumirea	  sequel-‐
ului	  tot	  despre	  ea.	  	  
	  
Răspuns:	   Scarlett	  
Autor:	   	   10	  Lei	  

	  
	  


