Felső tagozat – természettudományos 8.) csoport
Kimeneti mérés –Tesztkérdések
1.)

Bár ezt egyik szerződés sem rögzíti hivatalosan, de ez a város az Európai Unió fővárosa. Itt találhatók a
legfontosabb EU-s intézmények pl: Európai Bizottság, Európa Unió Tanácsa, Európa Parlament.
Karikázd be melyik az Európai Unió fővárosa?
a.)Bologna

2.)

b.)Brüsszel

c.)Strasbourg

d.) Lisszabon
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Karikázd be az alábbiak közül az Európai Unió zászlaját!
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3.)

Az Európai Unióhoz vezető folyamat fő lépéseit kösd össze a megfelelő ország-csoportokkal!

1951-ben a „Hatok” megalakítják az
Európai Szén és Acélközösséget,

Nagy-Britannia, Írország, Dánia

1973-ban a „Hatok”-hoz három ország
csatlakozik, így „kilencekről”
beszélhetünk.

Görögország, Spanyolország, Portugália

1980-as években zajlik a „Déli
bővítés”

NSZK, Franciaország, Olaszország,
Benelux államok

1995-től három újabb taggal bővül az
Európai Unió

Ausztria, Finnország, Svédország

2004 a nagy „keleti bővítés” éve

Románia, Bulgária

2007-től újabb két keleti ország
tagfelvétele történt meg

Magyaro., Lengyelo., Cseho., Szlovénia,
Szlovákia, Észto., Letto., Litvánia,
Ciprus, Málta
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4.)

Döntsd el, mely állítások igazak (I), melyek hamisak (H) a közös pénzről az EURÓ-ról!

Állítások

I vagy H

Minden európai országban az EURÓ az egyetlen hivatalos fizetési eszköz.
Minden Európai Uniós tagállamban az EURÓ az egyetlen hivatalos fizetési
eszköz.
Az EURÓ-t hivatalos fizetési eszközként a 27 tagállam közül 17 államban és
az Európai Unió intézményeiben használják.
Magyarországon az EURÓ a hivatalos fizetési eszköz.
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5.)

6.)

Karikázd be a helyes számot, hány ország tagja ma az Európai Uniónak?
a.)22
b.) 12
c.) 27
d.) 30
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Írd le mi Magyarország Európai Unióba való belépésének pontos dátuma!
…………………………………………

7.)
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Melyek az európai Unió hivatalos nyelvei, illetve hivatali munkanyelvei? Döntsd el az állítások közül
melyek igazak (I), melyek hamisak (H). Jelöld I és H betűvel!

Állítások

I vagy H

Az Európai Unió hivatalos nyelveinek száma a 2007. januári bővítést
követően 27-re emelkedett.
Az Európai Unió munkanyelvei az angol, a francia és a német.
Az Európai Unió hivatalos nyelvei az angol, cseh, dán, észt, finn, francia,
görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál,
spanyol és svéd, szlovák, szlovén, román, bolgár.
Az Európai Unió hivatalos nyelve az angol.
Az Európai Unió hivatalos nyelveinek száma a 2007. januári bővítést
követően 22-re emelkedett.
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8.)

9.)

10.)

Melyiket hova dobnád? Kösd össze a megfelelővel!
Ásványvizes flakon

kuka

Kólás doboz

műanyaggyűjtő

Befőttes üveg

papírgyűjtő

Felvágott csomagoló papírja

fémgyűjtő

Újságpapír

fehérüveg-gyűjtő
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Mit jelentenek a következő szimbólumok?
………………………..

…………………………

………………………..

……….……………….

………………………..

………………………….

………………………….
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Budapestről szeretnék eljutni a Londoni Olimpiára. Melyik útvonalon menjek, ha csak Európai Uniós
országokon szeretnék keresztülhaladni? Karikázd be a helyes útvonalakat!
a.) Magyarország, Ausztria, Svájc és Franciaországon át autóval, komppal átkelve Nagy-Britanniába
b.) Magyarország, Szlovénia, Olaszország és Franciaországon át autóval, komppal átkelve Nagy-Britanniába
c.) Magyarország, Ausztria, Németország és Franciaországon át autóval, komppal átkelve Nagy-Britanniába
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11.)

Válaszd ki az alábbi felsorolásból a megújuló energiaforrásokat bekarikázással!
napenergia,
kőolaj,

kőszén,
biomassza,

vízenergia,

szélenergia,

geotermikus energia,
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