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Ïåò îò íàé-ïðåñòèæíèòå óíèâåðñèòåòè â ñâåòà: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ ãðàäîâåòå 
ïî ÷åðíîìîðñêèÿ áðÿã?

1. Къде се е намирала Трапезундската 
империя, чийто централен град Тра-
пезунд (днес с леко сменено име) в 
момента има население от над 1 милион 
души?

а) в Турция
б) в Грузия
в) в Украйна

2. Кой град на полуостров Крим е 
база на руския черноморски флот?

а) Севастопол
б) Симферопол
в) Ялта

3. Кой римски поет е роден в града, 
чийто наследник днес е Констанца?

а) Хораций
б) Лукан
в) Овидий

4. Колко е населението на Варна спо-
ред ГРАО към 2014 г.?

а) 450 000 души
б) 348 000 души
в) 295 000 души

5. Как се казва автономната репу-
блика, на която е столица грузинското 
пристанище Батуми?

а) Абхазия
б) Аджария
в) Южна Осетия

6. Къде се провежда състезанието на 
Формула 1 в Русия?

а) Сочи
б) Краснодар
в) Ростов на Дон

7. Кое е най-голямото руско приста-
нище на Черно море?

а) Сочи 
б) Анапа
в) Новоросийск

8. Кои войски освен германските оку-
пират Одеса през Втората световна 
война?

а) полските
б) литовските
в) румънските

9. Къде се намира най-голямата в 
Югоизточна Европа рафинерия?

а) в Констанца
б) в Бургас
в) в Самсун

10. Как се нарича истанбулският 
квартал, в който живеят цариград-
ските гърци?

а) Бешикташ
б) Фенер
в) Кумкапъ

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

 Индустриалното производство е 
водещ отрасъл в двете най-големи иконо-
мики в света – САЩ и Китай. През 2013 г. 
производителите в САЩ са добавили 2.08 
трлн. долара към икономиката, което 
отговаря на 12.5% от БВП. Пряко заети 
в американското производство са над 
12 млн. американци. То поддържа около 
17.4 млн. други работни места, или 1/6 
от работните места в частния сектор. 

Между 2004 и 2011 г. „работилницата на 
света“ Китай е добавил 16 млн. работ-
ни места в производството към вече 
съществуващите 112 млн., сочи препо-
давателят в Свободния университет на 
Брюксел проф. Джонатан Холзлаг. Индия 
е доста по-назад от своя източен съсед. 
За същото време тя е създала 3 млн. нови 
работни места в индустрията при вече 
съществуващи 11 млн.

Харвардският университет е 
най-старият американски 
университет, гони 380 г., а през 
всичкото това време е създал 
няколко десетки предприемачи 
с десетцифрено богатство.

Калифорнийският технологичен институт 
е частен смесен университет със седалище 
в Пасадена, Калифорния. Водещите науки в 
него са естествените и инженерството. 
Калтек, както още го наричат, има 
лаборатория на НАСА и е един от най-
важните центрове по ракетни науки.

Оксфордският университет във 
Великобритания е основан през 1167 г. 
Той е сбор от 36 колежа, а най-силни 
са историческите и политическите 
му науки. Сред възпитаниците му са 
Пърси Биш Шели, Бил Клинтън.

Кеймбриджският университет е вторият 
най-стар университет във Великобритания. 
Основан е през 1209 г. от напуснали Оксфорд 
учени. По броя на възпитаниците си 
нобелисти той е водещ в света.

Станфордският университет в 
САЩ е разположен в сърцето на 
Силициевата долина и е сред 
образователните институции с 
най-добри научни изследвания.


