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EU  – test   skupina A     jméno: 

 
1. Který z uvedených států nepatří mezi státy, které stály na počátku evropské 

integrace (do tzv. zakladatelské šestky)? 
a) Německo 
b) Francie 
c) Belgie 
d) Rakousko 

 
2. Evropskou komisi  

a) tvoří ministři jednotlivých členských států, kteří zastupují zájmy své 
země 

b) tvoří komisaři, kteří hájí zájmy Evropské unie 
c) tvoří komisaři, kteří zastupují zájmy své země 
d) tvoří čelní představitelé členských států (prezidenti, premiéři) 

 
3. Hraniční celní a policejní kontroly mezi některými evropskými státy byly zrušeny 

na základě 
a) Maastrichtské smlouvy 
b) Schengenské dohody 
c) Lisabonské smlouvy 
d) Smlouvy z Nice 

 
4. Který z uvedených států je členem eurozóny? 

a) Velká Británie 
b) Lotyšsko 
c) Malta 
d) Maďarsko 

 
5. Do činnosti, struktury a fungování české armády 

a) EU nezasahuje, protože tato oblast patří do tzv. ostatních politik 
b) EU nezasahuje, protože tato oblast patří do tzv. sdílených politik 
c) EU zasahuje zcela zásadně, protože náš stát se musí řídit právními 

předpisy, které vydaly orgány EU v této oblasti 
d) EU může zasahovat – vydává doporučení, kterými se náš stát může, 

ale nemusí řídit 
 
6. Který stát není členem Evropské unie? 

a) Švýcarsko 
b) Estonsko 
c) Finsko 
d) Malta 

 



 

7. Jak se nazývají právní akty vydané Evropskou unií, které jsou ve všech částech 
závazné pro všechny členské státy a stávají se součástí národních legislativ? 

a) doporučení 
b) směrnice 
c) rozhodnutí 
d) nařízení 

 
8. Které tvrzení o Radě Evropské unie není pravdivé? 

a) Spolu s Evropským parlamentem schvaluje rozpočet Evropské unie. 
b) Na návrh Evropské komise přijímá právní předpisy. 
c) Tvoří ji ministři jednotlivých členských zemí. 
d) Předsednictví se mění po ročních intervalech. 

 
9. Evropský soud pro lidská práva sídlí  

a) v Bruselu 
b) v Haagu 
c) ve Štrasburku 
d) v Lucemburku 

 
10. Jak dlouhé je funkční období europoslance? 

a) 2,5 let 
b) 4 roky 
c) 5 let 
d) 6 let 

 
11. Který z  členských států EU není členským státem Schengenského prostoru? 

a) Norsko 
b) Irsko 
c) Slovenská republika 
d) Německo 

 
12. Evropská unie vznikla 

a) v roce 1952 na základě Pařížské smlouvy 
b) v roce 1957 na základě Římských smluv 
c) v roce 1993 na základě Maastrichtské smlouvy 
d) v roce 1993 na základě Lisabonské smlouvy 

 
13. V kterém z uvedených měst nemá sídlo Evropský parlament? 

a) v Haagu 
b) v Bruselu 
c) ve Štrasburku 
d) v Lucemburku 

 
 



 

14. Jednotlivé eurokomisaře 
a) volí přímo občané členských států 
b) navrhuje členský stát, schvaluje Evropský parlament a jmenuje Rada 

Evropské unie a předseda Evropské komise 
c) navrhuje členský stát, schvaluje Evropský parlament a jmenuje Stálý 

předseda Evropské rady 
d) volí přímo občané členských států, zvolení komisaři musí být následně 

schváleni Evropským parlamentem 
 
15. Která instituce provádí měnovou politiku eurozóny? 

a) Evropský soudní dvůr 
b) Evropský účetní dvůr 
c) Evropská centrální banka 
d) Evropský ombudsman 

 
16. Poslanci Evropského parlamentu 

a) se sdružují podle politické příslušnosti do politických frakcí 
b) zastupují a prosazují zájmy svého státu 
c) jsou voleni členy Evropské komise 
d) jsou vybráni státem, který reprezentují, a schváleni Evropskou radou 



 

EU  – test   skupina B     jméno: 

1. Integraci západoevropských států po druhé světové válce odstartovalo založení 
a) Evropské unie v roce 1952 
b) Evropského společenství uhlí a oceli v roce 1952 
c) Evropského společenství pro atomovou energii v roce 1950 
d) Evropského hospodářského společenství v roce 1968 

 
2. Europoslance volí 

a) členové Evropské komise 
b) členové Rady Evropské unie 
c) přímo občané členských zemí 
d) přímo občané pěti nejbohatších členských zemí 
 

3. Který z uvedených států nepatří mezi státy, které stály na počátku evropské 
integrace (tzv. zakladatelská šestka) 

a) Německo 
b) Francie 
c) Itálie 
d) Velká Británie 

 
4. Která instituce kontroluje hospodaření Evropské unie? 

a) Evropský soudní dvůr 
b) Evropský účetní dvůr 
c) Evropská centrální banka 
d) Evropský ombudsman 

 
5. Který z uvedených států je členem eurozóny? 

a) Dánsko 
b) Estonsko 
c) Bulharsko 
d) Rumunsko 

 
6. Evropský soudní dvůr sídlí 

a) v Lucemburku 
b) v Bruselu 
c) v Haagu 
d) ve Štrasburku 

 
7. Kolik českých europoslanců je zastoupeno v Evropském parlamentu? 

a) 18 
b) 20 
c) 22 
d) 24 



 

8. Jak se nazývají právní akty vydané Evropskou unií, které jsou závazné pro 
všechny členské státy, ale jen v cíli, který stanoví? Členské státy na jejich základě 
přijímají vlastní právní předpisy. 

a) doporučení 
b) směrnice 
c) rozhodnutí 
d) nařízení 

 
9. Radu Evropské unie 

a) tvoří ministři jednotlivých členských států, kteří zastupují zájmy své 
země 

b) tvoří ministři jednotlivých členských států, kteří zastupují zájmy 
Evropské unie 

c) tvoří komisaři, kteří zastupují zájmy své země 
d) tvoří čelní představitelé členských států (prezidenti, premiéři) 

 
10. Který z  členských států EU není členským státem Schengenského prostoru? 

a) Česká republika 
b) Rakousko 
c) Velká Británie 
d) Švýcarsko 

 
11. EURO  - jednotná měna zemí eurozóny -  bylo zavedeno 

a) v roce 1999, ale jen pro bezhotovostní styk. Valuty byly zavedeny až 
v roce 2002. 

b) v roce 1999 a současně byly zrušeny národní měny zemí eurozóny 
c) v roce 2002, kdy nahradilo národní měny zemí eurozóny 
d) v roce 1999, ale jen pro bezhotovostní styk. Valuty byly zavedeny až 

v roce 2005. 
 
12. Evropskou radu  

a) tvoří ministři jednotlivých členských států, kteří zastupují zájmy své 
země 

b) tvoří komisaři, kteří hájí zájmy Evropské unie 
c) tvoří komisaři, kteří zastupují zájmy své země 
d) tvoří čelní představitelé členských států (prezidenti, premiéři) 

 
13. Který stát není členem Evropské unie? 

a) Norsko 
b) Řecko 
c) Portugalsko 
d) Lotyšsko 

 
 



 

14. Do činnosti, struktury a fungování české policie 
a) EU nezasahuje, protože tato oblast patří do tzv. sdílených politik 
b) EU nezasahuje, protože tato oblast patří do tzv. ostatních politik 
c) EU zasahuje zcela zásadně, protože náš stát se musí řídit právními 

předpisy, které vydaly orgány EU v této oblasti 
d) EU může zasahovat – vydává doporučení, kterými se náš stát může, 

ale nemusí řídit 
 
15. Které tvrzení o Evropské komisi není pravdivé? 

a) Jednotliví komisaři hájí národní zájmy své země 
b) Evropská komise podává legislativní návrhy 
c) Evropská komise je politicky odpovědná Evropskému parlamentu  
d) Evropská komise spravuje rozpočet Evropské unie 

 
16. Která z uvedených pravomocí nenáleží Evropskému parlamentu? 

a) Schvalování předsedy Evropské komise 
b) Interpelace členů Evropské komise 
c) Vyslovování důvěry Evropské komisi 
d) Příprava legislativy 



 

Vyhodnocení testu 
 

Číslo otázky Skupina A – 
správná odpověď

Skupina B - 
správná odpověď

Počet bodů 

1 D B 1 
2 B C 1 
3 B D 1 
4 C B 1 
5 A B 1 
6 A A 1 
7 D C 1 
8 D B 1 
9 C A 1 
10 C C 1 
11 B A 1 
12 C D 1 
13 A A 1 
14 B B 1 
15 C A 1 
16 A D 1 

 
 
Klasifikace 
 

Známka Počet bodů
1 16  - 14 
2 13 – 11 
3 10 – 7 
4 6 - 4 
5 3 - 0 

 



 

Metodické pokyny 
 

• Časová dotace: 20 minut 
• Student zvolenou odpověď označí kroužkem 
• Z nabízených odpovědí je vždy jen jedna správně 
• Správná odpověď je hodnocena jedním bodem 
• Za špatnou odpověď se body neodečítají 
• Pokud student označí za správnou odpověď dvě a více možností, počítá se 

jako chyba 
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