
КОЛИКО СТЕ НАОРУЖАНИ? - ОДГОВОРИ
1. Под којим именом је 
познатији математичар 
Леонардо из Пизе који је у 
Европу увео арапске бројеве и 
остао упамћен по низу бројева 
који носи његово име?
Фибоначи, Фибоначијев низ

2. Шта се „сеје” кроз 
Ератостеново сито? 
Прости бројеви (метода за 
добијање простих бројева)

3. На који степен треба дићи 
број десет да бисмо добили 
гугол?
100

4. На дан рођења научног 
генија Алберта Ајнштајна 
математичари широм света 
обележавају Дан броја Пи. 
Који је то датум?
14. 03.

5. Како се зове опис поступка 
који, корак по корак, води до 
решења одређеног проблема, 
настао од исквареног превода 
презимена персијског 
математичара Ал Хорезмија на 
латински језик?
Алгоритам

6. Поларна светлост се на 
северу зове aurora borealis, а 
како се тај феномен назива на 
југу?
Aurora australis

7. Која отровна биљка научног 
имена conium masculatum је 
била фатална по Сократа? 
Како се зове најпознатије 
Сократово дело?
Кукута, Никако (Сократ није 
написао ниједно дело, јер је 
сматрао да „књига ћути када је 
нешто питамо”)

Томашевићем? 
Котроманић

17. „Заборавио сам јутрос 
песму једну ја”. Која чувена 
Дисова песма почиње тим 
стихом?
Можда спава

18. Како се назива употреба 
сувишних речи у говору или у 
писању као што је то пример у 
фразама „бесплатан поклон” и 
„једнаке половине”?
Плеоназам

19. Прву српску оперу „На 
уранку” компоновао је 1903. 
године Станислав Бинички. На 
чији текст?
Бранислава Нушића

20. Којим именом зовемо 
уметност лепог писања? 
Калиграфија

21. Ком, свом родном, граду је 
Николо Паганини завештао 
своју виолину, под условом 
да на њој после његове смрти 
нико више не свира?
Ђенови

22. Епитаф уклесан на 
надгробном споменику ког 
славног физичара и нобеловца, 
у складу са његовим 
принципом неодређености, 
гласи „он лежи негде овде”?
Вернера Хајзенберга

23. Који надимак су имали 
вишецевни бацачи ракета 
БM 8, БM 13 и БM 31 које су 
Совјети користили у Другом 
светском рату?
Каћуша

Преузето из „Квизопедија 2”
Аутора Аца Брајковића, 

8. Два највећа језера у европи 
повезује река Свир. Која су то 
два језера?
Ладога и Оњега

9. На ком острву је Архимед 
узвикнуо чувено „Еурека!”? 
На Сицилији

10. Како се звала унука 
млетачког дужда и прва српска 
краљица?
Ана Дандоло (жена Стефана 
Првовенчаног)

11. Који славни аустријски 
композитор је свој први и 
једини јавни концерт у својој 
музичкој каријери имао у 31. 
години, 1828. године у Бечу, 
десет месеци пре него што ће 
преминути?
Франц Шуберт

12. „Поступај тако да принцип 
твог рада може постати 
принцип рада свих других”. 
Под којим именом је познат тај 
чувени Кантов концепт? 
Категорички императив

13. „Отац историје” је Херодот, 
а ко је „отац географије”?
Ератостен

14. Која концентрована 
киселина се крија иза старог 
имена витриолово уље или 
витриол?
Сумпорна киселина

15. Које митолошко биће 
можемо видети на заставама 
Велса, Бутана и Малте? 
Змаја

16. Која династија почиње 
са војводом Пријездом I, а 
завршава се са Стефаном 

    
ЗНАЊЕ ЈЕ НАШЕ ОРУЖЈЕ!!!


