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1. По времето на кои американски прези-

денти Хенри Кисинджър е държавен секре-
тар?

а) Дуайт Айзенхауер и Джон Кенеди
б) Линдън Джонсън и Ричард Никсън
в) Ричард Никсън и Джералд Форд
2. Коя значима политическа инициатива 

е свързвана с мандата на Збигнев Бжежин-
ски като американски съветник по нацио-
налната сигурност при управлението на 
Джими Картър?

а) аферата „Иран-контри“ за военни дос-
тавки за Ислямска република Иран

б) Заключителният акт на Съвещанието 
по сигурност и сътрудничество в Европа 

в) въоръжаването на муджахидините 
срещу Съветския съюз в Афганистан

3. Каква е специалността на бившия 
руски външен министър Евгени Примаков?

а) индолог
б) арабист
в) японист
4. От коя година Сергей Лавров е несме-

няем външен министър на Русия?
а) 2004
б) 2008
в) 2010
5. Къде е завършил висшето си образова-

ние иранският външен министър Мохамад 
Джавад Зариф?

а) в САЩ
б) в Швейцария
в) в Иран
6. Кой западногермански канцлер лансира 

т.нар. източна политика, или нормализа-
ция на отношенията между ФРГ, ГДР и 
Източна Европа?

а) Хелмут Шмит
б) Вили Бранд
в) Хелмут Кол
7. Как се казва френският външен 

министър по време на международното 
нападение без санкция на ООН над Ирак 
през 2003 г., произнесъл пламенна реч в 
ООН против едностранната намеса?

а) Ален Жупе
б) Юбер Ведрин
в) Доминик дьо Вилпен
8. Кой японски лидер си поставя за цел 

ремилитаризацията на страната?
а) Юкио Хатояма
б) Йошихико Нода
в) Шиндзо Абе
9. Каква е Ан Епълбаум - съпругата на бив-

шия полски външен министър Радослав 
Шикорски?

а) британска консултантка
б) американска журналистка
в) френска актриса
10. Какъв авторитетен международен 

пост заемаше между септември 2012 и сеп-
тември 2013 г. бившият сръбски външен 
министър Вук Йеремич?

а) президент на Общото събрание на ООН
б) вицепрезидент на ФИФА
в) докладчик за Косово на ПАСЕ
Отговори: 1-в, 2-в, 3-б, 4-а, 5-а, 6-б, 7-в, 8-в, 

9-б, 10-а

 Природните бедствия причиняват 
големи щети и струват на света над 300 
млрд. долара годишно. На конференция в 
японския град Сендай френският външен 
министър Лоран Фабиюс заяви, че според 
ООН над 70 държави са считани за особе-
но уязвими от стихиите и тъй като са и 
бедни, имат нужда от помощ. Генерални-
ят секретар на ООН Бан Ки Мун призова 
правителствата по света да харчат по 6 
млрд. долара годишно за превенция на бед-
ствията. Според световната организация 
предпазните мерки може да спестят 360 

млрд. долара до 2030 г., както и да облек-
чат бедите, които катаклизмите носят. 
Конференцията в Сендай се проведе бро-
ени дни след като Япония отбеляза чети-
ри години от земетресението и последва-
лото цунами, убило 19 000 души и довело 
до катастрофата в АЕЦ „Фукушима“. 
Точно докато течеше конференцията, 
островната държава Вануату бе опусто-
шена от най-тежкия тайфун в историята 
си, който остави без подслон над една 
трета от населението є, наброяващо 
общо 270 000 души.

Кипарисовото дърво от вида монтесума (Taxodium mucronatum) достига до 40 м 
височина, а обиколката му може да надмине 3 м. Най-големият представител на вида се намира в мексиканския град Оахака. 
Обиколката му е 58 метра.

Баняновото дърво е част от индийските 
митове и легенди. Сред най-известните 
представители на вида е свещената смокиня 
(Sri Maha Bodhi). Намира се в Anuradhapura, 
Шри Ланка. Счита се, че това дърво е 
произлязло от издънка на онова, под което 
Буда е получил просветление през VI век пр.н.е.

Колония от трепетликови дървета (Populus 
tremuloides) в Юта носи името Пандо. Това не 
е обикновена горичка, групата трепетлики 
всъщност са един цял организъм с единна 
коренова система. Пандо се разпростира 
върху 107 акра земя и се състои от 47 000 
„стъбла“.

Най-големите дървета на планетата 
растат в Сиера Невада, Калифорния. 
Гигантските секвои (Sequoiadendron 
giganteum) са иглолистен вид от 
семейство Кипарисови, а най-големият 
им представител се нарича „Генерал 
Шърман“ и расте в националния парк 
„Секвоя“. Дървото е високо 83.8 м и 
тежи над 6000 тона.

Дъбовият параклис в Алувил-Белфос се 
намира в Северна Франция. Двата 
параклиса в кухата част на 
500-годишното дърво са построени 
от абатството през втората 
половина на XVII век.


