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Ïåò îò íàé-ãîëåìèòå ïîðîäè êîòêè: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ 
òúðãîâñêèòå ìàðêè 

è ëîãàòà?
1. Какво означава „Шкода“ на чешки?
а) „Другар“
б) „Жалко!“
в) „Спътник“
2. Коя е най-продаваната марка 

цигари в света?
а) Lucky Strike
б) Marlboro
в) Victory
3. Коя японска технологична марка 

означава „изгряващо слънце“ и така 
поражда асоциации с имперския вое-
нен флаг на страната, символизиращ 
именно изгряващо слънце?

а) Hitachi
б) Honda
в) Panasonic
4. Коя съветска компания използва 

за свое лого работник и колхозничка?
а) Тройной (марка одеколон)
б) Внешторгбанк
в) Мосфилм
5. Какво изобразява логото на 

Vodafone?
а) телефонна слушалка
б) балон, в който се изписват изгово-

рени думи
в) латински знак за кавички, предпо-

лагащ начало на разговор
6. Как се наричат разнообразните 

лога на търсачката на Google, които 
се променят в тон с годишнини и 
важни събития?

а) Google Doodles
б) Google Poodles
в) Googlags
7. Коя технологична фирма прите-

жаваше бранд №1 в периода 2010-
2013 г. в световен мащаб?

а) Apple
б) Facebook
в) Twitter
8. Каква по народност е марката 

Gucci, която е най-скъпата марка в 
облеклата за 2013 г.?

а) френска
б) швейцарска
в) италианска
9. Коя от изброените фармацев-

тични компании е британска?
а) Pfizer
б) GlaxoSmithKline
в) Sanofi
10. Кой художник сюрреалист е счи-

тан за вдъхновител на логото на 
телевизия CBS, което представлява 
стилизирано око?

а) Салвадор Дали
б) Рене Маргит
в) Макс Ернст

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

 Търговията между САЩ и ЕС възлиза на 
38 млрд. долара годшно, пише CNN (27 млрд. 
долара руски износ и 11 млрд. долара руски 
внос). В същото време Русия изнася за ЕС 
стоки за 292 млрд. долара годишно и внася 
такива за 169 млрд. долара. Това означава, 
че ЕС е най-големият търговски партньор за 

Русия, докато самата тя е 3-тият по голе-
мина търговски партньор за ЕС. В същото 
време икономическото значение на Русия 
за САЩ е далеч по-малко – тя е 20-ият по 
големина търговски партньор на Щатите, 
докато САЩ са на пето място по търговско 
значение за Русия.

Савана е не само най-голямата, но и 
най-скъпата порода. Тя е кръстоска 
между африканския хищник сервал и 
домашната котка. Теглото є може да 
надхвърли и 20 кг, а височината - 60 см. 
Представителите на тази порода са 
интелигентни, спокойни и 
любознателни.

Мейн куун е създадена преди повече от 
150 години като едра, силна и красива 
порода, която добре да понася и най-
суровата зима. Теглото на мъжките 
екземпляри достигат 15 кг, а на 
женските - до 8 кг. Високи са до 41 см. 
Породата е записана в Книгата на 
Гинес като най-дългата котка в света 
- 123 см от носа до края на опашката. 

Британската котка е най-популярната 
порода на Острова. Мъжките екземпляри 
тежат 5-10 кг, а женските 5-7 кг. Тези 
котки имат къса гъста козина, а тялото 
им е с „квадратна“ форма.

Турската ван е една от най-
древните породи домашни 
котки. Тялото є е мускулесто, 
а дължината му стига до 1.20 м. 
Самецът тежи между 6 и 9 кг, а 
женската - от 4.5 до 6 кг.

Породистата сибирска котка 
има полудълъг косъм. Мъжката 
тежи от 6 до 9 килограма, а 
женската - от 3.5 до 7 кг.  
Тялото є е мускулесто, а 
крайниците - силни.


