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1. Как се казва създателят на бой-
ното изкуство айкидо?

а) Морихей Уешиба
б) Кенуа Мабуни
в) Гичин Фунакоши

2. Какво означава в превод от япон-
ски „карате до“?

а) „сам срещу света“
б) „пътят на отворената ръка“
в) „изкуството на ненамесата“

3. Какво е популярното име за 
китайските бойни изкуства?

а) кунг фу (ушу)
б) тае бо
в) самбо

4. Кое бойно изкуство произхожда 
от Корея?

а) тайбокс
б) винг-чун
в) таекуондо

5. Какъв по народност е Жан-Клод 
ван Дам?

а) американец
б) белгиец 
в) холандец

6. Как още се нарича тайландският 
бокс?

а) муай тай
б) тае бо
в) тайдзи цюен

7. Как се нарича бойното изкуство 
на Чък Норис?

а) годжу рю  
б) шито рю
в) чун кук до

8. По какво е черният колан на 
руския президент Владимир Путин?

а) карате
б) кикбокс
в) джудо

9. Как се казва бойното изкуство, 
създадено в Съветския съюз на база-
та на най-добрите практики от 
националните борби на народите на 
съюза и някои от популярните източ-
ни бойни изкуства?

а) кендо
б) самбо
в) джиу-джицу

10. Кой е първият неазиатец, отво-
рил школа по айкидо в Осака (Япо-
ния)?

а) Стивън Сегал
б) Жан-Клод ван Дам
в) Чък Норис

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

 През 2016 г. най-богатият 1% от 
световното население ще притежава 
над 50% от световното богатство. 
През 2009 г. показателят е бил  44%, а 
през 2014 г. е достигнал 48%. Информа-
цията е на базираната във Великобри-
тания международна благотворителна 
организация за борба с бедността 
Oxfam. По нейни данни най-богатите 80 
души в света имат толкова богатство, 
колкото най-бедните 50% от население-

то му – или 3,5 млрд. души. Концентра-
цията на собственост нараства спрямо 
края на 2013 г., когато богатство в 
същата пропорция са имали най-замож-
ните 85 жители на планетата. Средно 
хората от най-състоятелния 1% разпо-
лагат със състояние от 2,7 млн. долара 
на човек. Основната част от останало-
то световно богатство е в ръцете на 
най-заможните 20%, а 80% имат едва 
5,5% от съществуващите активи.

50-годишният руски олигарх 
Михаил Фридман е евреин по 
народност. От търговията с 
дефицитни театрални 
билети през 90-те години 
той се изстрелва до добив и 
търговия с петрол и газ. 
Освен бизнесмен Фридман е и 
един от основателите на 
Руския еврейски конгрес.

Алишер Усманов, 62-годишният бизнесмен от 
узбекски произход, създател на „Металоинвест 
холдинг“, дължи милиардите си на няколко крупни 
металургични предприятия, но и на инвестиции 
в интернет. Миналата година след спадането на 
цените на петрола и поевтиняването на 
рублата той загуби около 4.5 млрд. долара от 
състоянието си и отстъпи челното място в 
листата на най-богатите в Русия.

Руският милиардер Виктор Векселберг трупа 
богатството си в щедрия на природни 
ресурси Урал. Според анализаторите 
московчанинът, съосновател на руския 
конгломерат Renova Group, вече е изместил 
от челната позиция в списъка на най-
богатите хора в Русия Алишер Усманов.

Шефът на втория по големина производител 
на природен газ  „Новатек“ Леонид Микелсон 
загуби почти половината си състояние 
миналата година. Неговият портфейл се е 
свил с около 8.7 млрд. долара в резултат от 
ограниченията на енергийните пазари, 
въпреки това все още е в списъка на най-
богатите руски олигарси.

Стоманеният олигарх Владимир Лисин 
започва трудовата си кариера като 
електрошлосер, а през 2011 г. вече е 
най-богатият руснак. Лисин е 
вицепрезидент на Руския олимпийски 
комитет и президент на Европейската 
конфедерация по стрелба. Миналата 
година състоянието му се стопи със 
7 млрд. долара след спада на акциите на 
Новолипецкия металургичен комбинат.


