КОЛЕДНА ВИКТОРИНА
ВЪПРОСИ:

1.Кой е първият американски президент?
2. Как се казва първият албум на легендарната група Beatles?
3. Кога започва строителството на Берлинската стена?
4. През коя година е Съединението на България?
5. Коя е най-дългата река в България?
6. В кой град започва да функционира първото метро в света?
7. Александър Бел е изобретателят на телефона. Той открива първата
телефонна линия на 18 октомври 1892 година. Знаете ли между кои два
града е тя?
8. Флагът на коя държава представлява три хоризонтални ленти –
червена, бяла и синя?
9. Кой изпълнява ролята на Дон Вито Корлеоне във филма
“Kръстникът“?
10. Рига е столицата на ...
11. Кои две страни имат най-многобройно население?
12. Кога е основан Европейският съюз?
13. Коя страна е най-голяма по територия и покрива една осма от
площта на Земята?

14. Къде е седалището на Европейския съд по правата на човека?
15. Автомобилите "Мерцедес" носят името на …
16. Кое дърво дава плод без да цъфти?
17. Във филма “Сам вкъщи 1” родителите забравят детето у дома в
бързината да отидат на почивка. Къде?
18. Цветето “Коледна звезда” или понасетия идва от?
19. Колко години е продължила Стогодишната война?
20. От какво животно произлиза името на Канарските острови?
21. Мюзикълът "Котките" е създаден по книгата Old Possum's Book of
Practical Cats на Т.С. Елиът. Кой е автор на музиката?
22. Кой е националният спорт на Китай?
23. Кой е най-силният мускул в човешкото тяло?
24. Кой измисля парашутът през 1515 година?
25. Aрабските цифри се наричат арабски, защото арабите са ги
разпространили в Европа. Но какъв всъщност е техният произход?
26. На кой спортист имената са Луиш Назарио де Лима?
27. През 1938г. Адолф Хитлер оглавява класация на списание TIME.
Коя е тя?
28. Кой е градът с най-много мостове в света - над 2300?
29. Кой е считан за автор на химна на Република България?
30. Кои са българските национални символи?
31. Кой е съавторът на Христо Ботев в единствената му стихосбирка
“Песни и стихотворения“ от 1875г.?
32. Как е пълното име на Пипи Дългото чорапче?
33. Кой произнася известната реч “I have a dream” през 1963г.?
34. Какво означава името на хан Аспарух?
35. При кой български владетел започват да се секат първите
монети?
36. Кои са учениците на Кирил и Методий?

37. През коя година княз Борис I покръства българите?
38. Индианският език Навахо е бил използван от САЩ като таен код за
комуникация. Кога се случва това?
39. В Тайланд, меденият месец продължава три месеца и разноските
се покриват изцяло от ... 40. Кога за първи път Нийл Армстронг стъпва
на луната?
41. На колко километра е равна една миля?
42. Кой е най-високият връх в Родопите?
43. Грамофонът е създаден през 1877 година от американски
изобретател. Кое е неговото име?
44. Кога потъва “Титаник“?
45. Колко години е отнело построяването на парижката катедрала
Нотр Дам?
46. Мозъкът на кое животно е по-малък от окото му?
47. Кога е роден Васил Левски?
48. Кое е родното място на Иван Вазов?
49. Кой е първият български филм?
50. Звукът, който чувате в рапана не е звукът на морето. Какво
всъщност е?

