2022 M. „EUROPOS
EGZAMINO“ KLAUSIMAI
5–8 KL. MOKINIAMS
I DALIS
1.

Europos Sąjungos veikimas, institucijos, istorija
Gegužės 9 d. minime Europos dieną, nes šią dieną:

a. Johanas Štrausas sukūrė valsą „Žydrasis Dunojus“

b. Buvo sukurtas mitas „Europa ir bulius“

c. 1950 m. Robertas Šumanas pasiūlė suvienyti anglies
ir plieno pramonę

d. Pirmą kartą įvyko Eurovizijos dainų konkursas

2.

Europiečiai susibūrė į Europos Sąjungą siekdami taikos bei gerovės ir
praturtino vieni kitus kultūrų, tradicijų bei kalbų gausa. Nuo 2000 m. girdime
žodžius ,,Suvienijusi įvairovę“. Kas tai?
a. Europietiškų tautinių drabužių 2000 m. kolekcija

b. Europos Sąjungos šūkis

c. Europos Sąjungos himno pavadinimas

d. Europos šokių konkursas

3.

Kas sieja šiuos logotipus?
a. Europos kultūros sostinė
b. LUX kino apdovanojimai

c. Europos muzikantų susitikimas

d. Europos kalbų diena

4.

Europos Sąjunga smerkia Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir teikia konkrečią
pagalbą. Kokią humanitarinę pagalbą Europos Sąjunga teikia Ukrainai?
a. Pagalbą maistu ir vandeniu

b. Pagalbą medikamentais ir sveikatos priežiūros paslaugomis

c. Pagalbą suteikiant prieglobstį nuo karo bėgantiems žmonėms

d. Visi atsakymai teisingi
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5.

Lietuvos deleguotasis Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius yra
atsakingas už aplinką, žuvininkystę ir...
a. Jūras

b. Ledynus

c. Dirvožemį

d. Vandenynus

II DALIS

6.

Europos Sąjungos vertybės ir įdomybės apie Europos Sąjungos valstybes

Pagrindinės Europos Sąjungos vertybės – demokratija, žmogaus orumas,
laisvė, žmogaus teisės, teisinė valstybė ir kt. Kuri vertybė iš išvardintų žemiau
taip pat yra Europos Sąjungos vertybė?
a. Brolybė

b. Lygybė

c. Bičiulystė

d. Draugystė

7.

a.
b.
c.
d.

8.

1981 m. šios valstybės įstojimas į Europos Sąjungą padėjo šalyje įtvirtinti
demokratiją. Ši valstybė davė pasauliui didžių matematikų ir filosofų, o jos
nacionalinis patiekalas – fetos sūrio salotos.
Kokia tai valstybė?
Danija
Portugalija
Graikija
Kipras
Ši valstybė yra viena iš šešių Europos Sąjungos steigėjų. Iš šios šalies yra kilęs
Europos Sąjungos himno kompozitorius Liudvigas van Bethovenas ir žymusis
„Formulės 1” pilotas Michaelis Schumacheris. Šios šalies gyventojai kartais
vadinami dešrų ir dešrelių gamybos meistrais. Kokia tai valstybė?

a. Estija

b. Ispanija

c. Vokietija

d. Belgija
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9.

Europos žaliojo kurso įgyvendinimas

Europos Sąjunga sprendžia klimato kaitos ir aplinkos apsaugos problemas.
Kuris iš šių veiksmų prisideda prie aplinkos apsaugos:
a. Antrinis daiktų panaudojimas

b. Daugkartinių pirkinių maišelių naudojimas
c. Elektros taupymas

d. Visi atsakymai teisingi

10.

JIE užima daugiau kaip 43 proc. Europos Sąjungos teritorijos, tačiau mums
reikia, kad JIE būtų didesni, sveikesni ir atsparesni, kad būtų užtikrinta mūsų
sveikatos gerovė. Kas yra JIE?
a. Keliai

b. Gyvūnai

c. Pomidorai

d. Miškai

11.

Jei tinkamai rūšiuoji atliekas – prisidedi prie Europos Sąjungos žaliojo kurso
įgyvendinimo. Ko negalima mesti į stiklo konteinerį?
a. Stiklainių

b. Stiklinių butelių
c. Veidrodžių

d. Stiklo taros duženų
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12.

Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa

Melaginga ar klaidinanti informacija internete sklinda iki šiol neregėtu mastu.
Kova su dezinformacija yra bendras visų Europos institucijų darbas. Kuris iš
šių veiksmų gali padėti stabdyti dezinformacijos plitimą?
a. Pagalvojimas prieš dalinantis informacija

b. Informacijos šaltinio patikimumo patikrinimas
c. Faktų bei grafikų tikrinimas

d. Visi nurodyti veiksmai

13.

Europos Sąjunga siekia užtikrinti Europos piliečių skaitmeninį saugumą. Norint
išlikti saugiam kibernetinėje erdvėje, ypač svarbus stiprus X. Kas yra X, jei jį
pasikeisti nesunkiai galime kiekvienas?
a. Internetas

b. Kompiuteris

c. Slaptažodis

d. Slapyvardis

14.

Europos Sąjungos mokslininkai parašo daugiausiai straipsnių apie X
pasaulyje. Vienokį ar kitokį X galima rasti ir išmaniajame telefone. X gali būti
pavadintas ir geru mokiniu. Kas yra X?
a. Dirbtinis intelektas
b. Liečiamas ekranas

c. Kibernetinis saugumas

d. Socialinis tinklas
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ILIUSTRACIJŲ ŠALTINIAI

I DALIS

Europos Sąjungos veikimas, institucijos, istorija

1. https://audiovisual.ec.europa.eu/
2. https://audiovisual.ec.europa.eu/
3. https://kaunas2022.eu/logotipai-ir-gaires/;
https://www.bernardinai.lt/2009-12-01-su-kulturos-sostines-metais-vilnius-atsisveikins-visu-meno-zanru-renginiu-puokste/
4. https://audiovisual.ec.europa.eu/
5. https://audiovisual.ec.europa.eu/

II DALIS

Europos Sąjungos vertybės ir įdomybės apie Europos Sąjungos valstybes

6. https://audiovisual.ec.europa.eu/
7. https://pixabay.com/
8. https://pixabay.com/

III DALIS

Europos žaliojo kurso įgyvendinimas

9. https://pixabay.com/
10. https://audiovisual.ec.europa.eu/
11. https://audiovisual.ec.europa.eu/

IV DALIS

Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa

12. https://audiovisual.ec.europa.eu/
13. https://pixabay.com/
14. https://pixabay.com/
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