
В час ли сте
с руската литература?

1. Златният век на руската литера-
тура през ХIХ век започва с:

а) Александър Пушкин
б) Сергей Есенин
в) Александър Сумароков
2.  Алексей Толстой и тримата му 

братовчеди пишат под колектив-
ния псевдоним:

а) Марко Тотев
б) Змей Горянин
в) Козма Прутков
3. В кой роман на Тургенев главният 

герой е българинът Инсаров?
а) “Дим”
б) “В навечерието”
в) “Дворянско гнездо”
4. На кой писател принадлежи следно-

то прозрение:  “Какво е човешкият 
живот, ако не моментно опиянение 
на душата? Ние всички сме като 
пияни, всеки по свой си начин. Един 
е пил повече, друг по-малко. И е раз-
лично при всеки: един се смее в лице-
то на света, а друг плаче свит на 
гърдите му. Един вече е повърнал и 
се чувства по-добре, докато на друг 
едва сега започва да му се гади...”

а) Фьодор Достоевски
б) Венедикт Ерофеев
в) Максим Горки
5. “Всички щастливи семейства си 

приличат. Всяко нещастно семей-
ство е нещастно по своему” е про-
чута фраза от произведението:

а) “Ана Каренина” на Толстой
б) “Мъртви души” на Гогол
в) “Синята дълбина” на Андрей Платонов
6. Родоначалник на съвременния 

абсурдизъм е творилият през 20-те 
и 30-те години на ХХ век:

а) Борис Пастернак
б) Осип Манделщам
в) Даниил Хармс
7. Поетичният цикъл “Реквием” (1935-

1940 г.), посветен на сталинския 
терор, е считан за най-значимото 
произведение на:

А) Зинаида Гипиус
Б) Ана Ахматова
В) Марина Цветаева
8. Скандалният самиздатски алманах 

“Метропол” излиза през:
а) 1979 г. 
б) 1989 г.
в) 1984 г. 
9. Авторът на съвременния роман 

“Монументалната пропаганда” 
Владимир Войнович е роден в:

а) Белград
б) Хабаровск
в) Душанбе
10. Очеркът “Разграждането на вод-

ката” е написан от:
а) Виктор Пелевин
б) Виктор Ерофеев
в) Виктор Черномирдин

Отговори: 1-а, 2-в, 3-б, 4-б, 5-а, 6-в, 7-б, 8-а, 
9-в, 10-б.
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Архивен кадър от далечната 1992 година и 
предаването “Час по всичко”, което се излъч-
ваше по БНТ. На снимката съм с колежката 
ми Анелия Каранова

ТЕСТ

Тук съм на две години и няколко месеца и правя своите първи опити с пишещата машина на майка ми

Пет мига от живота на Иво Андреев, продуцент 
и водещ на прогнозата за времето по TV7:

МАТЕМАТИКА

С приятелката ми Вили и синът ни Нико

Тук съм на две години и няк к в

Тази снимка е от едно августовско лято през 

далечната 1984 г. Не станах моряк, но пък 

морската вода и нейната температура се 

превърнаха във важна част от работата ми
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Прогнозата за времето на 

TV7 и новата ни плазмена 

карта
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% Най-големият работодател в света 
е Китайската народна армия с активен 
персонал от 2 250 000 души. Втора е 
американската верига от супермаркети 
Walmart с 2 100 000 служители. Трето 
място заемат индийските държавни 
железници с 1 600 000 работници. 

 Гигантската анаконда е най-дългата 
змия на Земята - екземпляри от вида дос-
тигат над 11 м, а теглото им - 250 кг.

 На 5 август 1962 г. южноафрикан-
ският дисидент Нелсън Мандела влиза в 
затвора. Той е освободен чак през 1990 
г., за да стане президент през 1994 г., 

след като неговата партия печели 62% 
от гласовете на парламентарните избо-
ри. 

 Считаният за най-голям инвести-
тор на всички времена Уорън Бъфет 
основава финансовата си компания през 
1956 г. с капитал 105 000 $. От тях него-
во лично притежание са едва 100 $. През 
1962 г. активите на компанията са вече 
над 7 000 000 долара, а делът на Бъфет 
надхвърля 1 000 000. Днес състоянието 
на Оракула от Омаха възлиза на 47 мили-
арда долара. Той е обещал да раздаде над 
99% от него за благотворителност. 


