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BROJ BODOVA:      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 

BROJ IGRAČ(A/ICE):                                  IME I PREZIME: ___________________________________________  

 

PRIPETAVANJE: Izrađena od 9015 kvadratnih metara tkanine te 120 kilometara konca, koliko je u 
metrima iznosila duljina kravate, umjetničke instalacije omotane oko pulske Arene u listopadu 
2003.? 

 

1. Čemu je posvećen zagrebački muzej koji su 2010. osnovali nekadašnji partneri Olinka Vištica i 
Dražen Grubišić? Godinu dana poslije dobio je nagradu Kenneth Hudson za najinovativniji muzej. 

 

2. Dokumentarni film Zrinke Matijević Veličan Pešćenopolis iz 2004. prikazuje život običnoga svijeta 
u zagrebačkoj perifernoj četvrti, koja je preko nekih svojih bizarnih stanovnika postala poznata u 
Hrvatskoj i šire, a jedan od četvero prikazanih likova je koji TV voditelj, putopisac, pustolov i 
samoproglašeni predsjednik kvartovske republike? 

 

3. Film Veljka Bulajića Libertas posvećen je životu i djelu kojeg dramatičara iz 16. stoljeća, čiji je lik 
utjelovio Sven Medvešek? 

 

4. Iako joj ime asocira na drugu lokaciju, HE Miljacka, koja je još 1906. kao najsnažnija 
hidroelektrana u Europi električnom energijom opskrbljivala 30-ak kilometara udaljenu šibensku 
tvornicu kalcijeva karbida, smještena je na kojoj rijeci, dijelu istoimenog nacionalnog parka? 

 

5. Koja je životinja (lat. Monachus monachus) izgledom i veličinom slična tuljanu, jedan od 
najugroženijih sisavaca u Hrvatskoj, pa ne čudi da je na popisu strogo zaštićenih životinja još od 
početka 20. stoljeća? 

 

6. Koje se godišnje doba nalazi u nazivu jedne od najvažnijih manifestacija folklora u Hrvatskoj, s 
više od pedeset godina tradicije u Vinkovcima? 

 

7. Koji je HRT-ov voditelj kvizova autor i scenarist četverodijelne serije Nestali, priče o šestorici 
hrvatskih vojnika koji su u praskozorje „Oluje“ zaglavili iza neprijateljskih linija? 

 

8. Koji je pjevač s pjesmom Divlji vjetre trebao predstavljati Hrvatsku na otkazanom Eurosongu 
2020. u Rotterdamu? 

 

9. Kravat pukovnija je počasna satnija koja svake godine izvodi program smjene straže i ophodnje u 
užem središtu Zagreba, a odjevena je u odore kakve su hrvatski vojnici nosili u kojem ratu? 

 

10. Mokre noge, Kita Gaćešina, Muda Labudova, Patkov gušt i Munižaba neki su od hrvatskih 
primjera - kojih prirodnih objekata? 

 

11. Oznake „D8“, kako se naziva priobalna cesta, građena pedesetih i šezdesetih godina prošloga 
stoljeća, koja se u duljini 818 kilometara kroz Hrvatsku proteže od hrvatsko-slovenskoga 
graničnog prijelaza Plovanija na rijeci Dragonji sve do hrvatsko-crnogorskoga graničnog prijelaza 
Debeli brijeg?  

 

12. Ugovor Pacta Conventa sklopljen je 1102. godine između predstavnika dvanaest hrvatskih 
plemena i kojega ugarskog kralja, tada prihvaćenog i za hrvatskoga kralja? 

 

13. Kakav je general najviši vojni čin u hrvatskoj kopnenoj vojsci, koji u mornarici odgovara činu 
admirala flote? Još iznad generala zbora, ovaj je čin od osamostaljenja dobilo samo šestero ljudi, 
među kojima i Gojko Šušak koji ga je dobio posthumno. 
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14. Koja je kraljica Hrvatske, Ugarske i Češke te carica Svetog Rimskog Carstva bila udana za cara 
Žigmunda Luksemburškog, a kći moćnog kneza Hermana II. Celjskog - hrvatskog bana i jednog od 
najmoćnijih velikaša u cijeloj Europi? 

 

15. Koja višeglasna skladba na "M" povezuje zagrebački zbor koji je utemeljio Mladen Prozajić i 
Claudija Monteverdija? 

 

16. Koje se regionalno jelo priprema od kora lisnatog tijesta i četiri vrste nadjeva: svježi kravlji sir, 
naribane jabuke, mljeveni orasi i mljeveni mak, s dodacima? Ako imamo goste iz Slovenije, oni 
će reći da je prekmurska, dok bi mi rekli da je međimurska. 

 

17. Koji je pisac, autor epohalnog romana Posljednji Stipančići, za života bio najugledniji književnik 
našega realizma te je nazivan i hrvatskim Balzacom? 

 

18. Kojom se prirodnom znanošću primarno bavio hrvatsko-američki sveučilišni profesor Vilim 
Feller, objavivši niz radova i knjigu čiji je predgovor u ruskom izdanju napisao veliki Andrej 
Kolmogorov? 

 

19. On je lik narodnog junaka koji se bori protiv društvenih nepravdi, ruga se bogatima i vlasti te 
pravi budalu od sebe, a vjerojatno najpoznatije pojavljivanje u hrvatskoj književnosti ima u djelu 
Miroslava Krleže, objavljenog u Ljubljani 1936. godine. Koji lik? 

 

20. Podno zagrebačke tržnice Dolac, Romano Božac u nekoliko je godina uspio napraviti muzej s 
najviše izloženih liofiliziranih primjeraka – čega - u svijetu, ako znamo da mu je jedno carstvo 
živoga svijeta bilo životna i profesionalna preokupacija? 

 

21. Preplivavši u srpnju 2008. Sredozemno more u duljini 171 kilometra, Veljko Rogošić postao je 
prvi čovjek koji je na taj način spojio Europu i Afriku. Krenuo je sa Sicilije, a krajnje odredište bio 
mu je rt Bon koji se nalazi u kojoj državi? 

 

22. Prije nego će postići uspjeh s trilogijom nacionalnih opera Mislav, Ban Leget i Nikola Šubić 
Zrinjski, koji je skladatelj 1860. postao prvi domaći riječki skladatelj s operom postavljenom u 
riječkom Kazalištu (Amelia, ili Razbojnik)? 

 

23. S 390 metara dužine od kopna do otočića Sveti Marko, betonski luk kojega je mosta u trenutku 
puštanja u promet 1980. postao najduži takav (betonski) u svijetu? Most Wanxian preko rijeke 
Jangce ga je 1997. nadmašio sa svojim 420 metara dugim lukom. 

 

24. S kojom je sintagmom od dvije riječi u kolektivnoj hrvatskoj svijesti poznat događaj od 31. ožujka 
1991., kada je na Plitvicama poginuo policajac Josip Jović, postavši prvom hrvatskom žrtvom 
Domovinskog rata? 

 

25. U kojem je gradu 3. listopada 1905. potpisan dokument u kojem hrvatski zastupnici podržavaju 
Mađarsku u borbi protiv Austrije, a uvjet za buduću suradnju jest ujedinjenje Hrvatske i 
Dalmacije te uvođenje ustavnih sloboda u Hrvatsku? 

 

26. Ako je „moje nebo posoljeni zrak“, što je „moje more“ u poznatoj pjesmi iz 1999.? Traži se 
precizan odgovor od dvije riječi. 

 

27. Iz kojega dalmatinskog grada dolazi klub Olmissum, državni prvak u futsalu za sezonu 2019./20., 
koji je sredinom srpnja ove godine u finalu svladao dvostrukog prvaka, makarski klub Novo 
Vrijeme? 

 

28. Jedan od najljepših plitvičkih slapova ime nosi u čast koje naše operne dive, koju je slavni Puccini 
smatrao najboljom izvođačicom njegove Tosce? 

 

29. Kako se zove IT i telekomunikacijska tvrtka koju su 2006. osnovali Silvio Kutić i Izabel Jelenić; 
vodnjanski softverski div s poslovanjem i uredima u globalnim poslovnim središtima čija je 
vrijednost nedavno dosegnula milijardu dolara? 
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30. Kojega se zadarskog prirodoslovca (1845.-1908.), koji se tijekom znanstvene karijere bavio 
sustavnim proučavanjem živih i umrlih mekušaca te ptica i sisavaca, smatra utemeljiteljem 
hrvatske zoologije i biologije mora? Suosnivač je Hrvatskog prirodoslovnog društva te pokretač 
njegova časopisa Glasnik (danas Priroda). 

 

31. Koji je geometrijski lik neodvojivi dio imena Vladimira Dodiga, jednog od naših najsvestranijih 
umjetnika, preminulog 2018. u sedamdesetoj godini? 

 

32. Koji je hrvatski sportski djelatnik i publicist, jedan od pionira popularizacije sporta u Hrvatskoj, 
od 1919. do 1927. predsjednik olimpijskog komiteta, a od 1920. do 1946. član Međunarodnog 
olimpijskog odbora? 

 

33. Nastala u ratno vrijeme, kako se zvala dnevna informativna TV emisija, prikazivana na HTV-u od 
1991. do 1996., koja je koncepcijski bila slična informativnim emisijama koje sintetiziraju dnevne 
događaje, kakve inače prakticiraju europske televizije pri kraju prime timea? Prvi urednici i 
voditelji bili su Dubravko Merlić, Denis Latin, Elizabeta Gojan i Damir Matković. 

 

34. Nastupa za Zagreb Cvjetno Dockers i jedan je od naših najuspješnijih igrača; u kojem sportu, 
najčešće na pozicijama "full forward" i "ruckman", nastupa Ivan Molnar? 

 

35. Smješten između Lopara, Krka, Prvića i Golog otoka, kako se zove drugi najzeleniji otok na 
Jadranu, na kojem je od 1948. do 1988. bio kazneno-popravni dom za žene? 

 

36. Božo Petrov zasad je jedini predsjednik Hrvatskog sabora koji je podnio ostavku na tu funkciju. 
Tko je jedini predsjednik Sabora (2011.-2012.) koji je preminuo na toj dužnosti? 

 

37. Kako se preziva kutjevački vinar čije je vino Venje (berba 1998.) na prvom ocjenjivanju uglednog 
britanskog časopisa Decanter osvojilo titulu svjetskog prvaka u kategoriji bijelih vina s cijenom 
ispod deset funti? 

 

38. Kako se zove nagrađivani kino-projekt Tomislava Radića iz 1972., prvi hrvatski igrani film 
realiziran u stilu dokumentarističkog cinéma vérité te dosljednim nizanjem epizoda „kriški 
života“ kroz koje se profiliraju lik i karakter protagonistice, koju iznimno realistično i uvjerljivo 
tumači Božidarka Frajt? 

 

39. Kako se zvao dubrovački kroničar iz 16. stoljeća, najpoznatiji kao sastavljač opsežna zbornika 
ljubavne lirike s više od osamsto pjesama najstarijih dubrovačkih pjesnika, nazvanom upravo po 
njemu? 

 

40. Kako se zvao hrvatski jezikoslovac i prevoditelj, jedan od istaknutijih članova Ilirskog pokreta te 
među njima jedini rođeni štokavac, čija je poznata rečenica: “Piši za oko, a govori za uši“ dugo 
bila glavno obilježje književnojezične norme temeljene na morfonološkom pravopisu? 

 

41. Kako se zvao reprezentativni veslač i član "HVK Gusar" koji je čak 25 puta bio prvak Jugoslavije u 
četiri različite discipline te devet puta prvak Balkana? Najveći olimpijski uspjeh postigao je u 
Moskvi 1980., osvajanjem srebra u dvojcu s kormilarom s partnerom Duškom Mrduljašem.  

 

42. Koji je hrvatski odvjetnik branio Josipa Broza Tita u poznatom "Bombaškom procesu", ali i 
kardinala Alojzija Stepinca, za čiju je obranu imao jedan razgovor s optuženim kardinalom i čiji se 
obrambeni govor unatoč tomu smatra biserom odvjetničke vještine? Za osobite zasluge na 
unapređenju i afirmaciji odvjetništva kao samostalne i neovisne službe Hrvatska odvjetnička 
komora od 1977. dodjeljuje plaketu s njegovim imenom kao najvišu nagradu hrvatskog 
odvjetništva. 

 

43. Na prestižnom natjecanju Sony World Photography Awards 2018. prvim mjestom u kategoriji 
najbolje nacionalne (hrvatske) fotografije nagrađen je fotograf divljine i prirode Petar Sabol. 
Fotografija nastala na području Virovitičko-podravske županije prikazuje parenje dviju ptica iz 
koje porodice (lat. Meropidae) šarena perja, čije ime kazuje da se uglavnom hrane nekim 
letećim kukcima? 
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44. O kojoj su omiljenoj zagrebačkoj glumici i članici HNK-a, preminuloj 1913. u četrdesetoj godini, u 
kazalištu "Komedija" 1991. Nino Škrabe i Arsen Dedić postavili mjuzikl Lady ____? Na crti 
nedostaje prezime glumice. 

 

45. S hitovima Stavi pravu stvar, Dobro se zabavljaj i Tvoje lice, kako se zove drugi studijski album 
grupe Aerodrom iz 1981., nastao između albuma Kad misli mi vrludaju i Obične ljubavne pjesme? 

 

46. *Omot albuma Đuke Čaića Hrvatine iz 1991. očigledno je inspiriran fotografijom šestorice 
vojnika Joe Rosenthala, nastaloj na kraju Drugog svjetskog rata, u veljači – koje godine? 

 

47. *Predstavnici kojega su sporta nosili hrvatsku zastavu na otvaranju Olimpijskih igara 2008. i 
2012. godine? Na slici je stjegonoša iz Londona. 

 

48. *Pod kojim je imenom poznatiji superjunak iz Jelse na Hvaru, pravog imena Boris Bunčuga, u 
stripu autora Tonija Favera i crtača Vanče Repca? 

 

49. *U čast 210. godišnjice rođenja kojega je svjetski poznatog skladatelja, u srpnju ove godine u 
zagrebačkoj Dežmanovoj ulici dovršen mural street art umjetnika Borisa Barea? 

 

50. *Koja nakladnička kuća, osnovana 1997. godine, kroz više od šesto dosad objavljenih naslova 
uglavnom obuhvaća kapitalna djela društvenih i humanističkih znanosti, aktualna i već klasična 
djela iz područja popularne znanosti te vrijednu esejistiku i publicistiku? 
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