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Финале - питања се пребацују противнику, свако вреди по 2 поена

1. Како се звала својеврсна пиратска престоница Кариба, град који је у другој 
половини 17. века био највећи град на Карибима, да би био уништен у 
земљотресу и цунамију септембра 1692. године, када је примат преузео 
оближњи град, данашња престоница Јамајке Кингстон?

2. Како се зове сензационална олимпијска шампионка у супервелеслалому 
са ЗОИ у Пјонгчангу, која је на позајмљеним скијама за 1 стотинку 
надмашила Аустријанку Ану Фаит и уз каснију златну медаљу у својој 
матичној дисциплини сноуборд, постала тек друга зимска спортисткиња 
у историји (након Рускиње Анфисе Рецове-крос кантри и бијатлон) са 
златним медаљама у различитим спортовима?

3. У ком баварском граду је 1555. године потписан мир између владара 
Светог римског царства Карла V и снага протестантског савеза, којим су 
изједначена права Католика и Лутерана, по принципу „Чија је земља, онога 
је и вера“, што је значило да вера обласног кнеза одређује и веру поданика, 
а становништву је остављен период у коме се могло мирно преселити?

4. Како се зове српски музичар, композитор и диригент, који је дуже од 30 
година био диригент Џез оркестра Радио телевизије Србије и један од 
родоначелника српског џеза, рођен 1924. године у Београду?

5. СОЕ („Special Operation Executives“ – „Управа за специјалне операције“) 
била је британска обавештајна агенција током II Светског рата, основана 
1940. године. Коју трословну скраћеницу је користио њен амерички 
пандан, „Канцеларија за стратешке услуге“, агенција основана 1942, из које 
је по завршетку рата настала ЦИА („Централна обавештајна агенција“)?

6. Производњу ког прехрамбеног производа је регулисао „немачки закон 
о чистоћи“ („Reinheitsgebot“) из 1516. године, дозвољавајући само три 
састојка (данас их има четири, али је један био непознат људима почетком 
16. века)?

7. Владимир Иљич Уљанов, познатији као Лењин, рођен је у Симбирску, 
1870. године, граду који од 1924. носи име Уљановск у његову част. 
У истом граду 11 година касније рођен је човек који је водио руску 
привремену владу, формирану након Фебруарске револуције, у периоду 
од јула до новембра 1917. и кога је Лењин сменио на месту лидера Русије, 
након Октобарске револуције. Како се звао овај руски политичар и 
револуционар?

8. Ако се једна половина несрећног љубавног пара, из пера славног 
персијског песника Низамија, зове Меџнун, како се зове његова љубав, из 
приче чија се радња дешава у Арабији у 7. веку, а Лорд Бајрон их је назвао 
„Ромеом и Јулијом истока“? 
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9. Како се звао први италијански премијер након уједињења 1861. године, 
који је на тој функцији био само три месеца, пре него што је преминуо, 
највероватније од маларије?

10. Који појам, преузет из немачког језика, се односи на период измеду Бечког 
конгреса и буржоаске револуције (1815 – 1848) и означава уметнички 
правац и животни стил, а данас га понајвише везујемо уз стилски 
намештај? Сам назив је настало комбинацијом презимена два сатирична 
лика из минхенског часописа „Летећи листови“.


