
          

    VĚDOMOSTNÍ KVÍZ MEIS 2019     

                   V TIC LITOVEL   

 

1. Kolik členských států má EU? 

a) 29 

b) 28 

c) 27 

 

2. Kdy ČR vstoupila do EU? 

a) 2004 

b) 1998 

c) 2000 

 

3. Která z následujících institucí není součástí EU? 

a) Evropská rada 

b) Rada Evropské komise 

c) Soudní dvůr Evropské unie 

 

4. Evropský parlament: 

a) Může mít pouze 750 členů + 1 předseda 

b) Předsedou je Jean-Claude Juncker 

c) Je nejvyšším orgánem EU 

 

5. Kolik je za ČR v Evropského parlamentu poslanců? 

a) 20 

b) 21 

c) 24 

 

6. Jak často se konají volby do Evropského parlamentu? 

a) každých 5 let 

b) každé 4 roky 

c) každé 3 roky 

 

7. Kde sídlí Soudní dvůr EU? 

a) v Lucemburku 

b) v Bruselu 

c) v Frankfurtu nad Mohanem 

 

8. Co znamená zkratka ESVO? 

a) Evropské společenství pro velkochovy ovcí 

b) Evropské sdružení významných obchodníků 

c) Evropské společenství volného obchodu 
 

9. Které tvrzení o Maastrichtské smlouvě není pravdivé? 

a) jedná se o smlouvu o Evropské unii 

b) vytvořila strukturu z tzv. ,,Tří pilířů'' 

c) byla podepsána 8. února 1992 

 

10. Které tvrzení o Shengenském prostoru je pravdivé? 

a) zahrnuje všechny členské státy EU 

b) vznikl na základě Shengenské smlouvy podepsané 14. června 1985 v Lucembursku 

c) do Shengenského prostoru patří Chorvatsko, Belgie a Švédsko 

 

11. Který ze států není členem EU? 

a) Nizozemsko 

b) Malta 

c) Ukrajina 

 

 

 

 



 

 

12. Která z následujících zemí se k EU připojila nejpozději? 

a) Irsko 

b) ČR 

c) Chorvatsko 

 

13. Jaké je jméno regionu, ve kterém najdeme Štrasburk? 

a) Normandie 

b) Nová Akvitánie 

c) Grand Est 

 

14. Hlavou státu Belgie je: 

a) prezident 

b) král 

c) guvernér 

 

15. Státním zřízením Lucemburska je: 

a) republika 

b) velkovévodství 

c) konstituční monarchie 

  
16. Který český poslanec není v Evropském parlamentu? 

a) Pavel Telička 

b) Tomáš Zdechovský 

c) Martin Hlaváček 

 

17. Hymnou EU je: 

a) Óda na radost (F. Schiller) 

b) Čtvero ročních období (A. Vivaldi) 

c) Malá noční hudba (W. A. Mozart) 

 

18. Jaké je motto EU? 

a) Společenství evropských států 

b) Společnými silami 

c) Jednotná v rozmanitosti 

 

19. Co značí 12 hvězd na vlajce EU? 

a) počet frakcí v evropském parlamentu 

b) počet zakládajících států 

c) jednotu států v EU 

 

20. Kdy slavíme den Evropy? 

a) 15. října 

b) 9. května 

c)  25. července 

 

 

Jméno a příjmení luštitele ……………………………………………………….…………………. 

 

E-mail nebo tel: …………………………………………...………………………………………… 

 

Adresa: ……………………………………………………………………………………………... 

 

 
Luštitel kvízu uděluje MK Litovel souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje budou správcem zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení výherců 
budou ihned odstraněny. 


