„Europos egzamino 2021“ finalo klausimų atsakymai

1.

Ką simbolizuoja Europos Vadovų Tarybos ir Europos Sąjungos Tarybos logotipas?

a.
b.
c.
d.

Avilį
Žibinto formos erdvę pastate „Europa“
Sūkurį
Pėsčiųjų perėją

2. 2020 m. liepą buvo pristatyti projekto X atkarpos Šveicarija–Žeimiai pasiūlymai.
2020 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui 2021-uosius
metus paskelbti Europos tokiais metais, kurie glaudžiai siejasi su projektu X. Koks
europinis projektas turimas omenyje?
a.
b.
c.
d.

„Rail Baltica“
„Nova Lituania“
Referencinių tinklų kūrimas
Europos horizontas

3. X ūkininkavimas yra tvarios maisto sistemos Europos Sąjungoje pagrindas. X
ūkininkams draudžiama naudoti cheminius pesticidus, sintetines trąšas, griežtai ribojamas
antibiotikų vartojimas. Kasdienybėje X gali būti ir puodelis, ir dantų šepetėlis, ir kopūstas.
Kas yra X?
a.
b.
c.
d.

ekologinis
daugkartinis
žiedinis
išmanusis

4.

Išdėstykite šiuos įvykius chronologine tvarka:

1) Lietuva įsivedė eurą;
2) Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai;
3) Dalia Grybauskaitė tapo Europos Komisijos nare;
4) Lietuva prisijungė prie Šengeno erdvės.
a.
b.
c.
d.

3, 4, 2, 1
4, 2, 1, 3
2, 3, 4, 1
1, 4, 3, 2

5. Iš „Next Generation EU“ Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės
pagrindinės dalies, kurios vertė 672,5 mlrd. EUR, valstybės dalį lėšų gaus X, o kitą dalį Y
forma. X grąžinti nereikės, o Y reikės. Kas yra X ir Y?
a.
b.
c.
d.

X – dotacijos; Y – paskolos
X – dovanos; Y – paslaugos
X – paskolos; Y – stipendijos
X – dotacijos; Y – subsidijos

6. Kurias lentelėje nurodytas valstybes reikia sukeisti vietomis, kad pateikta
informacija būtų teisinga?
a.
b.
c.
d.

Ispaniją su Kipru
Kiprą su Italija
Italiją su Prancūzija
Prancūziją su Ispanija
Valstybė

Maistas

Churros
(plikytos
Ispanija
tešlos spurgos)
Halumio sūris

Kipras

Dižono garstyčios

Italija

Pesto padažas

Prancūzija

7. Šis namas, persismelkęs Europos istorija, stovi Prancūzijoje, 45 km į vakarus nuo
Paryžiaus. Čia gyveno vienas iš Europos Sąjungos steigėjų, teigęs, kad žmonių stiprybė
yra vienybėje. Jis – Šumano plano, kuriuo buvo siekiama Vakarų Europos sunkiosios
pramonės susijungimo, įkvėpėjas. Kas gyveno šiame name?
a.
b.
c.
d.

Jean Monnet
Paul Henri Spaak
Konrad Adenauer
Walter Hallstein

8.

Kas sieja šiuos logotipus?

a.
b.
c.
d.

Pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai
Europos kultūros sostinės
Pirmininkavimas Europos jūrinių valstybių forumui
Tarptautinės dainų šventės

9.
Europos Sąjungos kompetencija apibrėžta Europos Sąjungos sutartimis. Kurias
veiklos sritis reikia sukeisti vietomis, kad lentelėje pateikta informacija būtų teisinga?

Veiklos sritis

Europos Sąjungos
kompetencija

visuomenės sveikata

išimtinė kompetencija

bendroji rinka

pasidalijamoji kompetencija

muitų sąjunga

papildomoji kompetencija

bendra užsienio ir saugumo politika specialioji kompetencija

a. visuomenės sveikatą su muitų sąjunga
b. bendrąją rinką su muitų sąjunga
c. muitų sąjungą su bendra užsienio ir saugumo politika
d. bendrą užsienio ir saugumo politiką su visuomenės sveikata

10. Sniego senio iš animacinių filmų serijos „Ledo šalis“ vardas yra toks pats, kaip ir
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos prancūziško jos pavadinimo santrumpa. Kaip
vadinama ši tarnyba?
a.
b.
c.
d.

OLAF
HANSAS
EMA
EIGE

11. X tarp Europos Sąjungos ir Kanados sudarytas 2016 m., o tarp Europos Sąjungos
ir Japonijos – 2018 m. Kas yra X?
a. Susitarimas dėl CO2 mažinimo
b. Laisvosios prekybos susitarimas
c. Susitarimas dėl dvišalės partnerystės Europos Sąjungai siekiant iki 2050 m. tapti pirmąja
neutralaus poveikio klimatui ekonomika
d. Sutartis dėl valiutų kursų

12. Specialus Europos Komisijos nario Virginijaus Sinkevičiaus klausimas: Vykdant
Europos žaliojo kurso politiką ypač svarbūs yra įvairūs duomenys, padedantys suprasti
žmonių poveikį Žemei. Žemės pereikvojimo diena (angl. Earth Overshoot Day) yra susijusi
su žmonių poveikiu procesams Žemėje ir kiekvienais metais skelbiama skirtingą dieną. Dėl
COVID-19 pandemijos 2020 m. ši diena buvo paskelbta rugpjūčio 22 d., t. y. beveik mėnesiu
vėliau nei 2019 m. Ką žymi ši diena?
a.
b.
c.
d.

žmonijos gyventojų perteklių
miškų naikinimo kritinę ribą
išnaudoti visi biologiniai ištekliai, kuriuos Žemė gali atnaujinti per vienerius metus
metų vidutinė temperatūra viršija visų laikų normą

13. Paveikslėlyje matote proginės euro monetos reversą. Ši moneta skirta vienos iš
Europos Sąjungos programų 35 metų sukakčiai, kurią švęsime 2022 m. Programa
pavadinta vieno žymaus Renesanso mąstytojo vardu. Koks tai mąstytojas?
a.
b.
c.
d.

René Descartes
Mikołaj Kopernik
Galileo Galilei
Erasmus Roterodamus

14. Nuotraukoje matote „Vegą“ – pirmąjį tarpvalstybinį Europos X, kurio sukūrimas
finansuotas Europos Sąjungos lėšomis. Naudotis „Vega“ galės, pavyzdžiui, Europos
mokslininkai, kurdami vaistus ar modeliuodami orų prognozes. Nors „Vega“ ir ne Mario,
bet jis tikrai yra X, juk jo galia – net 6,9 petaflopo! Kas yra „Vega“?
a. Marioskopas
b. Kosminis palydovas
c. Superkompiuteris
d. Hadronų greitintuvas

15. Nuotraukoje matote Europos Komisijos narę, deleguotą Kipro. Ji atsakinga už
visam pasauliui labai svarbią sritį. Praėjusioje kadencijoje šią sritį kuravo Vytenis
Andriukaitis, Lietuvos deleguotas Europos Komisijos narys. Kokia tai sritis?
a.
b.
c.
d.

sveikata ir maisto sauga
aplinka, žuvininkystė ir vandenynai
Europos žaliasis kursas
investicijos ir ekonomikos reformos

16. Europos Sąjungos X reglamente nustatomi darnaus investavimo į ekonomines
veiklas kriterijai. X – tai ir biologijos mokslo šaka, nagrinėjanti organizmų
klasifikavimo ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymo metodus bei taisykles.
Užuomina: keleivių vežimo paslaugos arba šunų veislė. Kas yra X?
a.
b.
c.
d.

Haskiologija
Mobilumo paketas
Taksonomija
Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas

17. Europos Parlamento ir Europos kino akademijos įsteigtas X Europos publikos
kino apdovanojimas teikiamas filmui, atskleidžiančiam europinių vertybių universalumą
bei kultūrinę žemyno įvairovę. Filmai „Dar po vieną“ (rež. Thomas Vinterberg),
„Kolektyvas“ (rež. Alexander Nanau) ir „Kristaus kūnas“ (rež. Jan Komasa) yra tapę šio
apdovanojimo finalininkais. X tam tikra prasme siejasi ir su mygtuku, kurį dažnai
spaudžiame išreikšdami savo nuomonę socialinėse medijose. Kas yra X?
a.
b.
c.
d.

LUX
LOVE
WOW
Kūrybiška Europa

18. Apie kokią
paveikslėlyje?
a.
b.
c.
d.

Europos

Sąjungos

programą

pateikiama

informacija

šiame

„Europos horizontas“
Europos sveikatos programa
Europos žaliasis kursas
„Nuo ūkio iki stalo“

19. Pasak istorinių šaltinių, XIV–XV a. iš šios pilies riteriai traukė į kryžiaus žygius prieš
paskutinę pagonių valstybę Europoje – Lietuvą. Šią pilį XIX–XX a. valdė šios labai šviesios
šalies vadovai. O šios pilies pavadinimas tikriausiai nelabai patiktų vegetarams. Kokia tai
pilis ir kokioje Europos Sąjungos valstybėje narėje ji stovi?
a. Drakulos pilis Rumunijoje
b. Viandeno pilis Liuksemburge
c. Neušvanšteino pilis Vokietijoje
d. Larošelės pilis Prancūzijoje

20. Tai nuotrauka iš neseniai vykusio vienos iš Europos Sąjungos iniciatyvų
inauguracinio renginio. Kokia tai iniciatyva?
a. Europos ekonomikos gaivinimo planas
b. Konferencija dėl Europos ateities
c. „DiscoverEU“
d. Europos skaitmeninis dešimtmetis

Kviečiame dalyvauti „Europos egzamine“ ir 2022 metais!
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