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Ïåò îò íàé-ïîñåùàâàíèòå ãðàäîâå çà 2015 ã.: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå 
ñ áðèòàíñêàòà 
ëèòåðàòóðà?

1. Как се казва театърът на брега на 
река Темза, в който са се играли пиеси-
те на Шекспир?

а) Globe
б) Mirror
в) Stage

2. По кое време са написани „Кентър-
бърийските разкази“ на Джефри Чосър?

а) по време на Великите географски 
открития

б) по време на Стогодишната война
в) по време на Ренесанса

3. Кой е най-известният романист 
на Викторианската епоха?

а) Джейн Остин
б) Луис Карол
в) Чарлс Дикенс

4. Как се казва създателят на детек-
тива Шерлок Холмс?

а) Агата Кристи
б) Съмърсет Моъм
в) Артър Конан Дойл

5. Кой британски писател е автор на 
фразата за „бремето на белия човек“, 
нагърбил се с цивилизоването на Ори-
ента?

а) Оскар Уайлд
б) Ръдиърд Киплинг
в) Хърбърт Уелс

6. Какви са религиозните разбирания 
на Дъглас Адамс – автор на поредица-
та „Пътеводител на галактическия 
стопаджия“?

а) атеизъм
б) ислям
в) будизъм

7. Кой автор на кратки разкази е 
известен със своите истории с неочак-
ван край?

а) Алън Силитоу
б) Роалд Дал
в) Невил Шют

8. Кой персонаж е измислен от Брам 
Стокър?

а) Дракула
б) Франкенщайн
в) Агент 007

9. Какъв по народност е Ървин Уелш 
– авторът на романа „Трейнспотинг“?

а) ирландец
б) уелсец
в) шотландец

10. Кой британски автор не е с леви 
убеждения?

а) Джордж Оруел
б) Харолд Пинтър
в) Питър Хичънс

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

 Марсианската луна Фобос е между 
25 и 35% куха. Поради това същест-
вуват хипотези, че тя е изкуствен 
обект, макар и опровергани от снимки 
на космическите сонди Viking. Фобос 
има размери 27 х 22 х 18 км. Заради 
липсата на маса и малките размери, 
за да се отлети от него, трябва да се 
развие скорост едва 41 км/ч (11.4 м/
сек). Луната обикаля Марс за 4 часа 

и 15 минути, т.е. прави две орбити 
в рамките на един марсиански ден 
(11 часа и 6 минути). В резултат от 
гравитацията на Червената планета 
всяка година Фобос се приближава с 1 
м към нея. Това означава, че в рамките 
на следващите 50 млн. години той или 
ще се сблъска с нея, или ще се разпадне 
на система от пръстени, подобна на 
тези около Сатурн.

На второ място е 
камбоджанският град 
Сием Реап, известен с 
древния паметник 
Ангор Ват.

Мароканският град Маракеш, 
който през 2014 г. беше на шеста 
позиция, през 2015-а  оглави  
класацията на портала TripAdvisor.

Истанбул, най-големият град в 
Турция, е любима дестинация 
за туристи от целия свят.

С хилядите си забележителности 
чешката столица Прага винаги е била 
магнетично място за туристите.

Виетнамската столица 
Ханой е екзотичен 
многомилионен град, 
популярна дестинация 
не само заради 
красивите екзотични 
езера, но и заради 
многобройните пагоди с 
хилядолетна история.


