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Ïåò îò íàé-îïàñíèòå ïëàæîâå â ñâåòà: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ 
äðåâíîãðúöêàòà 

ôèëîñîôèÿ è íàóêà?

1. Къде е живял Диоген?
а) в конюшна
б) в бъчва
в) в лодка
2. Кой е учителят на Александър 

Велики?
а) Аристотел
б) Платон
в) Еврипид
3. Как се казва авторът на възклица-

нието „Еврика!“?
а) Аристофан
б) Софокъл
в) Архимед
4. Коя е теоремата, която постано-

вява, че квадратът на хипотенузата 
в правоъгълния триъгълник е равен на 
сбора от квадратите на другите две 
страни?

а) Архимедова теорема
б) Теорема на Менелай
в) Питагорова теорема
5. Кой гръцки мислител е считан за 

основоположник на идеята за атоми-
те?

а) Демокрит
б) Хераклит
в) Ксенократ
6. Кой автор е наричан „бащата на 

историята”?
а) Страбон
б) Херодот
в) Светоний
7. Кой математик е наричан „баща-

та на геометрията”?
а) Питагор
б) Евклид
в) Архимед
8. В коя наука Хипарх бележи големи 

успехи, като заимства идеи от древен 
Вавилон?

а) астрономия
б) алхимия
в) философия
9. Кой е авторът на „Одисея“?
а) Аристофан
б) Агатон
в) Омир
10. Какъв не е бил Плутарх?
а) жрец на Делфийския оракул
б) генерал в армията на Александър 

Велики
в) биограф и есеист

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

 Американската банка Citigroup се 
съгласи да плати 7 млрд. долара на прави-
телството на САЩ в съдебна договорка по 
повод нарушения в търговията с ипотеч-
ни ценни книжа преди финансовата криза 
преди 2008 г. Така банката избягва възможно 
наказание от 12 млрд. долара, колкото иска-
ше правителството по време на прего-
ворите. Citigroup вече плати във връзка с 

договорката 3.8 млрд. долара през второто 
тримесечие, което доведе до спад в печал-
бите є с 96%. В последно време редица 
банки плащат милиардни глоби за свои 
нарушения. Миналата година най-голямата 
американска банка JPMorgan Chase олекна с 
13 млрд. долара, за да спре правителствено 
разследване за търговия с токсични активи 
от времето преди финансовата криза.

Ханакапиай, един от плажовете на 
остров Кауай - перлата на Хаваите, 
също оправдава представите за опасна 
красота. Този път не заради риби, а 
заради подводните течения.

Северният бряг на Оаху, третият по 

големина остров на Хаваите, е меката за 

сърфистите. Но и за тигровите акули...

Водите край Ню Смирна Бийч, Флорида, 
гъмжат от различни видове акули.  Има и 
нещо утешително - от 112 инцидента през 
2007 г. само един е завършил със смърт.

Хубавата плажна ивица на 
Мъртъл Бийч, Южна 
Каролина, е основната 
причина градът да привлича 
посетители. Но те трябва да 
имат едно наум - над 50 души 
са нападнати от акули за 
последните 100 г.

Санта Моника Пиър, САЩ, е 
сред най-замърсените места в 
Калифорния. Пясъкът е пълен 
с бактерии, водата - също, а 
това често докарва инфекции 
на туристите.


