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Ïåò èíòåðåñíè ïàìåòíèêà: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå 
ñ èñòîðèÿòà íà 

Áàëêàíèòå?
1. Кога османците завладяват Кон-

стантинопол?
а) 1396 г.
б) 1204 г.
в) 1453 г.

2. В коя средновековна държава бого-
милството е било държавна религия?

а) Хърватия
б) Босна
в) Сърбия

3. Кой древногръцки философ е бил 
учител на Александър Велики?

а) Аристотел
б) Платон
в) Сократ

4. Коя част от съвременната исто-
рия на Румъния е считана за „златна 
епоха“?

а) времето преди Първата световна 
война

б) времето между двете световни 
войни

в) комунистическото управление след 
Втората световна война

5. Кой български владетел помага на 
Византия да спре настъплението на 
арабите към Европа през VIII век?

а) Тервел
б) Крум
в) Симеон

6. Кой е първият архиепископ на 
автокефалната Сръбска православна 
църква?

а) патриарх Ириней
б) св. Сава
в) патриарх Мануел I

7. Коя балканска държава е провъзгла-
сена през 1967 г. за първата атеистич-
на държава в света?

а) Албания
б) Югославия
в) Румъния

8. Кой от изброените българи не е 
родом от Македония?

а) Андрей Ляпчев
б) Атанас Далчев
в) Йордан Йовков

9. Как се казва хърватската национа-
листическа организация, която дейст-
ва между 1929 и 1945 г.?

а) Желязна гвардия
б) Усташа
в) Бранник

10. С какъв спорт се е занимавал мно-
гократният премиер на Черна гора 
Мило Джуканович?

а) баскетбол
б) шахмат
в) фехтовка

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

 Според индийския в. Economic Times 
Индия възнамерява да увеличи бойните 
си кораби от 137 в момента до 200 през 
2027 г. В момента 48 военни кораба са в 
процес на построяване в различни кора-
бостроителници в страната. Адмирал 
П. Муругесан обяснява, че през следващи-
те 15 години правителството би жела-
ло да направи 6 нови атомни нападател-
ни подводници. Индия също се намира в 

преговори с Русия, за да вземе под наем 
атомна нападателна подводница руско 
производство. Според Стокхолмския 
международен изследователски инсти-
тут по мира в периода 2010-2014 г. 
Индия е получила 15% от всички светов-
ни доставки на оръжие, като е увеличи-
ла покупките си със 140% за 5-те години. 
Това я прави най-големият вносител на 
оръжие в света за посочения период. 

„Призрачните“ скулптури, дело 
на французина Бруно Каталано, 
може да се видят из улиците на 
Марсилия. Авторът им ги 
сравнява със забързаните 
жители на съвременния град. 

Паметникът на покойния президент на 
Южна Африка Нелсън Мандела е издигнат 
в град Хоуик от 50 вертикални стоманени 
колони с височина от 6.5 до 9.5 м и създава 
илюзия за двуизмерно изображение

Гигантският палец е дело на 
Сезар Балдачини – на негово име 
е наречена и кинонаградата 
„Сезар“. Le Pouce de Cesar краси 
парижкия квартал „Дефанс“.

От канализационна шахта в Братислава 
наднича един от най-симпатичните 
паметници в света на тема 
водопроводчици. Наричат го 
„Наблюдателя“, а авторът е Виктор Гулик.

Паркът със свирещите ангели се 
намира на шведския остров Лидингьо. 
Те са дело на скулптора Карл Милес.


