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5 îò íàé-çíàêîâèòå ìåñòà íà Ïàðèæ: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ 
èñòîðè÷åñêèòå ãðàäîâå 

íà Áàëêàíèòå?
1. В коя черква в Стария град на Вели-

ко Търново се смята, че е погребан цар 
Калоян?

а) „Св. Троица“
б) „Св. св. Константин и Елена“
в) „Св. Четиридесет мъченици“

2. Колко действащи моста свързват 
азиатската с европейската част на 
Истанбул в момента?

а) 2
б) 3
в) 4

3. Как се казва кварталът на Атина 
непосредствено до Акропола, извес-
тен със своите заведения и бохемски 
начин на живот?

а) Омония
б) Плака
в) Синтагма

4. В кой днешен сръбски град е роден 
през 272 г. сл.Хр. византийският импе-
ратор Константин Велики?

а) Нови Сад
б) Белград
в) Ниш

5. Какво е турското име на Битоля?
а) Пелагония
б) Монастир
в) Вароша

6. Кой древен албански град е най-
голямото пристанище в страната?

а) Вльора
б) Тирана
в) Дуръс 

7. По времето на коя империя е осно-
ван град Сараево?

а) Османската
б) Свещената римска империя
в) Сръбската

8. Кое е латинското име на Дуб-
ровник?

а) Сингидунум
б) Рагуса
в) Пауталия

9. В близост до кой румънски град е 
замъкът „Бран“, популярен като Замъ-
ка на Дракула?

а) Брашов
б) Сибиу
в) Клуж Напока

10. Къде е открито най-старото 
златно съкровище в света - датиращо 
от 4750 г. пр.Хр.?

а) в Кърджали
б) в Казанлък
в) във Варна

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

Индийският премиер Нарендра Моди 
поведе над 35 000 свои сънародници, сред 
които чиновници, студенти и войници, в 
35-минутно изпълнение на пози от йога, по 
случай първия Международен ден на йога. 
Министър-председателят заяви: „Йога е 
повече от физически фитнес. Ние не само 
отбелязваме деня, но и подготвяме човеш-
кия ум за нова ера на мира“. Организатори-
те се стремят да поставят нов световен 

рекорд за най-голямо открито упражнение 
по йога, като досегашният рекорд датира 
от 2005 г. и е държан от 29 973 студенти 
в Гуалиор, Индия. Моди благодари на ООН и 
на 177-те страни, които подкрепиха иде-
ята за създаване на Международен ден на 
йога. Към празнуващите в Индия се присъе-
диниха почитатели на йога от 192 държа-
ви. Смята се, че дисциплината за тялото и 
ума датира отпреди 5000 години. 

Триумфалната арка се намира в центъра на т.нар. звезда, където се срещат 12 
булеварда. Построена е в чест на армията на Наполеон.

Айфеловата кула е издигната за 
Международното изложение през 1889 г. по 
повод стогодишнината от Френската 
революция. Никой вече не я смята за грозна...

Смята се, че Лувърът е най-големият 
музей в света. Бившата резиденция на 
френските крале е задължителна в 
маршрута на туристите 

Катедралата „Нотр Дам“ е завършена през 
1345 г. Готическата прелест на Париж заема 
важно място в романа на Виктор Юго 
„Парижката Света Богородица“. 

Решението за построяването на катедралата 
„Сакре кьор“ е взето след Френско-пруската 
война (1870-1871 г.), когато френският 
национален дух е съкруршен. 


