kategorie do 15 let
znalostní soutěž o atraktivní ceny
EUROPE DIRECT Pardubice, informační centrum Evropské unie, jehož hlavní činností je podpora
informovanosti o evropských záležitostech, vyhlašuje 10. 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 Pardubice
►poštou: na adresu EUROPE DIRECT Pardubice, Kulturní centrum Pardubice,
nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice
►elektronicky na eurotime.europe-direct.cz
►e-mailem na adresu: eu@ipardubice.cz

Vyplněný kvíz je nutné doručit do 21. května 2017.
Z došlých, správně vyplněných kvízů, budou v každé kategorii vylosováni tři výherci. Slavnostní
předání cen výhercům se uskuteční 7. června 2017 v Kulturním centru Pardubice, nám.
Republiky 1, 530 02 v Pardubicích.
Tři vylosovaní výherci soutěže z této kategorie obdrží ceny od EUROPE DIRECT PARDUBICE
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 jakém městě vznikla první podzemní dráha v kontinentální Evropě?
a) V Bruselu
b) V Paříži
c) V Budapešti
2. Ve kterém roce byly podepsány Římské smlouvy
a) 1950
b) 1957
c) 1993
3. Chov jakých zvířat je typický pro Laponsko?
a) Ledních medvědů
b) Polárních lišek
c) Sobů polárních
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4. Které zemi se říká země tisíců jezer a ostrovů?
a) Itálie
b) Švédsko
c) Finsko
5. Organizace spravující v ČR vzdělávací program Erasmus+ se nazývá:
a) Dům zahraniční spolupráce
b) EUROPEMUS
c) Eurocentrum
6. Které zvíře nenalezneme na Islandu?
a) Papuchalka
b) Polární lišku
c) Komára
7. Kdo nakonec v Polsku přemohl obávaného Wawelského draka?
a) švec
b) kovář
c) sbor europoslanců
8. Nejzápadnější bod EU je?
a) Ostrov Gaudos
b) Mys Bjargtangar
c) Gibraltar
9. Ve které z uvedených zemí se běžně píše azbukou?
a) V Maďarsku
b) V Řecku
c) V Bulharsku
10. V roce 2004 spolu s ČR nevstoupilo do EU

a) Řecko
b) Slovensko
c) Maďarsko
11. Kolik hodin trvá automobilový závod v Le Mans?
a) 12 hodin
b) 24 hodin
c) Dokud autům nedojde benzín
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:…………………………………………………..
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