2022 M. „EUROPOS EGZAMINO“
KLAUSIMAI
Individualiems dalyviams ir
vyresnių klasių mokiniams
I DALIS
1.

Europos Sąjungos veikimas, institucijos, istorija
Dabartinė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen yra tryliktasis šį
postą užimantis asmuo Europos Sąjungos istorijoje. Ursula Von der Leyen taip
pat yra pirmoji. Pirmoji kas?

a. Moteris, vadovaujanti Europos Komisijai
b. Vokietijos atstovė, vadovaujanti Europos Komisijai

c. Tiesioginiu Europos piliečių balsavimu išrinkta Europos
Komisijos vadovė

d. Europos Komisijos vadovė, prieš tai ėjusi Europos
Parlamento pirmininkės pareigas

2.

1950 m. gegužės 9 d. paskelbtoje Šumano deklaracijoje buvo pasiūlyta įsteigti
šiandieninės Europos Sąjungos pirmtakę – Europos anglių ir plieno bendriją.
Įdomu tai, kad Šumano deklaracijos tekstas iš esmės yra pasiūlymas, kaip
sutaikyti dvi to meto Europos valstybes: „Norint suartinti Europos tautas, reikia
panaikinti nuo amžių tarp X ir Y egzistuojančias priešybes. Kad ir kokie būtų
veiksmai, visų pirma jie turi būti susiję su šiomis dviem valstybėmis”. Kokios
valstybės slepiasi po X ir Y?
a. Anglija ir Prancūzija

b. Vokietija ir Sovietų Sąjunga
c. JAV ir Prancūzija

d. Prancūzija ir Vokietija

3.

Lietuva įstojo į Europos Sąjungą 2004 m. Tais pačiais metais Lietuva prisijungė
prie dar vienos organizacijos, kuriai šiandien priklauso 21 Europos Sąjungos
valstybė narė. Kokia tai organizacija?
a. Interpolas

b. Tarptautinė gyvūnų gerovės organizacija
c. Europos Taryba

d. Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija (NATO)
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4.

Pasitelkite savo žinias apie Europos Sąjungos institucijas ir papildykite skaičių
seką. Prancūzija – 79, Lenkija – 52; Nyderlandai – 29, Suomija ir Danija – po 14,
Airija – 13. Kiek Lietuva?
a. 8

b. 11
c. 12

d. 15

5.

Kuriam iš paminėtų Europos Sąjungos sprendimų priimti reikia visų Europos
Sąjungos valstybių narių pritarimo (konsensuso)?
a. Dėl ES sankcijų taikymo Rusijos Federacijai,
uždraudžiant importuoti šioje šalyje išgautą naftą ir
gamtines dujas
b. Dėl ES vartotojų teisių gynimo taisyklių efektyvesnio
taikymo
c. Dėl į ES įvežamų ir iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės mechanizmo

d. Dėl vaisių, daržovių, bananų ir pieno produktų tiekimo
švietimo įstaigoms schemų

II DALIS

6.

Europos Sąjungos vertybės ir įdomybės apie Europos Sąjungos valstybes

Vienas iš Europos Sąjungos veikimo principų yra atvirumas visiems savo
piliečiams. Šiam principui įgyvendinti Europos Sąjungoje naudojamos net
24 JOS, o tai sudaro sąlygas bet kuriam ES valstybės narės piliečiui laisvai
ir lengvai susipažinti su priimamais sprendimais ir netgi paprašyti oficialių
institucijų paaiškinti tų sprendimų motyvus. Kas yra JOS?
a. Rinkimų sistemos

b. Oficialios kalbos

c. Europiečiams atstovaujančios advokatų kontoros

d. Valstybinės vėliavos
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7.

Lentelėje yra padaryta klaida. Kurių valstybių pavadinimus reikia sukeisti
vietomis, kad informacija apie nacionalines eurų monetas būtų teisinga:
a. Slovakiją su Graikija

b. Graikiją su Airija
c. Airiją su Malta

d. Maltą su Slovakija

8.

Slovakija

Graikija

Airija

Malta

2019 m. buvo išleista antroji eurų banknotų serija. Ši serija pavadinta tam tikru
vardu, nes ant banknotų pavaizduotas graikų mitologijos personažo portretas.
Šis portretas banknotams suteikia žmogiškumo, be to, iš šio personažo vardo
kilęs mūsų žemyno pavadinimas. Kokiu vardu pavadinta antroji eurų banknotų
serija?
a. Eureka

b. Europa
c. Europė

d. Eurė

9.

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

b. Laisvė

c. Bičiulystė

d. Draugystė
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III DALIS

10.

Europos jaunimo metai. Galimybės ir dalyvavimas demokratiniame gyvenime

1985 m. nedideliame Liuksemburgo miestelyje buvo pasirašytas susitarimas,
kuriuo Europos Sąjungos valstybės sutiko leisti europiečiams daryti tai, ką jie
su malonumu daro iki šiol. Ką europiečiai gali daryti dėl minėto susitarimo?
Teisingumo dėlei reikia paminėti, kad bulgarai, kroatai, kipriečiai, airiai ir
rumunai kol kas dar negali pilnai pasinaudoti šia galimybe.
a. Nemokamai gauti po kilogramą ledų per metus

b. Laisvai keliauti po visą Europą negaišdami laiko
pasienio kontrolės punktuose
c. Nemokamai studijuoti bet kuriame ES valstybės narės
universitete

d. Būti renkamais į Europos Parlamentą nepriklausomai nuo
amžiaus, rasės, lyties ir religijos

11.

Ši iniciatyva suteikia galimybę aštuoniolikmečiams Europos Sąjungos
gyventojams keliaujant traukiniais pamatyti, kokia įvairi yra Europa, sužinoti
apie jos kultūros paveldą ir istoriją bei susipažinti su žmonėmis iš viso
žemyno. Kokia tai iniciatyva?
a. Europos horizontas

b. DiscoverEU

c. Tavo Europa

d. Europos solidarumo korpusas

12.

Miglė, baigusi studijas aukštojoje mokykloje, nusprendė savanoriauti. Ji
išvažiavo į Portugaliją, kur su kitais savanoriais iš įvairių šalių organizavo
popamokines veiklas nedidelio miestelio mokiniams. Miglei buvo
kompensuotos visos savanorystės išlaidos: kelionės bilietai, apgyvendinimas,
transportas, kalbos kursai, be to, ji gavo dienpinigius. Miglė išmoko portugalų
kalbą, susirado draugų iš įvairių Europos Sąjungos valstybių ir suprato, koks
darbas jai patinka. Kokioje programoje dalyvavo Miglė?
a. Europos solidarumo korpuse
b. Erasmus+

c. DiscoverEU

d. Europos jaunimo kursuose
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13.

Keliaujate iš Vilniaus į Berlyną. Pakeliui pravažiuojate Lenkiją. Kelionėje tris
kartus skambinate draugams ir giminėms. Jūsų mobilusis operatorius yra
Lietuvos kompanija. Kuris skambutis Jums kainuos (už pokalbio minutę)
brangiausiai?
a. Kai iš Lazdijų skambinsite į Vilnių

b. Kai iš Varšuvos skambinsite į Berlyną
c. Kai iš Berlyno skambinsite į Vilnių

d. Visi skambučiai kainuos vienodai

IV DALIS
14.

Europos žaliojo kurso įgyvendinimas

Europos Sąjunga iki 2050 m. siekia neutralizuoti daromą poveikį klimatui
ir atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių naudojimo, kartu užtikrinant ES
konkurencingumą ir nė vieno nepaliekant nuošalyje. Šiuo tikslu, Europos
Komisija yra parengusi priemonių planą, kuriuo Europoje plėtojama TOKIA
ekonomika. Kokia?
a. Ratinė

b. Cilindrinė
c. Žiedinė

d. Paturbinta

15.

Įgyvendinant Europos žaliąjį kursą dar aktualesne tapo rugsėjo 22-oji –
tarptautinė diena be JO. Pirmasis JIS 1886 metais Berlyne buvo užpatentuotas
inžinieriaus Karlo Benzo, o pirmąją JO serijinę gamybą pradėjo Henris Fordas.
Kas yra JIS?
a. Automobilis
b. Telefonas

c. Internetas

d. Bulvių skustuvas
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16.

Jei žvelgsime chronologiškai, galime sudėlioti štai tokią seką: Švietimas ir
kultūra; Finansinis programavimas ir biudžetas; Mokesčiai, muitai, kova su
sukčiavimu ir auditas; Sveikata ir maisto sauga; ........ Užbaikite seką:
a. Aplinkosauga ir žemės ūkis

b. Energetika ir klimato kaita

c. Aplinka, vandenynai ir žuvininkystė

d. Sportas, jaunimo reikalai ir užimtumas

17.

Šiai Europos Sąjungos iniciatyvai šiemet sukanka 30 metų. Jos tikslas –
užtikrinti ilgalaikį vertingiausių ir nykstančių Europos rūšių ir buveinių,
išvardytų Paukščių direktyvoje ir Buveinių direktyvoje, išlikimą. Ji apima
daugiau kaip 18 proc. ES sausumos teritorijos ir daugiau kaip 8 proc. ES jūrų
teritorijos. Kokia tai iniciatyva?
a. Natura 2000
b. Europos horizontas

c. Išsaugokim Europos paukščius

d. Europos žaliasis kursas

V DALIS

18.

Šis renesanso laikų mokslininkas ir išradėjas labai daug padarė tyrinėdamas
dangaus kūnus ir skatindamas domėjimąsi jais. Šis mokslininkas greičiausiai
net pagalvoti negalėjo, kad po beveik 400 metų jo vardu bus pavadinta
Europos Sąjungos palydovinė navigacijos sistema. Kas šis mokslininkas?
a. Archimedas

b. Mikalojus Kopernikas
c. Stivenas Hokingas

d. Galilėjo Galilėjus
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19.

Patikimas dirbtinis intelektas gali būti labai naudingas, pavyzdžiui, užtikrinant
geresnę sveikatos priežiūrą, saugesnį ir švaresnį transportą. Europos Sąjunga
siekia užtikrinti, kad naudojamos dirbtinio intelekto sistemos būtų saugios,
skaidrios, etiškos, nešališkos ir valdomos žmogaus. Kuriai iš išvardintų
technologijų nėra būtinas dirbtinis intelektas?
a. Išmaniajam asistentui

b. Bevieliam garsiakalbiui
c. Savaeigiam automobiliui

d. Veido atpažinimo sistemai telefone

20.

2022 m. kovo 2 d. Europos Sąjunga patvirtino sprendimą sustabdyti
„Sputnik“ ir „Russia Today“ transliavimo veiklą Europos Sąjungoje, kol bus
nutraukta agresija prieš Ukrainą ir kol Rusijos Federacija bei su ja siejamos
žiniasklaidos priemonės nustos vykdyti X ir kampanijas, nukreiptas prieš
Europos Sąjungą ir jos valstybes nares. Kas yra X?
a. Piratavimas

b. Dezinfekcija

c. Dezinformacija

d. Investicijos
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