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Сите факти се дадени во кратка форма, 

а нивните објаснувања можете да ги 
најдете на сајтот arno.mk на линковите 
кои се наоѓаат на крајот од книгичкава.



Едицијата „Фактопедија“ е замислена како неформална 
едукација, збирка на интересни факти од светот на 

науката, технологијата, уметноста, екологијата... оние 
нешта кои на уредниците на едицијата им се чинат 

значајни за правилен раст и развој на младите индивидуи 
во едно недоволно развиено и ранливо општество.

Авторите кои објавувале во едицијата „Фактопедија“ се 
Бранко Прља, Владимир Карер, Нина Прља, Исак Сима и 

Берт Стајн. Досега се објавени девет книгички за Исак Њутн, 
Алберт Ајнштајн, Стивен Хокинг, Никола Тесла, кинеските 

историски изуми, зачувувањето на околината, за познатите 
мустаќлии кои го смениле светот, за Јуриј Гагарин и за 

познатите филмови 1984-2004.

Фактопедиjа



Оваа „јубилејна“ 10-та книгичка од едицијата фактопедија 
се занимава со факти од различни области на науката, 

уметноста, историјата, живиот свет, екологијата и разни 
други области на човековата дејност.

Со книгичкава се навраќаме на причините зошто е 
создадена едицијава - една општа и несопирлива желба 

за учење и осознавање на нови и интересни нешта. 
Тоа е знаење кое нема за цел „петка“ или успех, туку 

постои само за себе и ја збогатува личноста и нејзиниот 
светоглед. Ни помага да го спознаеме своето место во 

вселената и да бидеме скромни, но воедно и постојано 
жедни за нови знаења. Врзете се, полетуваме!

Вовед



#1 Најбрзиот авион на светот е Икс-15 со 
брзина од 7.274 км/час, од 1967 година!

#2 Замислете, просечно дете распознава 
200 логоа на брендови до прво одделение!

#3 Првиот роман напишан на машина  
за пишување е „Том Соер“, чук-чук!

#4 Слоновите во природа спијат само  
2 часа дневно. Во зоо спијат повеќе.



#5 Во повеќето реклами времето на 
часовниците со сказалки е 10:10.

#6 Брокула и карфиол се единствени 
зеленчуци/цвеќиња (и страшни за сите деца!)

#7 Од 1885-1903 година Кока-Кола 
содржела кокаин - шмрк кола!

#8 40% од профитot за Мекдоналдс e од 
Happy Meal - „среќните“ дебели деца!



#9 Во просечен живот, човекот изодува 
растојание колку 5 пати околу екваторот.

#10 Непал е единствената држава  
која нема правоаголно знаме.

#11 Во 400 г. пне. во Спарта имало 
500.000 робови и само 25.000 жители.

#12 Најголем број деца кои имаат  
иста родена мајка е 69. sixty-nine dude!



#13 Еден забар го измислил 
електричното столче - бзззз!

#14 Замислете, крилјата на Боинг се 
подолги од првиот лет на авион.

#15 Ескимите имаат 15 зборови  
за „снег“, но Шкотланѓаните имаат 421!

#16 САД произведува 1/5  
од светскиот отпад - ѓубриња!



#17 Тираносаурус Рекс растел  
по околу половина тон месечно. Ааууу!

#18 Во 1830-тите во САД кечапот бил 
продаван како лек. Кај нас - рицино!

#19 Во 1920-тите козметиките имале 
радиоактивни елементи. „Женскава зрачи!“

#20 Името Венди прв пат било употребено 
и измислено во книгата Петар Пан.



#21 Првата бомба во 2 Св.војна врз Берлин 
паднала во зоо градина и убила – еден слон!

#22 Жирафите и стаорците можат да 
издржат подолго без вода отколку камилите.

#23 Не само што се голи, полжавите 
имаат четири носеви - шмрррк!

#24 Камилите имаат три очни капаци - не 
за убавина, туку за заштита од здодевниот песок! 



#25 Полжавите може да спијат и до 3 
години, ако нема влага, не од здодевност.

#26 На секое едно човечко суштество има 
околу милион мравки. Се разбира не врз него.

#27 Ајкулата е единствената риба која може 
да трепка. Другите немаат ни очни капаци!

#28 Шварци на бубачките е „носорог“ која 
крева тежина 850 пати поголема од својата.



#29 Слоновите се единствените цицачи 
кои не скокаат. Рипни ти со 5 тони!

#30 Окото на нојот е поголемо од неговиот 
мозок. „Колкави очи имаш ној-бабо?“

#31 Тигрите имаат пруги на кожата, не само 
на крзното. Избричете тигар - ќе се уверите!

#32 Бебињата имаат 300 коски, возрасните 
луѓе 206. Не дека ги губат, само се спојуваат!



#33 Ајфеловата кула летно време расте 15 
см, поради ширењето на топлиот метал!

#34 Една лажичка неутронска ѕвезда 
тежи... 6 милијарди тони!

#35 За 2.3 милијарди години на Земјата 
океаните ќе бидат жешка рибина чорба!

#36 Октоподот има три срца и девет 
мозоци... ама џабе, пак ќе заврши во чинија!



#37 75% од мозокот е вода и само 2% 
дехидратација може да го оштети!

#38 Во Ирска има повеќе црвенокоси луѓе 
од кој било друг дел на светот.

#39 Земјата е составена од 61% вода во 
течна состојба и 10% мраз - кул!

#40 Човечкиот мозок има 100 милијарди 
неврони - колку ѕвезди во Млечниот пат!



#41 На Земјата во текот на еден ден се 
случуваат околу 3 милиони молњи - зврц!

#42 Луѓето користат само 10% од мозокот 
– е само апсолутен и глупав мит!

#43 Луѓето користат околу 100 различни 
мускули за да зборуваат - некои и повеќе!

#44 Холестеролот не е лош – напротив, тој 
е неопходен за „мрсниот“ мозок!
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#45 Делфините гледаат во различни насоки 
со двете очи и спијат со едното око отворено.

#46 “Brain freeze” не е мит! Смрзнатите 
крвни садови од грлото ја носат крвта во мозокот.

#47 Човечките коски на бутот (femur) се 
посилни од бетон, но не удирајте ги со штемајз!

#48 Мозокот е фабрика за мисли и 
создава 12-60.000 мисли во текот на денот!



#49 Медот е единствената храна која не се 
расипува - сладок факт!

#50 20% од кислородот и крвта се 
користи во мозокот, себично ама неопходно!

#51 Срцето на ежовите чука 250 пати во 
минута, а кај слоновите 30 пати во мииинута...

#52 ако ве удрат во тилот, ќе броите 
ѕвезди - визуелниот дел од мозокот е таму!



#53 Со молив може да повлечете линија 
долга 56 километри - но не обидувајте се.

#54 Најстарото парче гума за џвакање во 
светот е старо 5700 години - бљак!

#55 Диносаурусите јаделе и камења -  
за подобро варење... крррр!

#56 Рециклирањето го измислила Кока-
Кола... кога преминала на пластични шишиња.



#57 Марија Кири е единствената личност која 
има Нобелова награда во две научни области.

#58 Ноздрите работат наизменично, со 
замена на должностите на неколку часа - шмрк!

#59 Бакарните кваки на вратите се само-
дезинфицираат со инактивација на бактериите!

#60 Супермен лета од 1940-тите.Полесно 
било да се анимира како лета отколку да скока.



#61 Ајкулите можат да живеат и до 5 века, 
а најстарата откриена живеела 392 години!

#62 Кучињата сакаат играчки кои цивкаат 
затоа што звучат како мал плен!

#63 Глувиот Бетовен можел да слуша 
музика преку шипка од клавир која ја гризел.

#64 99,9 проценти од сите видови кои 
некогаш постоеле на Земјата се исчезнати!



#65 Горилите се 5-10 пати посилни од 
луѓето и можат да кренат речиси еден тон!

#66 Винсент Ван Гог продал една слика 
додека бил жив (на сестрата на пријател)!

#67 Во Библијата има 34 скакулци, 11 
молци, 10 скорпии, 9 гасеници и 4 пчели! 

#68 Чесите се најголеми пивопијачи, а 
еден Чех испил литар пиво за 4.11 секунди, голт!



#69 САД ја купила Аљаска за 2 центи по 
хектар од Русија во 1867 година - џабе!

#70 Има вкупно 50.000 кинески знаци во 
писмото, но во редовна употреба се 2-3.000.

#71 Најбрзите нервни импулси патуваат со 
брзина од 288 км/час! Вруум!

#72 Kaшламе со брзина од 100 км/час, но 
киваме со 300 км/час, затоа раката на уста!



#73 Исак Асимов е единствениот автор 
кој има дела во сите области. Цар!

#74 Една крава дава речиси 200.000 чаши 
млеко во својот живот.Got milk?

#75 Олимпискиот златен медал содржи 
92,5 проценти сребро. Ча-чинг!

#76 Повикувачкиот број за Русија е 007!  
„Се викам Путин, Владимир путин.“*
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#77 Една габа го инфицира мозокот на 
мравките и го контролира нивното движење.

#78 Хартиените шамивчиња започнале 
како филтери за гас маските.Ках-ках!

#79 Сините китови јадат половина 
милион калории во еден залак, њам!

#80 За што служи џепчето во предниот дел 
од фармерките? За џебен часовник!



#81 Сегашното американско знаме е 
дизајнирано од средношколец кој добил 4-!

#82 НАСА им „испраќа“ алатки на 
астронаутите преку мејл, потоа ги 3Д-печатат!

#83 Авокадо на јазикот на Ацтеките кои 
први ги одгледувале значи „тестис“.

#84 Европејците во 18 век се плашеле да ги 
јадат доматите зашто ги сметале за отровни!



#85 Пронаоѓачот на микробрановата печка 
добил само 2 долари за своето откритие!?

#86 Мрзливците имаат повеќе пршлени 
на вратот отколку жирафите - крц!

#87 Бојата пред пронаоѓањето на тубите се 
чувала во мочниот меур на свињите - БОИнк!

#88 Луѓето (поточно спортистите) може да 
скокнат подалеку од коњите... њихааа!



#89 Тестовите за бременост потекнуваат од 
1350 година п.н.е. од Египет - сфингатастично!

#90 Русија е најголемата земја во светот 
со 17 милиони квадратни километри!

#91 Крикетот е вториот најпопуларен спорт 
во светот. Да живее Комонвелтот!

#92 Кенгурите не можат да скокаат назачки, 
ниту да одат напред или назад... по-оп!



#93 Џејмс Камерон го продал сценариото за 
филмот „Терминатор“ за 1 долар - упс!

#94 Британската империја била 
најголемата империја во светската историја.

#95 Едни од првите снимки биле со... 
мачки - знаевте, нели!?

#96 Очите на Алберт Ајнштајн се во Њујорк, а 
неговиот мозок е во Филаделфија!



#97 Тениските топчиња за Вимблдон се 
чуваат на 20  ̊Целзиусови - да не им студи!

#98 Мартин Лутер Кинг на училиште добил 
тројка по јавно говорење - но, имал сон!

#99 Океаните (планктони, алги и бактерии) 
создаваат повеќе кислород од сите дрвја!

#99.9 Кога би отплеткале ДНК од 1 човек 
таа би стигнала до Плутон и назад - 17 пати!
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