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Ïåò íàé-ñêúïè öâåòÿ: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ êîëèòå?
1.  Кой древен народ не е ползвал коле-

лото за транспорт?
а) инките
б) елините
в) индийците
2.  Колко коня са впрягани от древни-

те римляни в колесницата, нарече-
на “квадрига”?

а) 3
б) 4
в) 6
3. Кой изобретател е считан за създа-
тел на първия автомобил през 1886 г.?
а) Томас Едисън
б) Вилхелм Майбах
в) Карл Бенц
4. Кой американски предприемач раз-
гръща от 1914 г. нататък поточна 
линия за производство на автомоби-
ли, която на всеки 15 минути дава 
нова кола?
а) Рансъм Олдс
б) Томас Бланшард
в) Хенри Форд
5. Кой създава първия тролейбус през 
1882 г.?
а) Ернст Вернер фон Сименс
б) Готлиб Даймлер
в) Зигфрид Маркус
6. С какво се захранват автомобили-
те, произвеждани от компанията на 
Елън Мъск Tesla Motors?
а) биогориво
б) електричество
в) водород
7. Коя европейска страна има най-мно-
го точки за зареждане на електромо-
били, съотнесено към своето населе-
ние?
а) Дания
б) Швеция
в) Естония
8. В кой американски щат е най-разви-
та инфрастрктурата за водородни 
автомобили?
а) Калифорния
б) Флорида
в) Масачузетс
9. Коя интернет компания тества в 
момента свои автомобили, управля-
вани без човешка намеса?
а) Microsoft
б) Google
в) Apple
10. Кой бивш състезател от Формула 
1 държи рекордите за най-много спе-
челени състезания и шампионати в 
историята?
а) Жил Вилньов
б) Михаел Шумахер
в) Фернандо Алонсо

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

 В края на януари най-големият про-
изводител на персонални компютри в 
света - китайската компания Lenovo, 
закупи фирмата за мобилни телефони 
Motorola Mobility от Google за 2.91 млрд. 
долара. Като част от контракта Google 
ще получи 7.7% от акциите на Lenovo. 
Китайската компания, която произвежда 
и смартфони, се надява след приключване-

то на сделката да се сдобие с глобален дял 
от пазара на смартфони от над 6% (при 
28.8% за Samsung и 17.9% за Apple). Освен 
това Lenovo придоби и поделението на 
IBM за сървъри от нисък клас срещу 
2.3 млрд. долара. Когато покупката бъде 
одобрена от регулаторните власти в 
САЩ, делът на Lenovo на глобалния пазар 
на сървъри ще нарасне от 2 на 14%.

Този изкуствено създаден елегантен сорт 
орхидея Shenzhen Nongke дължим на селек-
ционери от Китай. През 2005 г. уханното 
цвете е закупено на аукцион от анонимен 
купувач за рекордната сума от 202 хиляди 
долара, което му дава статут на най-скъпо-
то цвете в света.

Скромен букет рози от сорта Sweet Juliet 
може да се купи за около 150 долара. 
Прелестното цвете е създавано в 
продължение на 15 години от английския 
селекционер Дейвид Остин. Упоритият 
труд обаче му носи истинско състояние 
от 15.8 млн. долара.

Розите, наречени на френския поет Пиер дьо Ронсар, са сред най-красивите цветя в света. Сортът, известен още с името Райска роза, е завоювал много и различни награди. Един стрък от него се оценява на 20.5 долара.

Златото на Канибала е изключително 

рядък сорт орхидея, която расте на 

о. Борнео, Малайзия. Среща се само по 

склоновете на планината Кинабалу. За да 

даде ароматните си цветове, са є нужни 

15 години. Съцветията є имат не повече 

от шест цвята. Един-единствен цвят 

струва 5-6 хиляди американски долара.

Мединила е  невероятно красиво расте-

ние, което се среща из влажните азиат-

ски гори и някои тихоокеански острови. 

Това екзотично растение с ярко-розови 

цветове, които висят като гроздове, 

струва между 50 и 150 долара.


