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znalostní soutěž o atraktivní ceny 
EUROPE DIRECT Jihlava, informační centrum Evropské unie, jehož hlavní činností je podpora 
informovanosti o evropských záležitostech, vyhlašuje 11. ročník znalostní soutěže „EUROTIME“ 
pro dvě věkové kategorie do 15 let a nad 16 let. 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 informačního centra EUROPE DIRECT Jihlava 
 ►  poštou: na adresu EUROPE DIRECT Jihlava, Regionální rozvojová agentura Vysočina,   
       Matky Boží 9, 586 01,  Jihlava 
 ►  elektronicky na eurotime.europe-direct.cz  
 ►  e-mailem na adresu: europe.direct@rrav.cz 
 

 
Vyplněný kvíz je nutné doručit do 20. května 2018.  
Z došlých, správně vyplněných kvízů, budou v každé kategorii vylosováni tři výherci. Slavnostní 
předání cen výhercům se uskuteční 4. června 2018 v Regionální rozvojové agentuře Vysočina, 
Matky Boží 9, 586 01 v Jihlavě.  
Tři vylosovaní výherci soutěže z této kategorie obdrží ceny od EUROPE DIRECT JIHLAVA a navíc 
postoupí do národního losování a mohou tak vyhrát podruhé v této soutěži (spotřební 
elektroniku a další věcné ceny). 

 
TEST     Tento test je určen pro věkovou kategorii do 15 let! 
 

1. V Itálii je prohřeškem pít cappuccino: 
a) v den státního smutku 
b) po 12 hodině dopoledne 
c) když není venku slunečno  

2. O eskalátorech v Londýnském metru se říká, že: 
a) jsou poháněny parním strojem 
b) v nich žije mystická bytost Hobgoblin 
c) za týden ujedou vzdálenost odpovídající přibližně dvojnásobnému obvodu 

zeměkoule 
3. Odkud pochází socha Svobody? 

a) z Anglie 
b) z USA 
c) z Francie 

kategorie do 15 let 
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4. V Polsku se nachází jediné místo na světě, kde lodě plují na poli, po loukách a skoro i po 
nebi. Víte, jak se tento hydrotechnický zázrak jmenuje? 

a) Czarna Hancza kanál 
b) Bydgosský kanál 
c) Elblasko-ostródzký kanál  

5. Jak se nazývá španělský pokrm založený na rýži s masem a zeleninou? 
a) Gazpacho 
b) Jamón serrano 
c) Paella  

6. Při příležitosti události La Tomatina ve městě Bunol se snaží účastníci z kluzké tyče 
sundat: 

a) kočku 
b) šunku 
c) lahev Sangrie  

7. Co se skrývá po slovem: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch? 
a) název dánské katedrály 
b) název velšské vesnice 
c) název skalního útesu na Maltě  

8. Evropský summit znamená: 
a) mimořádné jednání Evropského parlamentu 
b) výjezdní zasedání Evropské komise 
c) zasedání nejvyšších představitelů zemí EU v rámci Evropské rady  

9. Evropská soudní instituce, která sídlí v Lucembursku, se nazývá: 
a) Soudní tribunál Evropské unie 
b) Evropský soud pro lidská práva 
c) Soudní dvůr Evropské unie  

10.  Jaký rekord drží Belgie týkající se její vlády? 
a) nejdelší období, kdy byla demokratická země bez vlády 
b) největší počet toalet v parlamentu v Evropě 
c) nejvýše položená budova parlamentu v Evropě  

11.  Ve kterých městech sídlí Evropský parlament? 
a) Brusel, Lucemburk, Štrasburk 
b) Brusel, Štrasburk, Frankfurt n. Mohanem 
c) Brusel, Paříž, Štrasburk 

 
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:…………………………………… 
 

   


