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Znalostní soutěž o atraktivní ceny 

 

ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČR A EUROPE DIRECT ČR, vyhlašují 13. 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 europedirect.cz/eurotime/2020 

Možnosti doručení vyplněného kvízu:  

 ►  online na europedirect.cz/eurotime/2020 

 ►  e-mailem na adresu nejbližšího centra EUROPE DIRECT ČR 

 ►  poštou: na adresu nejbližšího informačního centra EUROPE DIRECT ČR     

 

Seznam center EUROPE DIRECT ČR naleznete na: www.europedirect.cz 

Vyplněný celý kvíz je nutné doručit do 13. května 2020 do 21:00.  

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

od Zastoupení Evropské komise v ČR. Ceny budou zaslány elektronicky nebo poštou ve dnech 

od 1. do 10. června 2020. Konkrétní datum zaslání cen se stanoví individuálně. 

TEST 
  
1. Na co má nárok každý občan EU na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění 

v jiné členské zemi? 

a) nezbytně nutnou lékařskou péči 

b) přednostní ošetření před občany nečlenských zemí 

c) bezplatný převoz do zdravotnického zařízení v jeho domovské zemi 
 

2. Ve kterém roce skončily v rámci EU poplatky za roaming? 

a) 2018 

b) 2017 

c) 2016 
 

3. Který stát není jedním ze zakládajících členů předchůdce EU – Evropského společenství 

uhlí a oceli?  

a) Itálie 

b) Dánsko 

c) Nizozemsko 
 

4. Kolik občanů EU používá denně euro? 

a) přes 340 milionů 

b) téměř 250 milionů 

c) 150 milionů 
 

5. Který stát patří mezi kandidátské země pro členství v EU? 

a) Albánie 
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b) Ukrajina 

c) Švýcarsko 
 

6. Co představuje 12 zlatých hvězd na modrém pozadí vlajky EU? 

a) počet zemí, které byly součástí EU, když byla navržena vlajka 

b) jednotu, solidaritu a harmonii mezi evropskými národy 

c) kruh poznání a pravdy 
 

7. Střediska působící v univerzitních knihovnách a pomáhající se vzděláváním a výzkumem 

evropské integrace se nazývají? 

a) Evropská univerzitní střediska 

b) Evropská vzdělávací střediska 

c) Evropská dokumentační střediska 
 

8. Česká republika je členem organizace, která se ukrývá pod zkratkou ESA. Jak se tato 

organizace nazývá? 

a) Evropská kosmická agentura 

b) Evropské společenství agroturistů 

c) Ekologická světová agentura 
 

9. Který stát předsedá Radě EU od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020? 

a) Chorvatsko 

b) Finsko 

c) Německo 
 

10.  Česká místopředsedkyně Věra Jourová má v současné Evropské komisi na starost: 

a) regionální rozvoj 

b) hodnoty a transparentnost 

c) spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví 
 

11.  Anglický fotbalista a sportovní komentátor Gary Lineker prohlásil: „Fotbal je v podstatě   

jednoduchá hra – 22 hráčů se 90 minut honí za míčem a nakonec stejně vždy vyhrají…“ 

a) Francouzi 

b) Španělé 

c) Němci 
 

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

informovat o případné výhře! 
 

  

Datum vyplnění:……………………………..............................……….………………………………………….. 

 

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

 

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

 

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

   


