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Ïåò îò íàé-äîáðèòå àêâàïàðêîâå â ñâåòà: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ íàé-ãîëåìèòå 
êàíàëè â ñâåòà?

1. Кои градове свързва Великият канал - 
най-големият в света, построен около 610 г. 
в Китай и дълъг 1872 км?

а) Пекин и Шанхай
б) Пекин и Ханджоу
в) Пекин и Гуанчджоу
2. От коя държава през 1903 г. е откъсна-

та Панама с американска помощ за местни-
те сепаратисти, за да е по-евтин строежът 
на канала между Атлантика и Пасифика, 
останал собственост на САЩ до 2000 г.? 

а) от Коста Рика
б) от Централноамериканската федерация
в) от Колумбия
3. Кой европейски държавник пръв замисля 

строителството на канал, който да свърже 
Средиземно и Червено море - функция, която 
днес изпълнява Суецкият канал?

а) френският император Наполеон Бона-
парт

б) руският император Александър І
в) австрийският император Франц ІІ
4. Какви са основните строители на 

завършения през 1933 г. в СССР Беломорско-
балтийски канал, свързващ северното Бяло 
и Балтийско море?

а) войници от Червената армия
б) политически затворници
в) доброволни комсомолски отряди
5. Какви по националност са архитекти-

те, проектирали завършения през 1893 г. 
Коринтски канал в Гърция?

а) унгарци
б) французи
в) гърци
6. Какво име е носил до 1948 г. изграденият 

от Германия Килски канал, който свързва 
през 1895 г. Балтийско и Северно море?

а) „Карл Велики” 
б) „Канцлер Бисмарк”
в) „Кайзер Вилхелм”
7. През коя година Евроканал свързва в 

едно водите на реките Рейн, Майн и Дунав? 
а) 1985
б) 1992
в) 2004
8. Кои три страни подписаха в края на 

миналата година договор за спасяване на 
Мъртво море от пресъхване чрез строеж на 
канал между него и Червено море?

а) Израел, Египет, Ливан
б) Израел, Йордания, Катар
в) Израел, Палестинската власт, Йордания
9. Кога е планирано да е готов проектът 

на Китай за три водни канала, които да 
пренесат на Север водите на южната 
река Янцзъ?

а) през 2050 г.
б) през 2020 г.
в) през 2015 г.
10. От коя страна е главният инвести-

тор, застанал зад строежа на междуокеан-
ски канал през територията на Никарагуа, 
който ще стартира през декември т.г.?

а) от САЩ 
б) от Китай
в) от Русия

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

 Орбитата на Международната кос-
мическа станция бе коригирана за пореден 
път, за да се избегне сблъсък с голяма маса 
космически боклук с около 80 отломки. Те 
са от засилващия блок „Бриз-М”, използ-
ван през 2012 г. за изстрелване на руски и 
индонезийски телекомуникационни спът-
ници. Комплексът тогава не достигна 
желаната орбита и се разпадна. Минала-

та година спецалисти изчислиха, че в око-
лоземното пространство се въртят 
15 733 парчета от космически отпадъци. 
80 на сто от тях са в ниските слоеве, 
12 на сто са във високоелиптични орби-
ти, а 6 на сто – в геостационарни орби-
ти. Русия има най-много дял в боклука – 
6125 обекта. САЩ са втори с 4627 отлом-
ки. Китай е трети с 3672.

Waterbom Balii в Кута, Индонезия, е най-добрият 
аквапарк в цяла Азия и пети поред в световната 
класация. С тропическите си гори, с водните си 
пързалки и с перфектната си чистота паркът 
привлича много туристи от целия свят, при 
това на много по-ниска цена в сравнение със 
западните стандарти

Близърд Бийч се намира 
в щата Флорида и е най-
хубавият аквапарк в 
САЩ. Част от 
забележителностите му 
са създадени с формата 
на снежните фигури, 
изникнали след един 
инцидентен снеговалеж 
в югоизточния 
американски щат.

„Сиам парк“ са намира на 
екзотичния остров 
Тенерифе и се счита за най-
добрия воден парк в Европа. 
Открит е през 2008 г. и е 
копие на аквапарка в 
Тайланд. Атракциите, 
които вдигат адреналина, са 
разположени в тропически 
парк с 200 хил. кв. м площ. 
Тук е и най-големият басейн 
в света с изкуствени вълни.

Бразилският воден парк 
„Бийч парк“ обира овациите 
с най-високата в света 
пързалка – цели 41 метра. 
Спускането от най-високата 
є част до басейна е истинско 
взимащо дъха приключение. 
Полетът към водата е със 
скорост 60 км в час.

Отново на остров Тенерифе в Пуерто де ла Крус 
се намира вторият най-добър воден парк на 
Стария континент - „Лаго Мартианес“. 
Развлекателният комплекс се слави с 
изкуствената си лагуна на брега на океана.


