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Ïåò îò íàé-êðàñèâèòå óíèâåðñèòåòñêè êàìïóñè: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè
ñòå ñ Àôðèêà?

1. С кой европейски език се родее 
говореният в Република Южна 
Африка африкаанс?

а) френски
б) холандски 
в) португалски
2. Къде се намира централата 

на секретариата на Африканския 
съюз?

а) Претория, Република Южна 
Африка 

б) Триполи, Либия
в) Адис Абеба, Етиопия
3. В коя страна суахили не е офи-

циален език?
а) Демократична република Конго
б) Кения
в) Танзания
4. Коя е най-многолюдната афри-

канска държава?
а) Нигерия
б) Етиопия
в) Намибия
5. На границата на кои две стра-

ни е водопадът Виктория?
а) Намибия и Ботсвана
б) Танзания и Малави
в) Замбия и Зимбабве
6. В коя страна се намира плани-

ната Килиманджаро?
а) Бурунди
б) Танзания 
в) Замбия
7. Коя страна има арабско насе-

ление?
а) Габон
б) Мавритания
в) Гвинея
8. Каква е религиозната принад-

лежност на мнозинството копти?
а) православни
б) протестанти
в) католици
9. Коя южноафриканска страна 

ще стане най-големият износител 
на уран в света до 2015 г.?

а) Нигер
б) Чад
в) Намибия
10. Кое е най-известното про-

звище на Нелсън Мандела?
а) Ел Команданте
б) Мадиба
в) Царят на царете

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

 Въглеродният диоксид в земната 
атмосфера е достигнал рекордни нива през 
2013 г., съобщава Световната метеороло-
гична организация. Според годишния є бюле-
тин за парниковите газове средното ниво 
в глобален мащаб на въглеродния диоксид в 
атмосферата е достигнало 396 части на 

милион (чм) през 2013 г. - увеличение с 3 чм 
спрямо 2012 г. Ръстът през 2012 и 2013 г. е 
най-голям за последните 30 години. Въглерод-
ният диоксид в атмосферата в момента 
е 142% повече, отколкото е бил през 1750 
г. - преди началото на индустриалната рево-
люция. 

Claremont McKenna College, Клермонт, Калифорния

Красивата остъклена част на университета се 

използва за специални събития, изложби и за 

почивка на студентите.

Venice International University, Италия
Намира се на венецианския остров 
Сан Серволо и закъсненията за лекции 
не са уместни – до кампуса се стига 
само с лодка или с плуване.

Brandeis University, Уолтъм, Масачузетс
Емблематичният замък в двора на 
университета е построен през 1928 г. 
от д-р Джон Хал Смит – основател 
на Медицинския университет в града. След 
1945 г. става кампус на Brandeis University.

University of Cape Town, 
Кейптаун, Южна Африка
От всички сгради на 
университета най-впечатляващ 
е Upper campus, който съчетава 
красива сграда и приказна 
природа. Намира се близо до 
центъра на града, но е 
разположен в полите на 
Table Mountain.

University of California, 
Сан Диего, Калифорния
Освен с челните места в 
класациите на най-добрите 
университети зад океана 
кампусът в Сан Диего грабва 
вниманието и с невероятна 
библиотека.


