EuropeQUIZ 2017

1. Která země předsedá Radě EU v období od 1. 7. do 31. 12. 2017?
a) Malta
b) Rumunsko
c) Estonsko
2. Mezi tzv. zakladatele EU nepatří:
a) Winston Churchill
b) Jean Monnet
c) Edgar Allan Poe
3. Kdy vstoupila Česká republika do EU?
a) 2004
b) 2007
c) 2013
4. Jean-Claude Juncker je
a) Evropský veřejný ochránce práv
b) předseda Evropské komise
c) předseda Evropské rady
5. Co symbolizuje dvanáct zlatých hvězd v kruhu na vlajce EU?
a) ideály jednoty, solidarity a souladu mezi evropskými národy
b) počet členských států EU
c) den vzniku EU
6. Občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni v jaké instituci?
a) Radě EU
b) Evropském parlamentu
c) Evropské radě
7. Která z následujících zemí není součástí eurozóny?
a) Slovinsko
b) Španělsko
c) Švédsko

8. Jaké číslo má evropská linka tísňového volání, na kterou můžete v případě nouze zavolat ze všech
států EU?
a) 116 00
b) 155
c) 112
9. Jakému tématu se věnoval Evropský rok 2015?
a) rozvojové pomoci
b) dobrovolnictví
c) kulturnímu dědictví
10. Schengenský prostor, tedy prostor bez vnitřních hranic, získal svůj název podle:
a) vesnice v Lucembursku
b) tvůrce myšlenky volného pohybu bez kontrol na hranicích
c) výletní lodi, na které byla smlouva podepsána
11. Kolik je úředních jazyků v EU?
a) 28
b) 27
c) 24
12. Co je to Europe Direct?
a) oficiální síť informačních středisek EU
b) jedna z institucí EU
c) symbol EU
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Vyplněný kvíz můžete doručit:
1. osobně nebo poštou do informačního střediska Europe Direct Bruntál na adresu
Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál;
2. e-mailem na adresu europe.direct@iregio.org.
Soutěž trvá do 30. 11. 2017 a hlavní cenou je čtečka knih.
Pravidla soutěže a další informace naleznete na www.europe-direct.cz/strediska/bruntal
Děkujeme za účast v soutěži!
Europe Direct Bruntál

