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Ïåò ñòðàííè æèâîòíè: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ 
åâðîïåéñêàòà 

ïîëèòèêà?
1. Кой от следните езици е сред 

онези, които владее Жан-Клод Юнкер?
а) латински
б) латвийски
в) румънски
2. Как се казва лидерът на гръцката 

лява партия СИРИЗА?
а) Алика Папарига
б) Алексис Ципрас
в) Евангелос Венизелос
3. Заместник-председател на чий 

интернационал е бил Виктор Орбан?
а) на социалистите
б) на комунистите
в) на либералите
4. Кмет на кой град бе Матео Ренци, 

преди да оглави италианското прави-
телство?

а) на Генуа
б) на Флоренция
в) на Венеция
5. Какъв чужд език е научила Ангела 

Меркел в родната си ГДР и дори е полу-
чавала награди за владеенето му?

а) полски
б) френски
в) руски
6. Какъв по етнически произход е 

лидерът на британските лейбъристи 
Ед Милибанд?

а) евреин
б) арменец
в) персиец
7. С коя световна сила поддържа при-

вилегировани отношения лидерката 
на френския Национален фронт Марин 
льо Пен?

а) с Русия
б) с Индия
в) с Китай 
8. Кой е любимият спорт на румън-

ския премиер Виктор Понта, в който 
той дори има отличия?

а) шахмат
б) автомобилни състезания
в) фехтовка
9. Какво работи Ан Епълбаум, съпру-

гата на председателя на полския пар-
ламент и бивш полски външен минис-
тър Радослав Шикорски?

а) журналистка
б) специалистка по сигурността
в) адвокатка
10. За коя транснационална компа-

ния се смята, че финансира партията 
на чешкия президент Милош Земан?

а) McDonald's
б) Lukoil
в) Nokia

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

 Лондонското летище „Хийтроу“ е най-
голямото в Европа по пътникопоток. През 
2013 г. през него са преминали 72 млн. път-
ници. В аеропорта работят 76 000 души. 
Всеки ден през неговите скенери по сигур-
ността преминават 200 000 чанти багаж. 
Второто най-натоварено летище в Европа 

е парижкото „Шарл де Гол“. През него през 
2013 г. са минали 62 млн. пътници. Следва 
франкфуртската международна аерогара с 
58 млн. пътници и амстердамската „Схип-
хол“ с 52.5 млн. пътници. На пето място е 
истанбулското летище „Ататюрк“ с 51.3 
млн. пътници през 2013 г.

Дългоносата маймуна шокира с 
провисналия си месест нос, който може 
да стигне и до 18 см, т.е. една четвърт 
от дължината є. За да може да се храни, 
маймуната повдига нагоре висящия над 
устата є нос.

Нарвалите са малки китове, отличаващи се 
от събратята си по бивните, които имат 
мъжките. Морските еднорози, както ги 
наричат, още живеят на границата на 
ледовете. През зимата мигрират в открито 
море, а през лятото се насочват обратно 
към крайбрежието.

Странният бозайник ай-ай, наричан още 
мадагаскарска ръконожка, се храни с ларви, 
скрити под кората на дървото. Местните 
смятат срещата си с уникалното животно 
за лошо предзнаменование и от суеверие 
често посягат на живота му.

С големите си опашки и с буйната си 
петниста козина джобните 
мармозетки приличат на миниатюрни 
лъвчета. Малките примати с тегло до 
119 г обитават тропическите гори на 
река Амазонка.

Великолепната фрегата е птица, която 
подобно на пеликаните има силно 
развита торбичка под човката си. За 
да привлича женските по време на 
размножителния пероид, мъжкият 
издува силно  червената си торбичка.


