
Шид 2017
Квалификациони тест

Питања која вреде 1 поен:

1. Kако се презивају сестре Јудит, Жужа и Софија, шаховске легенде 
Мађарске?

2. Kaко се назива мали, примитивни, ливени топ, из ког се пуца 
приликом неких породичних или народних весеља?

3. Како се зове дрвенаста биљка из фамилије ружа, чији су 
високовитамински плодови јестиви тек током зимског периода?

4. Који вид екстремне забаве је настао на острву Вануату, као део 
обавезног ритуала, након ког дечаци бивају уведени у свет зрелих 
мушкараца?

5. Како се зове природни материјал добијен прерадом конопље, који 
своју примену између осталог налази и у хидроизолацији?

6. Који реге музичар, истакнути борац против апартхејда је заједно 
са Рибљом Чорбом отпевао хит песму „Амстердам“

7. Која држава има свог почасног конзула, несуђеног зета 
министарке Живке, у једној од најпознатијих комедија Бранислава 
Нушића?

8. Како се звала краљица, чијој су фресци због наводних 
исцелитељских својстава малтера у буквалном смислу „ископане 
очи“?

9. Које, условно речено „превозно средство“, има снагу од 745,7 вати?
10. Како се зове бивши ас југословенског скијања, коме је посвеђена 

„Бела симфонија“ словеначке рок-групе Лачни Франц?
11. Како се у време османлијске владавине називао принудни јавни 

рад, ког су по наређењу власти изводили зависни сељаци?
12. Kоја реч је из финског језика, захваљујући претераном знојењу, 

ушла у све светске језике?
13. Kако Тибетанци зову оно што северноамерички Индијанци зову 

„Сасквоч“?
14. Како се назива примитивна раса говеда, карактеристична за 

пределе Динарских планина?
15. Kоји оскудни одевни предмет потиче из традиције племена 

Кимбунду, које живи на територији данашње Анголе?
16. Kоји немачки град је познат по мајсторима – певачима и 

часовницима у облику јаја? 

Име и презиме: 

Укупно освојених поена: 
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17. Како се зове угашени стратовулкан, који са висином од 5.642 
метра представља највиши врх Европе?

18. По којој Савезној држави је назван амерчки драмски писац, аутор 
комада „Трамвај звани жеља“, „Ноћ игуане“ и „Мачка на усијаном 
лименом крову“?

19. Kако се у грчкој митологији зову деца Урана и Геје, који се 
најпростије могу окарактерисати као једнооки дивови?

20. Који истарски градић је готово тридесет година био домаћин 
најзначајнијег музичког догађаја у Југославији, барем што се тиче 
забавне музике?

21. Како се зове монденско туристичко место на истоку Швајцарске, у 
ком се одржава Светски економски форум?

22. ако се зове најпознатија светска компанија за прецизно сечење и 
обликовање кристала?

23. Којим англицизмом се назива нисковредно стваралаштво са 
уметничким претензијама, које тежи да буде доступно што већем 
броју људи?

24. Kaко се зове градић на Азурној обали, у ком на сваког становника 
годишње долази 1000 туриста, а који је љубитељима покретних 
слика познат и по шашавом жандарму, Лудовику Крушоу? 

25. Kако се зову зглавкари, који се у нашем народу називају и 
акрепима?

26. Који мореуз одваја Чукотско полуострво од Аљаске? 
27. Како се назива зидни украс у облику тканине, са утканим 

сликовним сценама, који је за разлику од таписерије богатији 
детаљима и спектром боја?

28. Како се зове најтрофејнији тенисер грчког порекла?
29. Како се назива „Божије знамење“, највиша верска титула 

шиитских муслимана?
30. "Како се назива шкотска вунена или свилена тканина, ишарана 

ромбоидима, који су различитих боја за сваки клан понаособ?"

Служећи се искључиво по једанпут понуђеним словима потрудите се да саставите што дужу 
реч. Критеријум за признавање састављених речи је исти као и у ТВ Слагалици.

Бонификација: свако слово вреди по 1 поен, најкраћа реч која се бодује је од 6 слова.

СЛОВА

Укупно поена: 

Укупно поена: 

В БЕ ВЕ ИЕ КЗ НН ОН ОО ОР ОС РТ СУ Т
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Питања која вреде 2 поена:

1. Која афричка држава се до 1975. године звала Дахомеј?
2. Који чувени сликар је пре своје емиграције био цењени 

иконописац касновизантијског стила, на острву Криту? 
3. Како се назива облик владавине, у којој је целокупна власт 

подељена између три човека? 
4. Како се зове бивша спринтерка словеначке атлетске 

репрезентације, трострука светска шампионка и освајач 9 
олимпијских медаља на кратким стазама? 

5. Који заједнички назив деле немачки филмови „Симфонија страха“ 
из 1922. године и остварење Вернера Херцога из 1979. године – 
„Фантом ноћи“? 

6. Kако се зове највећи европски стадион, изграђен далеке 1926. 
године, с капацитетом од 56.000 седишта и 164.000 места за 
стајање? 

7. Како се (на слово М) назива кухињска или месарска алатка, која 
служи за оштрење ножева?

8. Којим „чином“ је титулисан славни амерички џез пијаниста и 
композитор, Едвард Кенеди Елингтон?

9. Која болест је, судећи према њеном називу изазвана „лошим 
ваздухом“, што у основи нема везе са стварношћу? 

10. Који италијански глумац на филмском платну тумачи 
најпознатији лик, настао из пера Карла Колодија?

11. Под којим уметничким именом је много познатији грчки 
композитор, Одисеас Папатанасију? 

12. Koји је брод заповедника Пинзона, из Колумбове експедиције 
1492. године, имао исти назив као и мерна јединица за запремину?

13. Како се зове град на обали Охридског језера, који је осим по 
туризму, познат и по поезији? 

14. Којом речју ромског порекла, у жаргону означавамо нешто што 
је „налик“, „назови“ или „лоша копија“; као и целокупан систем 
уличарске комуникације? 

15. Како се зове типична грчка салата од краставаца, белог лука и 
млека? 

16. Како гласи уметничко име глумца, рвача и рок-басисте, Тери Џина 
Более?

17. Коју опасну змију Кинези називају „високим чином“ или 
„великим господаром“?

18. Како се зове један од најкраћих комада Виљема Шекспира, који у 
свету позоришних радника представља синоним за баксуз? 

19. Кад се на Аљасци нађу Хилари Свонк, Ал Паћино и Робин 
Вилијамс, онда се верни филмски гледаоци врло вероватно могу 
суочити... Са којим психосоматским поремећајем? 

20. Са којим небеским телом се 1994. године сударила комета 
Шумејкер-Ливи 9, пружајући могућност астрономима, да сагледају 
размере глобалне катастрофе, која би у сличној поставци задесила 
Земљу? 

Укупно поена: 
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Питања која вреде 3 поена:

1. Како је звао амерички музичар који је у 1960-им био централна 
фигура “фрик” сцене,  претходнице хипи-покрета?  Помоћ: његово 
презиме на италијанском значи “мотика”.

2. Како се зове драма из 1992. године, у којој Ал Паћино, Џек Лемон, 
Ед Харис, Алан Аркин и Кевин Спејси, тумаче ликове агената за 
некретнине?

3. Ако је либретиста – Бертолт Брехт, а композитор – Курт Вајл, онда 
овај популарни мјузикл уствари представља оперу. Колико кошта 
сва ова збрка?

4. Којим српским изразом се именује расејано звездано јато у 
сазвежђу Бика, знано и као Плејаде? 

5. У којој земљи се одвија највећи део радње у филму Ридлија Скота 
„Пад Црног јастреба“? 

6. У ком баварском граду се одржава музички фестивал, у част 
великог композитора Рихарда Вагнера?  

7. Како се звао ирски државник, рођен у САД, кубанско-ирског  
порекла, креатор Енглеско-Ирског споразума, који је на различи-
тим нивоима власти био непрекидно, од 1932. до 1973. године? 

8. Како се звала функција министра османлијске морнарице, коју  је 
од 1545. до 1551. године обављао Мехмед-паша Соколовић? 

9. Који музички инструмент представља једини женски лик 
Дизнијевог цртаног филма „Мики Маус и чаробни пасуљ“?

10. Монарх које европске државе је до 1973. године у називу своје 
титуле имао одредницу „владара Гота и Венда“?

Користећи искључиво по једанпут понуђене уз помоћ основних рачунских операција
израчунајте тражени број. Тачно решење доноси 10 поена, одступање до +/-5 доноси 5 поена и 

одступање до +/-10 доноси 2 поена.

Тачно решење сваке колоне доноси 2 поена а тачно коначно решење доноси још 8 поена.

БРОЈЕВИ

АСОЦИЈАЦИЈА

Укупно поена: 

Укупно поена: 

Укупно поена: Решење асоцијације:                  

7 17 17 27 215 1575 25657 834

СТАКЛО МЕСО
РЕДИТЕЉ ТРЕШЊА

РОНИЛАЦ “КРАТАК” ВИШЊА
РАБОШ


