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Ïåò íàé-ãëåäàíè àíèìàöèè: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ 
êîìåäèéíèòå ñåðèàëè?

1. Кой актьор смени Чарли Шийн в 
сериала „Двама мъже и половина“?

а) Уди Харелсън
б) Аштън Кътчър
в) Джон Крайър

2. Как се казва кафенето, в което 
се събират героите от сериала „При-
ятели“?

а) Сентрал парк
б) Макларънс пъб
в) Кафе при Рене 

3. Актьорите от кой любим коме-
диен сериал ще посетят София през 
март?

а) „Малкълм”
б) „Ало, ало!”
в) „Бар „Наздраве”

4. Къде живеят Реймънд и семей-
ството му в сериала „Всички обичат 
Реймънд“?

а) в каравана
б) с родителите на жената на Рей-

мънд
в) срещу родителите на Реймънд

5. Какво отличава Малкълм от бра-
тята му в едноименния сериал?

а) той е много срамежлив
б) той е добър спортист
в) той е гений

6. Какво работи Ал Бънди от сери-
ала „Женени, с деца“?

а) боклукчия
б) продавач на обувки
в) застрахователен агент

7. Кой ситком спечели награда 
„Еми” за най-добър комедиен сериал 
през 2013 г.?

а) „Модерно семейство”
б) „Теория на големия взрив”
в) „Последният мъж на света”

8. Кой е най-дълго излъчваният ани-
мационен комедиен сериал?

а) „Семейният тип”
б) „Семейство Симпсън”
в) „Семейство Флинстоун”

9. Кой играе ролята на Сам Малоун 
в сериала „Бар „Наздраве“?

а) Тед Дансън
б) Ед О'Нийл
в) Келси Грамър

10. Какви са имената на враждува-
щите фамилии в сериала „Столичани 
в повече”?

а) Градинарови и Цветкови
б) Комарови и Тъпанарови
в) Лютови и Чеканови

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

 За първи път на 9 март сутринта 
маркирана с предавател бяла акула пре-
мина средноатлантическия хребет - под-
водната планинска верига, която разделя 
евразийската и северноамериканската 
тектонична плоча. Смъртоносният хищ-
ник на име Лидия е дълъг 4.5 м и тежи 907 
кг - снабден е с проследяващо устройство. 
Този вид акули е част от проекта Ocearch, 
който има за цел да ги следи, за да се научи 
повече за тяхното движение. Учените 
са наблюдавали Лидия в продължение на 

1 година, за този период тя е изминала 
31221 км, като е достигала скорост от 56 
км/ч. Големите бели акули традиционно 
се срещат в съвсем други части на света 
като Южна Африка, Австралия, Нова 
Зеландия, Калифорния, Аляска, Персийския 
залив и Хавай. Именно затова учените са 
изненадани от курса, който е предприела 
Лидия. Проучването показва, че акулите 
могат да изминат до 4828 км за 3 месеца, 
а от началото на проекта през 2009 г. са 
маркирани около 100 акули.

„Всички на 
сърф“ - красив, 

завладяващ 
филм, пълен с  

пингвини, 
които 

мечтаят да 
яхнат вълната.

„Търсенето на Немо“ е 
поредният детски филм, 
който се причислява към 
култовите анимации.

„Феноменалните“ е качествена 
анимация, независимо че не е 
създадена за най-малките. Филмът 
е сред най-добрите от Златната 
епоха на анимацията.

„Истинската история на 
Червената шапчица“ - според 
варианта, разказан в този 
филм, героинята отива на курс по шпионство и става 
секретен агент.

„Хотел „Трансилвания“ е 
американски компютърно 
анимиран филм от 2012 г. 
Дракула е управител на хотел, 
в който може да влизат само 
чудовища. Но изведнъж се 
появява човешко момиче.


