
Шид 2017
Полуфинале - заједничка питања, свако питање вреди по 1 поен

Корак по корак, 1. корак вреди 5 поена, 2. - 4... пети корак вреди 1 поен

1. Поуздано се не зна где је и кад тачно рођен, али се претпоставља да би му у 
„крштеници“ могло писати: Каиро, 1929.
2. Као син каирског трговца текстилом, могао је да бира хоће ли се и сам бавити 
продајом одеће, или ће је рекламирати у својству манекена... Ипак, живот га је одвео на 
Каирски универзитет где је 1956. године стекао диплому инжењера грађевинарства.
3. Иако ће неки вид манекенства бити одлика и стил његових зрелих и позних година, 
овај „неимар“ је потпуно претумбао свој начин мишљења, током привременог рада на 
једном градилишту у Кувајту.
4. Далеко од тога да је био обожавалац бенда Ганс&Росес, али у бити овог Нобеловца не 

1. Који велики математичар и филозоф је 1650. године умро на двору 
шведске краљице, од запаљења плућа?

2. Како се, према традицији Ислама, називају лепотице, које у рају 
чекају преминуле муслимане?

3. Како се зове дрвена направа за наводњавање, чији се механизам 
покреће мукотрпним радом вучне стоке, или у ређим случајевима 
уз помоћ текуће воде или ветра?

4. По којој држави су назване такозване „беле“ укрштенице, у којима 
решавач сам мора проналазити и уписивати „црна поља“?

5. Како се назива врста ручног рада, која је у поп-култури постала 
неизоставан украс телевизора?

6. Како се назива процес, „штављења“ посмртних остатака, познат и 
као мумифицирање?

7. Како се назива безноги гуштер из наших крајева налик на змију, 
који неретко напада и стиском дави пужеве, ситне сисаре, па чак и 
змије?

8. Како се зову припадници афричког народа, који се осим ниског 
раста одликује и недостатком знојних жлезда?

9. По ком великом језеру је добио име најпознатији распевани жабац 
у анимираном свету „Луни Тјунса“?

10. Коју јужноамеричку фудбалску репрезентацију здушно бодри 
Лариса Рикелме?
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само да су били уграђени пиштољи и руже, већ и „хард-метал“ под именом полонијум, 
који му је по свему судећи дошао главе.
5. Један је од оснивача „милитантне дружине“ Ал Фатах и утемељитељ Палестинске 
Ослободилачке Организације, а за живота је био препознатљив по свом „милитари-
луку“, бради и кефији.

1. Олдос Хаксли га је 1926. описао овако: „Толико живота, тако брижљиво усмереног, 
који тече тако снажно - тај призор у мени изазива нешто као језу.“ 
2. Током 20. века постао је синоним за грех, авантуризам и богатство, а у овом 
периоду њиме је де-факто најдуже управљала „Зелена банда“, организација настала од 
беспослених морнара.
3. Постоји више од 1000 година, а његово име је „дубоко закорачило“ у поп-културу 
Југославије.
4. Налази се у наслову ТВ филма Милоша Радовића, a његовим бетоном равноправно 
господаре један Србин и један Шкотланђанин.
5. То је највећи град државе, чији су негдашњи житељи саградили највећи 
фортификациони објекат у нама знаном Универзуму.

1. Он није тежак као слон, али је по висини готово у једнаком нивоу с њим. 
2. Био једном један... с кратким брковима, чију смрт и данас оплакују најревноснији 
Берлинци.
3. Свој живот дугује ефекту стаклене баште, ког „производи“ сам!
4. Иако је изузетно тамнопут, вешто нас заварава својом мимикријом...
5. Он је „газда Арктика“ - најкрволочније биће унутар северног поларног круга.

1. Ово је хомоним фикције, стварности и једног ишчезлог света.
2. Такође га, као лично име, најчешће носе они, који заправо благе везе немају с њим, у 
смислу порекла и географије.
3. Сви их волимо, али нисмо сви у стању и да га створимо, мада материјала за то 
имамо.
4. Наши суседи су по њему прозвали не само своју државу, већ и свој језик, па и себе 
саме, премда им је он у суштој суштини био најљући архинепријатељ!
5.  То је „Рат и мир“, то је резидент „вечног града“, то је родоначелник последње руске 
династије, то су Абрамович и Полански.


