
Шид 2018
Квалификациони тест

Питања која вреде 1 поен:

1. Која славна белгијска група, предвођена певачицом Дени Клајн, је 
названа узвиком на шпанском језику: „Иди с Богом!“?

VAYA CON DIOS

2. Која европска престоница ће по 3. пут бити домаћин Летњих 
олимпијских игара 2024. године, на стогодишњицу претходних игара 
одржаних у овом граду?

ПАРИЗ

3. Једница у СИ систему за магнетну индукцију је названа по једном 
славном научнику (1856-1943). Како се зове ова јединица?

ТЕСЛА

4. Најјужнија тачка континенталне Европе се налази у Шпанији (Пунта 
де Тарифа), а најзападнија у Португалу (Кабо да Рока). У којој 
скандинавској држави се налази најсевернија тачка континенталне 
Европе, Кејп Нордкин?

НОРВЕШКА

5. У којој данашњој европској држави, тада делу Аустријског царства, је 
средином 19. века настао плес полка?

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

6. Који је највиши врх Војводине (641 м н.в.)? ГУДУРИЧКИ ВРХ

7. Ког славног војсковођу је, након његове изненадне смрти 323. године 
п.н.е, наследила група генерала, који су названи дијадоси?

АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ 
(МАКЕДОНСКИ)

8. Од ког воћа се прави познати војвођански слаткиш китникез? Од ДУЊА

9. У ком великом италијанском граду се налази црква (изграђена 1497. 
године)  и манастир Santa Maria della Grazie, у чијој трпезарији је 
насликана најславнија фреска Леонарда да Винчија „Последња вечера“?

МИЛАНО

10. Ако је „Ноћни соко“ пао у Срему 1999, где је шест година раније пао 
„Црни соко“?

МОГАДИШ а може и 
СОМАЛИЈА

11. Који именом се назива најистакнутија балерина солисткиња у некој 
балетској трупи?

ПРИМАБАЛЕРИНА

12. Колико титула светског првака у фудбалу има најуспешнија селекција 
на свету - Бразил?

5 титула

13. Колико природних сателита заједно имају четири унутрашње планете 
Сунчевог система: Меркур, Венера, Земља и Марс?

3 (Месец, Фобос и 
Деимос)

14. Који историјски спектакл, са Чарлтоном Хестоном у насловној улози, 
је 1959. године освојио 11 „Оскара“, успех који су од тада до данас 
поновила само два филма: „Титаник“ (1997) и „Господар прстенова – 
Повратак краља“ (2003)?

БЕН ХУР

15. Који европски језик представља једини изоловани језик на 
континенту, јер лингвистички није повезан ни са једном другом 
фамилијом језика на свету?

БАСКИЈСКИ језик

Име и презиме: 

Укупно освојених поена: 
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16. Који математичар из Пизе је дао своје име следећем низу бројева: 0, 1, 
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

ФИБОНАЧИ

17. Која острвска држава држи прво место на листи победника на 
такмичењу за „Песму Евровизије“, са 7 тријумфа?

ИРСКА

18. На којој реци, дугачкој око 500км, лежи град Москва? МОСКВА

19. Историју 12. века ког значајног европског царства су забележили 
историчари и писци Никита Хонијат и Јован Кинам?

ВИЗАНТИЈЕ (РОМЕЈ-
СКОГ ЦАРСТВА)

20. У којој садашњој европској држави се од 1826. године производи 
чувени Херенди порцелан?

МАЂАРСКА

21. Која светска музичка звезда је последњи концерт (ако се тако може 
назвати) одржала 18. јуна 2011. године у Београду, да би чланица 
фамозне „Групе 27“ постала неких месец дана касније, када је 
преминула од тровања алкохолом (нажалост у складу са презименом), 
у свом дому у Лондону?

Ејми ВАЈНХАУС

22. Под којим уобичајеним именом познајемо чувену Рембрантову слику 
насловљену „Војна чета дистрикта II под командом капетана Франса 
Банинга Кока“?

НОЋНА СТРАЖА

23. Како се зове највеће и најнасељеније јапанско острво (друго на свету, 
само индонежанска Јава има више становника)?

ХОНШУ

24. Ако особе женског пола мужевљеву сестру зову заова, како називају 
деверову супругу?

ЈЕТРВА

25. Са колико карата се игра преферанс? 32

26. Који амерички џез музичар је имао надимак „Птица“? Чарли ПАРКЕР

27. Који је једини литерарни Нобеловац који пише на турском језику? Орхан ПАМУК

28. У ком француском граду је, у периоду од 1309. до 1376. године, 
боравило седам Папа, као резултат сукоба између Свете столице и 
француских владара?

АВИЊОН

29. У ком делу човековог тела се налазе две паралелне кости: фибула и 
тибиа?

НОГА (то су две кости 
потколенице)

30. Како се зове највеће острво које територијално припада Африци, 4. по 
величини острво на свету?

МАДАГАСКАР

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: 

К ВЛ ВН Р

СВРХОВИТОСТИАНТИЕЛЕКТРОН

Н СР СТ ТТ ТА ХЕ ИЕ ИИ ОО О
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Питања која вреде 2 поена:

1. Која земља у југоисточној Азији се помиње у наслову великог 
музичког хита Ким Вајлд, из 1981. године?

КАМБОЏА

2. Који онлајн индекс дигиталног садржаја и битторент 
претраживач, намењен „пеер-то-пеер“ дељењу фајлова, су 2003. 
године основала тројица Швеђана Петер Сунде, Фредерик Неј и 
Готфрид Свартхолм, а од оснивања се налази на удару судских 
органа и тужби великих светских компанија, због наводног 
кршења ауторских права? Лого компаније представља брод са 
варијантом „Jolly Roger“ заставе.

THE PIRATE BAY

3. Како се зове норвешка такмичарка у скијашком трчању (крос 
кантри), која је на недавно завршеним Зимским олимпијским 
играма у Пјонгчангу освојила пет медаља и са укупно 15 
олимпијских одличја (8, 4, 3) постала најуспешнији спортиста у 
историји ЗОИ?

Марит БЈЕРГЕН

4. У ком домаћем филму можемо чути део највећег хита америчког 
фолк музичара Пита Сигера „Where have all the flowers gone“ из 
1955. године, у интерпретацији покојног Драгана Максимовића?

МИ НИСМО АНЂЕЛИ

5. „Виђени сте за ....“, претећа је реченица, коју Нушићева 
Госпођа министарка изговара у разговору са зетом. Који град 
у југозападној Србији је у питању? У Нушићево време називан 
српски Сибир, а данас је домаћин „Нушићијаде“, фестивала 
комедије који се редовно одржава од 2010. године.

ИВАЊИЦА

6. Какав је прстен у заједничком имену историјски значајних 
градова североисточно од Москве: Сергијев Посад, Переслављ, 
Велики Ростов, Јарослављ, Кострома, Иваново, Суздаљ и 
Владимир?

ЗЛАТНИ прстен

7. Које име је носио свемирски програм НАСА-е, реализован између 
1961. и 1965. године, назван по једном сазвежђу и хороскопском 
знаку, лоциран између првог америчког свемирског програма 
Меркјури и програма Аполо, који га је наследио?

ЏЕМИНИ (GEMINI) - 
Близанци

8. Допуните имена двојице царева, која недостају на списку римских 
„пет добрих царева“: Нерва, ________, Хадријан, Антонин Пије, 
_____  ___________

ТРАЈАН, МАРКО 
АУРЕЛИЈЕ

9. Како се зове дебитантски роман индијске књижевнице Арундати 
Рој, за који је добила Букерову награду 1997. године?

БОГ МАЛИХ СТВАРИ

10. Ког славног француског музичара су, због енергичних наступа, 
прозвали „Господин 100.000 волти“?

Жилбер БЕКО (Gilbert 
BECAUD)

11. Ако је шеф Џемса Бонда конспиративно означен словом „М“, 
којим латиничним словом је означен његов помагач за оружје и 
опрему, кога је у 17 филмова (1963-1999) глумио велшки глумац 
Дезмонд Луелин?

Q

12. Како се назива детаљни сликарски приказ града или 
архитектонских објеката у пејзажу?

ВЕДУТА

13. Која европска земља је домовина стрипова о Тинтину, 
Штрумпфовима и Таличном Тому?

БЕЛГИЈА

14. Ако је Порше из Штутгарта, Фолксваген из Волфсбурга, а Ауди из 
Инголштата, који аутомобил долази из Руселхајма?

ОПЕЛ
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Питања која вреде 3 поена:

1. Коју животињу користе припадници индијанског јужноамеричког 
племена Сатере-Маве у свом ритуалу иницијације, ако је познато 
да она има најболнији убод од свих познатих врста?

Метак МРАВ (признаје 
се и само мрав)

2. Како се, на слово У, зове приватна компанија, основана 2009. 
године у Сан Франциску (данас послује у преко 600 градова 
широм света), намењена спајању оних којима је потребан 
превоз са онима који имају аутомобил и тај превоз нуде, а преко 
апликације за смарт мобилне телефоне? Како су овакве услуге 
јефтиније од такси превоза, а целокупна новчана трансакција 
се одвија онлајн, без готовине, појава апликације изазвала је 
протесте регуларних таксиста у већини земаља где се појавила.

УБЕР

3. Који наслов повезује чувену слику Саве Шумановића и песму 
Артура Рембоа?

ПИЈАНА ЛАЂА 
(признаје се и ПИЈАНИ 

БРОД)

15. Које две приморске државе, од којих је једна око 942.000 пута 
већа површином од друге, имају графички идентичне заставе 
(горња половина црвена, доња бела), уз незнатну разлику у 
пропорцијама?

ИНДОНЕЗИЈА и 
МОНАКО

16. Како се на арапском језику зове централни каирски трг, у преводу 
Трг ослобођења, који је био центар вишемесечних демонстрација 
током „арапског пролећа“ 2011. године, које су довеле до смене 
председника Хосни Мубарака, а и свих политичких протеста 
након тога?

Трг ТАХРИР

17. Које велике афричке животиње су се, након убиства Пабла 
Ескобара, из његове резиденције „Hacienda Napoles“, где су држане 
у својеврсном зоо-врту, населиле у оближњу реку Магдалену и 
њену околину и тамо већ успоставиле респектабилну заједницу 
од неколико десетина јединки, проширивши се тако у природи на 
више од 10.000 км далеко од свог примарног станишта? 

НИЛСКИ КОЊИ

18. У ком америчком граду се одржава најстарији светски маратон, 
чије је прво издање организовано 1897. године, инспирисано 
успехом маратонске трке на првим Олимпијским играма у Атини 
годину дана раније?

БОСТОН

19. У којој азијској држави се можемо срести са феноменом названим 
„кароши“, да многи млади људи умиру од срчаних и можданих 
удара узрокованим стресом и изгладњивањем од прекомерног 
рада? 

ЈАПАН

20. Које две јужноамеричке земље, осим Бразила, пресеца екватор? ЕКВАДОР и 
КОЛУМБИЈА

Укупно поена: 
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4. Како гласи данашњи назив града Јатриб, који је од 7. века наше 
ере променио име и постао један од најзначајнијих религиозних 
центара света?

МЕДИНА

5. Од распада СФРЈ колико златних медаља су спортисти наше 
земље, под различитим државним именима и знамењима, 
освојили на Олимпијским играма?

ПЕТ (Александра 
Ивошев 1996, одбојкаши 

2000, Милица Мандић 
2012, Давор Штефанек и 

ватерполисти 2016) 
6. Како се зове актуелни председник Чешке Републике, имењак 

једног нашег епског јунака и презимењак некадашњег тренера 
ФК Црвена Звезда, који је 2013. године наследио ту функцију од 
Вацлава Клауса, а такође је од 1998. до 2002. обављао функцију 
чешког премијера?

Милош ЗЕМАН

7. Који научник недостаје у овом друштву: Џон Бардин, Фредерик 
Сангер и Лајнус Полинг?

МАРИЈА КИРИ (једине 
особе са по две Нобелове 

награде)
8. Ког славног модног креатора је 15. јула 1997. године у Мајамију, на 

степеницама његове куће, убио Ендрју Кунанан, да би свој живот 
окончао самоубиством осам дана касније?

Ђани ВЕРСАЋЕ

9. Која мала европска земља има једину престоницу на континенту која 
се налази на надморској висини већој од 1000 метара (1023 м)?

АНДОРА ЛА ВЕЉА

10. Којим латинским називом означавамо „рог изобиља“, симбол 
богатства, добре среће и благостања, у класичној уметности 
приказиван препун воћа, поврћа, орашастих плодова и житарица?

КОРНУКОПИЈА   
(CORNUCOPIA)

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:        ИЗБОРИ          

6 16 14 24 715 1575 25724

4 * 6 * 6 * 75 / 15 + 4 = 724 2 * (15 * (25 - 7) - 1) - 1 = 537

537

МУЗИКА ЏЕЈ
ЦИГАРЕТЕ ГЕОМЕТРИЈА МОРЕ

РУЧАК
ДУША СЛУЖБА

КУТИЈА ТЕЛО ТИШИНА НЕДЕЉА


