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МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ ãðàäîâåòå 
êðàé ðåêà Äóíàâ?

1. Кой български град е наричан „мал-
ката Виена“?

а) Видин
б) Силистра
в) Русе

2. Какво е разстоянието между Бра-
тислава и Виена?

а) 65 км
б) 105 км
в) 155 км

3. В кой крайдунавски град се намира 
най-големият орган в света със 17 774 
тръби?

а) Молдова ноуа, Румъния
б) Пасау, Германия
в) Браничево, Сърбия

4. Кой град е наричан „Сръбската 
Атина“, защото играе ключова роля в 
Сръбското възраждане през ХІХ век?

а) Нови Сад
б) Белград
в) Смедерево

5. В кой крайдунавски град е роден 
Алберт Айнщайн?

а) Улм, Германия
б) Регенсбург, Германия
в) Инголщат, Германия

6. Как се казва австрийският град, в 
който ходят на училище диктаторът 
Адолф Хитлер, философът Лудвиг Вит-
генщайн и в който е преподавал Йохан 
Кеплер?

а) Виена
б) Цвентендорф
в) Линц

7. Кой е най-известният мост над 
Дунав в Будапеща?

а) Мостът на свободата
б) мостът „Петьофи“
в) верижният мост „Сечени“

8. Къде няма да бъде изграден нов 
мост между Румъния и България?

а) при Оряхово и Бекет
б) при Никопол и Турну Мъгуреле
в) при Силистра и Кълъраш

9. Кои два румънски големи крайду-
навски града почти са се слели?

а) Браила и Тулча
б) Браила и Галац
в) Галац и Тулча

10. Коя река се влива в Дунав край 
Белград?

а) Дрина
б) Сава
в) Морава

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

 Япония за първи път от четири десе-
тилетия насам пусна свой пътнически реак-
тивен самолет и той бе представен от 
производителя Mitsubishi Heavy Industries. 
Машината е в три разновидности: MRJ90 - 
за 88 пътници, MRJ70 - за 76, и MRJ100X - за 
100. Предстоят 2500 часа тестови полети, 
преди да стартира първият официален 
полет, планиран за втората половина на 

2015 г. Досега има 191 поръчки за новия 
самолет. Япония обмисля и създаването на 
първи собствен реактивен изтребител. 
До преди 2 години тя произвеждаше F-2 в 
партньорство със САЩ, но съвместното 
производство приключи. Япония е голям 
производител на компоненти за американ-
ски самолети. Например 1/3 от Boeing-787 
Dreamliner е направена от японски части. 

Александр Овечкин е сред най-
добрите нападатели в 
съвременната история на хокея 
и най-скъпият играч в света. 
29-годишният московчанин 
сключи договор с „Вашингтон 
Кепитълс“ за 124 млн. долара.

26- годишният канадски професионален 
хокеист Сидни Патрик Кросби показа 
най-добри резултати през миналия сезон - 
125 точки въпреки травмите, които 
получи. Той пропусна края на сезона и не 
успя да получи званието „Най-добър 
нападател на Националната хокейна лига“.

27-годишният възпитаник на магнитогорския 
„Металург“ Евгений Малкин е сред лидерите 
на отбора на Питсбърг. През 2004 г. той 
стана световен шампион по хокей.

Вратарят на „Минесота Уайлд“ Джош Хардинг игра отлично 
през сезона въпреки контузията, която получи. 30-годишният 
канадски вратар продължи да играе напук на страшната диагноза 
множествена склероза, която лекарите му поставиха преди година.

Патрик Кейн, 25-годишният 
нападател на американския клуб 
„Чикаго Блекхоукс“, получи приза 
„Кон Смайт Трофи“ за най-полезен 
играч в плейофите.


