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Ïåò îò íàé-äúëáîêèòå åçåðà â ñâåòà: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ 
Àâñòðàëèÿ, Íîâà 

Çåëàíäèÿ è Îêåàíèÿ?

1. Кое от следните животни 
не е характерно за Австралия?

а) панда
б) кенгуру
в) птицечовка
2. Какъв по народност е Абел 

Тасман, откривателят на 
остров Тасмания?

а) холандец
б) белгиец
в) португалец
3. Кой е колонизирал остров 

Таити?
а) англичаните
б) испанците
в) французите
4. Коя е столицата на остров 

Фиджи?
а) Порт Вила
б) Сува
в) Нумеа
5. Кое изобретение не е дело 

на австралийци?
а) първият хладилник
б) първият компютър
в) първият свръхзвуков воден 

скенер
6. Какъв е прякорът на ново-

зеландския долар във финансо-
вите среди?

а) албедо
б) динго
в) киви
7. Как се нарича коренното 

население на Нова Зеландия?
а) маори
б) аборигени
в) каледонци
8. Кой от изброените медий-

ни магнати е роден в Австра-
лия?

а) Тед Търнър
б) Рупърт Мърдок
в) Ариана Хъфингтън
9. Коя от изброените рок 

групи не е австралийска?
а) INXS
б) Crowded House
в) Smiths
10. А кой от следните певци 

не е австралиец?
а) Боби Андонов
б) Кайли Миноуг
в) Джордж Майкъл

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

 Най-кратката война в света е 
продължилата 38 минути битка между 
Великобритания и Султанатство Занзи-
бар, която се провежда сутринта на 27 
август 1896 г. В нея участие вземат 1050 
британски войници и 5 британски кораба 
(3 крайцера и 2 бойни лодки). От страна 
на Занзибар има 2800 войници, 4 топа, 1 

брегова батарея, както и кралската яхта 
и 2 други лодки. Резултатът от битката 
е 1 ранен британец, 500 убити или ранени 
занзибарци. Потопени са 3-те морски съда 
на султанатството и е унищожена бре-
говата му батарея. Войната ознаменува 
края на Сулатанатство Занзибар като 
независима държава.

Танганайка е най-дълбокото езеро в Африка и второ по дълбочина в света (1470 м). 
Разположено е на територията на четири държави – Танзания, Конго, Бурунди, Замбия.

Със своите 1642 м Байкал се слави като 
най-дълбокото езеро не само в Русия, 
но и в света. Водоемът е крупен 
природен резерват на прясна вода, 
съхранява 20% от общите запаси на 
планетата. Езерото е известно и като 
най-древното на Земята, образувано е 
преди 25-35 милиона години.

Езерото Восток се намира на Южния полюс 
и е най-голямото и най-дълбокото (1200 м) 
от всички близо 400 известни подледникови 
езера в света. Разположено е на Антарктида 
близо до руската полярна база „Восток“, 
откъдето идва и името му.

Езерото Сан Марино се намира
на границата между Аржентина
и Чили. С отчетени 836 м 
то е най-дълбокото езеро 
в Южна Америка.

Каспийско море е най-големият 
безотточен басейн на Земята. 
Най-голямата му дълбочина е 1025 
м. Разположено е между Европа и 
Азия и мие бреговете на пет 
страни – Русия, Иран, Казахстан, 
Азербайджан, Туркменистан.


