1 tema – aktualijos

Ar tiesa, kad Europos Sąjunga ir jos valstybės narės kartu yra didžiausios humanitarinės
pagalbos teikėjos pasaulyje?
a) Taip
b) Ne

Šiuo metu Europos Sąjunga importuoja apie pusę suvartojamos energijos, tai trukdo
kontroliuoti poveikį aplinkai. Kokio pokyčio siekiama ateityje?
a) padidinti energijos importą į Europos Sąjungą
b) daugiau energijos gaminti ES viduje

Su kuria valstybe Europos Sąjunga pasirašė prekybos susitarimą, vadinamą CETA?
a) su Kanada
b) su JAV
c) su Japonija
d) su Singapūru

Kokius duomenis siekia apsaugoti Europos Sąjungos bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas, dar žinomas kaip GDPR, kuris pradedamas taikyti šiais metais?
a) vartotojų asmens duomenis
b) mobiliojo interneto duomenis
c) duomenis apie Europos Sąjungos paslaptis
d) istorinius duomenis archyvuose

Kuris iš paminėtų objektų ilgiausias?
a) planuojamas nutiesti geležinkelis „Rail Baltica“
b) Neries upė

c) autostrada Vilnius–Klaipėda
d) Lamanšo sąsiauris

Viduržemio jūroje Europos Sąjunga vykdo tris laivybos patruliavimo operacijas, padedančias
saugoti sienas ir gelbėti nelegaliai imigruoti bandančius asmenis. Kuris iš šių variantų nėra
tokios operacijos pavadinimas?
a) Triton
b) Poseidon
c) Sophia
d) Neptune

Kokias galimybes Ukrainai suteikia pernai įsigaliojęs Europos Sąjungos ir Ukrainos
asociacijos susitarimas?
a) prisijungti prie Šengeno erdvės
b) įsivesti eurą
c) tapti Europos Sąjungos nare
d) stiprinti politinius ir ekonominius ryšius

Už ką Europos Komisija bendrovei „Google“ skyrė 2,42 milijardų eurų baudą?
a) už antimonopolinių taisyklių nesilaikymą
b) už neteisingus paieškos rezultatus
c) už mokesčių vengimą
d) už melagingų naujienų pateikimą tarp paieškos rezultatų

2 tema – institucijos, istorija
Kokia Nobelio premijos nominacija buvo skirta Europos Sąjungai 2012 metais?
a) Taikos
b) Mokslo
c) Meno
d) Politikos

Koks yra ES šūkis?
a) Suvienijusi įvairovę
b) Vienas už visus, visi už vieną
c) Laisvė, lygybė, brolybė
d) Odė džiaugsmui

Kuri valstybė narė įstojo į Europos Sąjungos vėliausiai?

a) Kipras
b) Bulgarija
c) Rumunija
d) Kroatija

Kuriai Europos Sąjungos institucijai valstybės narės pirmininkauja paeiliui kas 6 mėnesius?
a) Europos Sąjungos Tarybai
b) Europos Vadovų Tarybai
c) Europos Parlamentui
d) Europos Komisijai

Kuri sritis NĖRA koordinuojama Europos Sąjungos ekonominės ir pinigų sąjungos?
a) ekonomikos
b) finansų
c) fiskalinė
d) agrarinė

Kokia Europos Komisijos pasiūlymų dalis priimama tariantis su visuomene?
a) nė vieno pasiūlymo
b) tik socialiniai klausimai
c) dauguma
d) visi

Keliomis kalbomis galima raštu kreiptis į Europos Sąjungos institucijas ir gauti atsakymą ta
pačia kalba?
a) 3
b) 12
c) 24
d) 28

Kurio vienintelio iš paminėtų variantų NEGARANTUOJA bendroji Europos Sąjungos rinka?
a) laisvo prekių ir paslaugų judėjimo tarp ES narių
b) bemuitės prekybos tarp ES narių
c) vienodų prekių ir paslaugų kainų visose ES šalyse
d) koordinuotos ES narių importo iš trečiųjų šalių muitų politikos

Ką daro Europos Sąjungos Teisingumo Teismas?
a) užtikrina, kad ES teisės aktai būtų vienodai aiškinami ir taikomi visose ES šalyse
b) sprendžia žmogaus teisių pažeidimų bylas ES
c) vykdo ES narių nacionalinių teismų priežiūrą
d) nagrinėja nusikaltimus, kurie apima kelias ES šalis

Kuri Europos Sąjungos valdymo institucija yra vykdomoji?
a) Europos Sąjungos Taryba
b) Europos Vadovų Taryba
c) Europos Parlamentas
d) Europos Komisija

Kuris iš šių teiginių apie Europos Komisiją NETEISINGAS?
a) kiekviena ES šalis siūlo po vieną Komisijos narį
b) Komisijos pirmininką renka Europos Parlamentas
c) Komisijos nariai atstovauja savo šalies interesams
d) kiekvienas Komisijos narys yra atsakingas už konkrečią sritį

Kuris iš šių teiginių apie Europos Sąjungos Tarybą NETEISINGAS?
a) Taryba atstovauja ES šalių vyriausybėms
b) kokios srities ministrai dalyvauja posėdyje, priklauso nuo svarstomų klausimų temos
c) Taryba priima sprendimus dėl ES politikos ir teisės aktų
d) visi Tarybos sprendimai turi būti priimami vienbalsiai

3 tema – galimybės, programos

Ar Europos Sąjungos vartotojų teisių apsaugos teisės aktai numato galimybę grąžinti
internetu įsigytas prekes?
a) Taip
b) Ne

Ar Europos sveikatos draudimo kortelė suteikia galimybę laisvai rinktis, kurioje ES šalyje
nemokamai protezuoti dantis?
a) Taip
b) Ne

Ar keliaudami į Europos Sąjungai nepriklausančią šalį keliautojai gali kreiptis pagalbos į
kitos Europos Sąjungos valstybės narės konsulatą arba ambasadą, jei jų gyvenamosios vietos
šalies atstovybės toje šalyje nėra?
a) Taip
b) Ne

Ką padeda rasti Europos Sąjungos bendradarbiavimo tinklas EURES?
a) darbą
b) būstą
c) gyvenimo draugą
d) pinigų

Kaip vadinamas vieningas visoje ES naudojamas gyvenimo aprašymo (CV) šablonas,
padedantis standartizuotai pateikti informaciją apie save būsimam darbdaviui?
a) Euro CV
b) Europass CV
c) ES CV

d) EU CV

Kokių mobiliojo ryšio paslaugų kainos Europos Sąjungos dėka per pastarąjį dešimtmetį
sumažėjo daugiau kaip 90 proc.?
a) mobiliųjų telefonų
b) tarptinklinio ryšio
c) vietinių skambučių
d) SMS žinučių

Kiek metų jau vykdoma programa studentų mobilumo programa „Erasmus“?
a) 3
b) 13
c) 23
d) 31

Kokiomis transporto priemonėmis keliaujantiems asmenims Europos Sąjungos teisės aktai
nenumato kompensacijos už vėluojančią kelionę?
a) lėktuvais
b) traukiniais
c) laivais
d) asmeniniais automobiliais

Kuri iš šių laisvo judėjimo teisių negarantuojama Europos Sąjungos piliečiams?
a) studijuoti bet kurioje ES šalyje
b) dirbti bet kurioje ES šalyje
c) apsigyventi bet kurioje ES šalyje
d) rinkti nacionalinį parlamentą bet kurioje ES šalyje

4 tema – įdomybės apie valstybes ir paveldas

Kam Europos Sąjunga dedikavo 2018 metus?
a) Europos kultūros paveldui
b) pasaulio futbolo čempionatui
c) gamtos išsaugojimui Europoje
d) Lietuvos šimtmečiui

Kurių valstybių grupės šimtmečiui išleista ši proginė 2 eurų moneta?

a) Baltijos
b) Višegrado
c) Balkanų
d) Skandinavijos

Kur yra lankomiausias pasaulyje meno muziejus Luvras?
a) Paryžiuje
b) Londone
c) Vašingtone
d) Florencijoje

Kuri valstybė pirmoji pasaulyje suteikė rinkėjams galimybę balsuoti internetu?
a) Estija
b) Japonija
c) Vokietija
d) Vengrija

„Vienybėje – jėga“ yra vienos Europos Sąjungos valstybės narės herbo devizas, kuriuo ji
vadovaujasi ir šiuo metu pirmininkaudama Europos Sąjungos Tarybai. Kokia tai valstybė?
a) Estija
b) Bulgarija
c) Rumunija
d) Graikija

Kaip vadinamos salotos, tradiciškai gaminamos iš pomidorų, agurkų, paprikos, fetos sūrio ir
alyvuogių, dar užpilamos alyvuogių aliejumi ir pagardinamos prieskoniais?

a) graikiškos
b) Cezario
c) ispaniškos
d) Briuselio

Kur yra saugomas Europos kultūros paveldas?
a) Europos Komisijos būstinėje Briuselyje
b) Luvro muziejuje Paryžiuje
c) Europos kultūros sostinėje Valetoje
d) Visoje Europoje

Kuriai kultūros paveldo rūšiai priskiriami pastatai, drabužiai, dailės kūriniai, knygos,
archeologiniai radiniai?
a) materialaus
b) nematerialaus
c) gamtos
d) skaitmeninio

Kuri iš paminėtų valstybių po antrojo pasaulinio karo buvo valdoma komunistinės partijos,
bet nepriklausė Sovietų Sąjungai?
a) Latvija
b) Lenkija
c) Suomija
d) Estija

Kuri iš 1918 m. valstybingumą atkūrusių Europos Sąjungos valstybių narių tarpukariu buvo
tapusi karalyste?
a) Latvija
b) Lenkija
c) Estija
d) Rumunija

Kuri Europos šalis paskutinė suteikę moterims teisę balsuoti? Tai įvyko 1971 m.
a) Portugalija
b) Šveicarija
c) Vengrija
d) Lenkija

Kuris miestas viduramžiais priklausė prekybinei ir politinei Šiaurės Europos Hanzos miestų
sąjungai?
a) Klaipėda
b) Ryga
c) Vilnius
d) Varšuva

Kur 1791 m. buvo priimta pirmoji Europoje rašytinė konstitucija?
a) Lietuvos ir Lenkijos Abiejų tautų respublikoje
b) Austrijos-Vengrijos imperijoje
c) Jungtinėje Karalystėje
d) Liuksemburge

