
Шид 2017
Квалификациони тест

Питања која вреде 1 поен:

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

Полгар

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

прангија

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

мушмула

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

банџи-џампинг

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

кучина (кудеља)

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

Еди Грант

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

Никарагва

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

Симонида

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

„Бела симфонија“ словеначке рок-групе Лачни Франц?
Бојан Крижај

11. Како се у време османлијске владавине називао принудни јавни 
рад, ког су по наређењу власти изводили зависни сељаци?

кулук

12. Kоја реч је из финског језика, захваљујући претераном знојењу, 
ушла у све светске језике?

сауна 

13. Kако Тибетанци зову оно што северноамерички Индијанци зову 
„Сасквоч“?

Јети

14. Како се назива примитивна раса говеда, карактеристична за 
пределе Динарских планина?

буша

15. Kоји оскудни одевни предмет потиче из традиције племена 
Кимбунду, које живи на територији данашње Анголе?

танга-гаће (танге)

16. Kоји немачки град је познат по мајсторима – певачима и 
часовницима у облику јаја? 

Нирнберг

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?

Елбрус 

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

Тенеси  
(Тенеси Вилијамс)

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

Киклопи

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

Опатија

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

Давос

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

„Сваровски“

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

кич 

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? 

Сан Тропе

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

шкорпије

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

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

гоблен

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

шиитских муслимана?
Ајатолах

30. "Како се назива шкотска вунена или свилена тканина, ишарана 
ромбоидима, који су различитих боја за сваки клан понаособ?"

тартан

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

УНЕЗВЕРЕНОСТ ИКОНОБОРСТВО

Т
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Питања која вреде 2 поена:

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

иконописац касновизантијског стила, на острву Криту? 
Ел Греко (Доменикос 

Теотокопулос)
3. Како се назива облик владавине, у којој је целокупна власт 

подељена између три човека? 
тријумвират

4. Како се зове бивша спринтерка словеначке атлетске 
репрезентације, трострука светска шампионка и освајач 9 
олимпијских медаља на кратким стазама? 

Марлен Оти

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

Носферату

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

„Страхов“

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

масат

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

војвода (Дјук)

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

маларија

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

Роберто Бенињи

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

Вангелис

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

„Пинта“

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

Струга

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

шатро

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

цацики

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

Хулк Хоган

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

тај-пан 

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

„Магбет“

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? 

несаница 
 („Инсомнија“)

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? 

Јупитер

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”.

Френк Запа

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?

„Гленгери Глен Рос“

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

три гроша („Опера за три 
гроша“)

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

Влашићи

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

Сомалија

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

Бајројт

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? 

Имон де Валера

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

капудан-паша

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

харфа

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

Шведска

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:                  ЦАР

7 17 17 27 215 1575 25657

(75+7+7+7)х7-15 (25+1)х(15+1)х2+2

834

СТАКЛО МЕСО
РЕДИТЕЉ ТРЕШЊА

РОНИЛАЦ “КРАТАК” ВИШЊА
РАБОШ

ЗВОНО РЕЗ ТОП ЈАПАН
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Шид 2017
Полуфинале - заједничка питања, свако питање вреди по 1 поен

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

Рене Декарт

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

Хурије

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?

долап

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

Италија („италијанске 
укрштенице“)

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

миље (хеклерај)

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

балзамовање

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?

слепић

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

Бушмани

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

Мичиген

10. Коју јужноамеричку фудбалску репрезентацију здушно бодри 
Лариса Рикелме?

Парагвај

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 
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.
Јасер Арафат
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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.
Шангај

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.
Бели медвед

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.
Роман
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Берза - сваки спојени појам вреди по један бод

“НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ” 
Којој раси припадају ови стварни и фиктивни пси?

Балто сибирски хаски
Бетовен бернардинац
Блонди немачки овчар
Кони лабрадор ретривер
Нана њуфаундлендер
Нипер Џек Расел теријер
Пердита далматинац
Скуби Ду данска дога
Снупи бигл
Тото Керн теријер

“НАЈБОЉА ПРИЈАТЕЉИЦА”
Жене из поп-рок наслова познатих извођача

Дајана Пол Енка
Дилајла Том Џонс
Дона Ричи Валенс
Елинор Ригби Битлси
Лусила Литл Ричард
Пеги Сју Бади Холи
Роксен Полис
Сузана Леонард Коен
Сузи Кју Криденси
Шаруна Кнек

ФИНАЛЕ
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Анаграми

ТЕСТАМЕНТ СИ КРАЉА!

 
решење:

_ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _

ОНАЈ ТОП-ВИЦ!

 
решење:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

М А Р С Е Љ С К И

П А Ј Т О Н О В Ц И

А Т Е Н Т А Т

ФИНАЛНА ПИТАЊА
питања се пребацују противнику, свако вреди по 2 поена

1. Његову филмографију обележила су остварења „Дан 
независности“, „Људи у црном“, „Дивљи дивљи запад“ и „Али“. 
Међутим, уместо Оскара и Златног глобуса, овај глумац је добијао 
само Греми награде... Како се зове члан хип-хоп дуета DJ Jazzy 
Jeff & the Fresh Prince, који је 1988. године освојио први Греми у 
категорији соло реп извођача?

Вил Смит

2. Ово је најскупљи ситком у историји руске кинематографије, у 
ком се кроз 120 епизода (6 сезона) говори о разним комичним 
и драматичним тренутцима кроз које пролази особље, најпре 
ресторана „Клод Моне“ у Москви, а потом и у ресторану „Виктор“ 
који ради у склопу хотела „Елeон“. Како се зове ова урнебесна ТВ 
серија, снимана између 2012. и 2016. године?

„Кухиња“
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3. Ако изузмемо њихову лукавост, мизантропију и склоност ка 
сплеткарењу, остаје нам да им као врлине припишемо изузетну 
виспреност, висок коефицијент трговачке интелигенције и 
иновативност и генијалност у погледу свих видова механике. Како 
се називају припадници митолошке расе Оркова, које германски 
и нордијски митови представљају као „окретна бића с великим 
носем и ушима“?

Гоблини

4. Састоји се од низа донжона опасаног бедемима који су ојачани 
кулама, а у његовом склопу се налази двор владара или 
управитеља града, као и касарна за војну посаду. Како се у 
фортификацијској архитектури назива „последња линија одбране 
утврђења“, односно термин – синоним за „град у граду“?

цитадела

5. Своје име дугује сиромашном сељаку, који је своју воловску 
запрегу „паркирао“ на улазу у фригијску престоницу, у тренутку 
кад је престо ове античке државе био за кратко време упражњен. 
Која синтагма, захваљујући легенди, у две речи описује наизглед 
нерешив проблем?

Гордијев чвор

6. Ово питање можете схватити „здраво за готово“, али у одговору 
ипак будите конкретни... Којим латинским изразом именујемо 
атрибут, који се користи за закључивање или прихватање неког 
становишта (става, мишљења) само на основу претпоставки које 
искуствено нису доживљене и емпиријски нису проверене?

а приори


