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A mi Európánk 
Európai műveltségi és uniós játék 8. osztályos tanulóknak 

 
MINTAFELADATOK 

 
 

1. Írd a fővárosok mellé a hozzá tartozó országot:    

Amszterdam    Bukarest    Tallin       

Bécs     Ljubljana    Varsó               

Róma    Dublin    Athén                       

Stockholm 

 

2. Melyik Európai országhoz kapcsolódnak az alábbi képek? 

    ----------------------------------- 
 

   
 ------------------------------------- 
 

  ------------------------------------ 
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   --------------------------------------    
 

    ------------------------------------- 

  ----------------------------------- 
 

 

3. Az EU számokban. Írd a megfelelő évszámot vagy számot a pontozott vonalra. 

 

Ebben az évben csatlakozott Magyarország az EU-hoz  :      

Ennyi hivatalos nyelve van az EU-nak:  

Ettől az évtől hivatalos valuta az euró:     

Ennyi csillag van az EU zászlóján:    

Ebben az évben csatlakozott Ausztria az EU-hoz:   

 

4. Párosítsd az országokat a megfelelő domain nevekkel! 

Magyarország    .lv 
Spanyolország    .at 
Európai Unió    .de 
Hollandia    .hu 
Litvánia    .eu 
Németország    .es 
Ausztria    .nl 

 
 

5. Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 

 

1995-ben 10 ország csatlakozott az Európai Unióhoz. 

Európa első megismerői a föníciaiak voltak az ókorban. 

Európa déli partjait hosszú, keskeny, mély, meredek falú tengeröblök: a fjordok 

csipkézik. 

Az Eu tagállamok polgárai bárhol munkát vállalhatnak az Unió határain belül. 

Európa népsűrűsége a legmagasabb Földön. 

A közösségi jog kialakításáért az Európai Bíróság a felelős az Európai Unióban. 
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6. Melyik ország zászlóját látod a képen? Írd a kép alá az ország nevét! 

 

 
 

7. Töltsd ki a keresztrejtvényt, és válaszold meg a kérdést! 

 

   1                

   2                

      3             

         4          

  5                 

   6                

     7              

 8                  

         9          

10                   

 

1. Ebben a Benelux államban található a NATO és az Európai Bizottság székhelye 

2. Legjelentősebb folyói a Szajna, Rajna és a Rhone 

3. Hollandia fővárosa 

4. Az ország legjelentősebb kikötővárosa Göteborg 

5. Jelenleg tárgyalásokat folytat a Tanáccsal az EU-ból való kilépésről 

6. Az országhoz tartozó legnagyobb sziget Kréta 

7. Bulgária fővárosa 

8. Európa legmagasabb hegycsúcsa 

9. A tulipánok országa 

10. Francia politikus, tőle származik az Európai Unió alapgondolata 

Melyik Szerződést írták alá 1992-ben?  …………………………………. 
 

8. Sorolj fel három országot, ahol még nem vezették be az eurót! 
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9. Karikázd be a helyes választ! 
 

1. Az Európai Unió történetének mely fontos eseménye volt Maastrichtban? 

a) Aláírták a Schengeni egyezményt 

b) Létrehozták az Európai Gazdasági Közösséget 

c) Aláírták az Európai unió létrehozásáról szóló dokumentumot 

2. Ki volt Robert Schumann? 

a) Német zeneszerző 

b) Francia külügyminiszter 

c) Francia festő 

3. Jelen pillanatban hány tagja van az EU-nak? 

a) 27 

b) 28 

c) 19 

4. Az EUmelyik szerve hozza a végleges döntést a törvényekről? 

a) Az Európai Bíróság 

b) Az Európai Bizottság 

c) A Miniszterek Tanácsa 

5. Melyik ország nem tagja az EU-nak? 

a) Svédország 

b) Norvégia 

c) Finnország 

6. Válaszd ki azt a betűjelet, ahol mindhárom nyelv a szláv nyelvek közé tartozik! 

a) bolgár, svéd, cseh 

b) horvát, lengyel, dán 

c) szlovén, bolgár, horvát 

7. Melyik nem tartozik a Germán nyelvek csoportjába? 

a) német 

b) svéd 

c) francia 

8. Melyik tagország nem határos egyik tagországgal sem? 

a) Spanyolország 

b) Olaszország 

c) Nagy-Britannia 

9. Ki zenésítette meg a Kölcsey Ferenc által írt nemzeti himnuszunkat? 
a)  Bartók Béla 
b) Erkel Ferenc 
c) Kodály Zoltán 

 

10. Melyik Európában is meghatározó történelmi eseményhez kapcsolódik Jókai 

Mór A kőszívű ember fiai című regénye? 

a) napóleoni háborúk 
b) 1789-es francia forradalom 
c) 1848-as forradalmak 

 

11. Melyik európai stílusirányzat volt a meghatározó a magyar irodalomban az 1820-

as évektől kezdve?  
a)  klasszicizmus 
b) romantika 
c) barokk 

 


