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znalostní soutěž o atraktivní ceny 

EUROPE DIRECT ČR, informační centra Evropské unie, jejichž hlavní činností je podpora 

informovanosti o evropských záležitostech, vyhlašují 12. ročník znalostní soutěže „EUROTIME“. 

Jedná se o kvíz s tematikou Evropské unie, na jehož vyplnění se může podílet celá rodina. Soutěží 

se o atraktivní ceny. 
 

Pravidla soutěže a další informace na eurotime.europe-direct.cz 

 

Možnosti doručení vyplněného kvízu:  

 ►  osobně do nejbližšího informačního centra EUROPE DIRECT ČR 

 ►  poštou: na adresu nejbližšího informačního centra EUROPE DIRECT ČR 

 ►  elektronicky na eurotime.europe-direct.cz  

 ►  e-mailem na adresu nejbližšího centra EUROPE DIRECT ČR 

 

Seznam center EUROPE DIRECT ČR naleznete na: www.europe-direct.cz 
 

 

Vyplněný celý kvíz je nutné doručit do 19. května 2019 do 21:00  

 

Z došlých, bezchybně vyplněných, kvízů budou vylosováni tři výherci, kteří získají hodnotné ceny 

od Zastoupení Evropské komise v Evropském domě v Praze. Předání cen proběhne ve dnech od 

1. do 10. června 2019. Konkrétní datum předání cen se stanoví individuálně. 

 
TEST 

 

1. Plošně nejrozsáhlejší pozůstatek původních pralesů na území Evropské unie – a též zubra 

evropského, největšího evropského volně žijícího přežvýkavce – najdeme v: 

a) Triglavském národním parku (Slovinsko) 

b) Národním parku Retezat (Rumunsko) 

c) Bělověžském národním parku (Polsko) 

 

2. Ze čtyř týmů, které se probojovaly do semifinále mistrovství světa ve fotbale v roce 2018 v 

Rusku, pocházelo ze zemí Evropské unie: 

a) 1 

b) 3 

c) 4 

 

3. Která z následujících firem nemá sídlo na území Evropské unie? 

a) Nestlé 

b) Gorenje 

c) Avast/AVG 
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4. Z velkých agentur EU sídlí v Praze: 

a) Evropská agentura pro životní prostředí  

b) Evropská agentura GNSS globálního navigačního systém Galileo  

c) Evropská agentura pro bezpečnost letectví 

5. „Zelené víno“ (Vinho verde) pochází z: 

a) Azorských ostrovů 

b) Kapverdských ostrovů  

c) severního Portugalska 
 
6. „Rotující předsednictví“ v Radě Evropské unie znamená, že: 

a) předsedající země se střídají po půl roce  

b) se předsednictví předává dle stálého zasedacího pořádku u stolu (ve směru 

hodinových ručiček) 

c) Rada zasedá střídavě v Bruselu a Štrasburku 
 
7. Program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu (výjezdy, stáže) studentů i 

pedagogů se nazývá: 

a) Archimedes 

b) Erasmus 

c) Euripides 
 

8. Evropský parlament schvaluje: 

a) předsedu Evropské rady  

b) předsedu Evropské komise 

c) předsedu Rady Evropské unie  
 

9. Která skupina obsahuje město, v němž není informační středisko Europe Direct? 

a) České Budějovice, Kroměříž, Pardubice  

b) Hradec Králové, Karlovy Vary, Plzeň  

c) Liberec, Most, Olomouc 

10. Co Vám informační střediska Europe Direct nenabízí: 

a) všeobecné informace a zodpovídání dotazů o záležitostech a činnostech EU 

b) kulturně-vzdělávací akce, besedy, semináře a přednášky 

c) profesionální právní poradenství a závazný výklad evropského práva zdarma 24 

hodin denně 

11.  Funkci informačního střediska Europe Direct v Praze zastává: 

a) Ministerstvo zahraničních věcí ČR  

b) Ministerstvo zahraničních věcí ČR  

c) Evropský dům 

 

Nezapomeňte, prosím, ČITELNĚ vyplnit Vaše jméno a kontaktní údaje, abychom Vás mohli 

informovat o případné výhře! 
 

 

Datum vyplnění: ……………………………......  Škola ……….…………………………  Třída……………… 
 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………  
 

Adresa:  ………………………………………………………………………………………………………… 
 

E-mail:              …………………………………………………………….  Tel:…………………………………… 
 

   

http://www.europe-direct.cz/

