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ÒÎÏ 5 ÍÀ ÀÔÐÈKÀÍÑKÈÒÅ ÄÅÑÒÈÍÀÖÈÈ:
Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå
ñ Èçòî÷íà Àçèÿ?

1. Коя религия съдържа в себе си 
култа към красивото?

а) шинтоизмът
б) даоизмът
в) конфуцианството

2. Къде се намира най-големият 
стадион в света с капацитет
150 000 души?

а) Токио
б) Пекин
в) Пхенян

3. Къде е разположен корейски-
ят богаташки квартал “Гангнам”, 
възпят от рапъра Psy?

а) Пусан
б) Сеул
в) Пхенян

4. Коя е столицата на руския 
далекоизточен федерален окръг?

а) Владивосток
б) Хабаровск
в) Магадан

5. Какво значи в превод 
“Самсунг”?

а) готин
б) кон, пиещ вода от реката
в) три звезди

6. Коя е родината на аниме и 
манга културата?

а) Япония
б) Тайван
в) Южна Корея

7. Какво значи камикадзе?
а) небесен вятър
б) плачеща върба
в) самотен ездач

8. Кое от следните наименова-
ния не е синоним на Китай?

а) Поднебесната империя
б) Средното царство
в) Чосон

9. Коя съседна на България стра-
на взема активно участие в 
Корейската война?

а) Югославия
б) Турция
в) Румъния

10. От какъв език произхожда 
думата “чай”?

а) китайски
б) руски
в) японски

Отговори: 1-а, 2-в, 3-б, 4-б, 5-в, 6-а, 
7-а, 8-в, 9-б, 10-а

 Лионел Меси от “Барселона” задмина 
рекорда за най-много голове в една кален-
дарна година, като надхвърли постиже-
нието на Герд Мюлер от 85 гола. Успехът 
на Меси дойде, след като той вкара 2 
пъти за победата с 2:1 над “Реал”-Бетис. 
25-годишният футболист, аржентинец по 
рождение, вече счупи не един рекорд. През 
миналия сезон Меси стана най-успешният 
нападател в испанското първенство, като 
отбеляза 50 гола за целия сезон. Той е вече 

и най-великият нападател на “Барселона” за 
всички времена, като отдавна е задминал 
предишния рекорд от 232 гола на Сесар 
Родригес, датиращ от 40-те и 50-те годи-
ни на ХХ век. Аржентинецът е изравнил и 
постижението за най-много попадения в 
Шампионската лига - 14. В момента Меси е 
отбелязал 74 гола във всички състезания за 
годината с “Барселона” и е добавил други 
12 точни попадения с националния тим на 
Аржентина от общо 66 мача. 

Водопадът Виктория се намира между 

Замбия и Зимбабве и се счита за най-

големия в света. През дъждовния сезон 

около 550 млн. кубически м вода се изливат 

от височина до 108 м в дълбоката каменна 

клисура, а сърцата на туристите спират 

пред величествената гледка.

според сайта idi.bg

“Масаи Мара” заедно със “Серенгети” и “Нгоронгоро” е един от най-известните резервати не само в Африка, но и в целия свят. Два пъти годишно на това място може да се наблюдава “великото преселение” на хиляди антилопи гну, слонове, биволи, зебри, газели.

Голямата джамия в Джене, Мали, е обявена през 1988 г. за част от Световното културно наследство. Построена е през 1200 г., разрушена е почти напълно и е издигната отново през 1906-а. Най-доброто време за посещение е в края на дъждовния сезон – август или септември.

Кейптаун е не само бисерът на Южна Африка, но и един от най-интересните градове на планетата. Разполовен е от планина, така че не пропускайте да я изкачите с лифта - гледката от най-високата точка е зашеметяваща.

Пирамидите в Гиза са една от най-старите 

туристически атракции, но предвид 

ситуацията в Египет е добре да побързате 

да видите поне  Хеопсовата и тази на 

Хефрен, предупреждават някои агенции. На 

ден се пускат по 300 билета за всеки от 

двата входа към комплекса.


