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7.osztályosok a mi Európánk versenye 2017/2018 1. forduló 

I. Karikázd be a helyes választ! 

1. Ki volt Robert Schumann? 

a) Német zeneszerző 

b) Francia külügyminiszter 

c) Francia festő 

2. Jelen pillanatban hány tagja van az Eu-nak? 

a) 27 

b) 28 

c) 19 

3. Melyik tagország nem határos egyik tagországgal sem? 

a) Spanyolország 

b) Olaszország 

c) Nagy-Britannia 

 

4. Ki zenésítette meg a Kölcsey Ferenc által írt nemzeti himnuszunkat?  

a) Bartók Béla 

b) Erkel Ferenc 

c) Kodály Zoltán 

 

5. Hány magyar tagja van az Európai Parlamentnek a 2014-ben kezdődött új ciklusban?  

a) 21 

b) 16 

c )24 



 
6.  Hol nem ülésezik az Európai Parlament?  

a) Brüsszel 

b) Róma 

c) Strasbourg 

7. Melyik évben töltötte be hazánk az Európai Unió soros elnöki tisztségét? 

a) 2005 

b) 2011 

c) 2012 

 

8. Milyen feladatokkal jár a soros elnöki tisztség? Miért nagy felelősség a soros elnöki 

tisztséget betöltő ország számára? (A választ tömören, lényegretörően fogalmazzátok meg!) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Van-e az Európai Uniónak saját hadserege?  

a) nincs 

b) van 

c )van, csak a NATO csapataival vethető be 

10. Mik azok az Európai Információs Pontok?  

a) EU panaszirodák 

b) EU tájékoztató hálózat irodái 

c) Kultúrpont irodák 

 

 

II. Mit ábrázolnak az alábbi képek és melyik Európai országhoz kapcsolódnak? Írd mellé, 

hogy az adott ország melyik évben csatlakozott az Európai Unióhoz! 

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

 



 

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

 

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

 

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

 

   

III. Keressétek meg, hány uniós tagország zászlaját tudjátok összeállítani a 

színekből, a színsávok elhelyezkedése tetszőleges (vízszintes, függőleges 

mindegy). Csak jelzés, minta nélküli zászlókat keressetek! Tüntessétek fel a 

csatlakozás évét is!  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. Kit ábrázol a kép? Az Európai Unió melyik intézményéhez kapcsolódik? 

Jellemezd öt mondatban a személyt és az intézményt! 

 

 
 

V. Mit jelentenek a következő fogalmak?  

 NUTS 

 szubszidiaritás 

 Fehér könyv 

 Zöld könyv 
 
 

VI. Mit jelentenek a következő rövidítések magyarul? 

 EMI 

 FEOGA 

 WTO 

 ESF 

 TEN 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Ioannes_Claudius_Juncker_die_7_Martis_2014.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Antonio_Tajani_2016.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:2014_-_Donald_Tusk_(16).jpg

