EIROPAS EKSĀMENS 2022
vidusskola
Nr

Jautājums

Pareizi

Nepareizi

Nepareizi

Eiropas kino nozarē

Luksemburgas kino
nozarē

Eiropas Parlamenta
deputātiem

dezinformācija

fakti

reklāma

4

gotika

rokoko

renesanse

5

viedtālruņu un citu
elektronisko ierīču
vienotais lādētājs

depozītpudeļu simbols

atkritumu šķirošanas
apzīmējums

Latvijas depozīta zīme

atkārtoti uzpildāmā
iepakojuma zīme

Eiropas kopējā
depozīta zīme

pasivitāte

filozofija

1

2

Apzināti sagrozīta,
nepareiza informācija
ir:

3

USB-C ir:

6

7

8

Sava viedokļa paušana,
dalība nevalstiskajās
pilsoniskā līdzdalība
organizācijās ir:

Kura no Eiropas
Savienības institūcijām
tiek saukta par tautas
balsi?

9

Nav papildu izmaksu
par valūtas maiņu,
vairāk izvēles iespēju
eirozonas valstu
un stabilākas cenas
ieguvumi
patērētājiem, ciešāka
ekonomiskā sadarbība
starp valstīm. Šie ir:

10

Eiropas Savienība,
Ķīna, Indija

Emisija vides kontekstā
izmešus
nozīmē:
Šī kursa mērķis ir
panākt, lai Eiropa līdz
12
Eiropas zaļais kurss
2050. gadam kļūtu
klimatneitrāla. Tas ir:
Prasmes, kas palīdz
efektīvi, gudri un
13
digitālās prasmes
atbildīgi lietot digitālās
tehnoloģijas, ir:
Ja esi 18 gadus vecs
Eiropas Savienības
pilsonis, tev ir iespēja
14
piedalīties ceļojumā,
iepazīt Eiropas
daudzveidību, kultūras
mantojumu un vēsturi.
11

Šengenas zonas
ieguvumi

NATO valstu ieguvumi

Eiropas Savienība,
Japāna, Ķīna

Ķīna, Eiropas
Savienība, Indija

zaļo enerģiju

H2O

Eiropas klimata kurss

Eiropas neitrālais kurss

deleģēšanas prasmes

antīkās prasmes

Ja esi Eiropas
iedzīvotājs vecumā no
16 līdz 30 gadiem un
strādā pie projekta, kas
palīdz mainīt Eiropu,
tev ir visas iespējas
iegūt šo balvu.

Programma, kas
atbalsta izglītību,
apmācības, jaunatnes
un sporta jomu Eiropā.

15

Tajās maksāšanas
līdzeklis ir eiro.

Tās ir Eiropas
Savienības valstis.

Tās ir valstis pie
Vidusjūras.

Veido vārdu
savienojumu, kurš
apzīmē izaugsmi, kas
apmierina šodienas
16 vajadzības, neradot
draudus nākamo
paaudžu vajadzību
apmierināšanai.
Ilgtspējīga:

attīstība

izglītība

brīvība

līgumiem, kurus
Eiropas Savienības
brīvprātīgi un
17 (ES) darbība pamatojas demokrātiski
uz:
parakstījušas visas ES
dalībvalstis
mūsdienu pieeja
arhitektūrai, lai
Jaunais Eiropas
18
dzīvojamā vidē
Bauhaus ir:
apvienotu kultūru,
dabu un tehnoloģijas
Tiesības netikt
diskriminētam
dzimuma, rases vai
etniskās izcelsmes,
19 reliģijas vai
cilvēktiesības
pārliecības,
invaliditātes, vecuma
vai dzimumorientācijas
dēļ ir:

likumiem, par kuriem
ES valstu kopējo
nobalso vairākums ES
konstitūciju
valstu prezidentu
17. gs. arhitektūras
stils, kam raksturīgas
krāšņas krāsas, liektas
līnijas un formas

20. gs. sākuma
arhitektūras stils,
saukts arī par Art
noveau

tiesiskums

pieklājība

20

ir stingras
nav robežpārbaužu uz
robežpārbaudes uz
valstu iekšējām
valstu iekšējām
robežām
robežām

nav valstu robežu

Visiem pilsoņiem
likuma priekšā ir
21 vienādas tiesības. Šī
Eiropas Savienības
vērtība ir:

līdztiesība

cieņa

demokrātija

23

Eiropas Savienības
programma, kas
atbalsta izglītību,
apmācības, jaunatnes
un sporta jomu Eiropā.

Vienota pasaules valstu
programma, kas
atbalsta izglītību,
apmācības, jaunatnes
un sporta jomu.

Eiropas Savienības un
ASV kopīga
programma, kas
finansē augstāko
izglītību.

Maija sākumā Latvijā
tiek atzīmēta
24
demokrātijas nedēļa,
kuru veido:

1. maijs, Satversmes
sapulces sasaukšanas
diena; 4. maijs,
Neatkarības

1. maijs, Neatkarības
atjaunošanas diena; 4.
maijs, Satversmes
sasaukšanas diena; 9.

1. maijs, Satversmes
sapulces sasaukšanas
diena; 4. maijs,
Latvijas Republikas

2024. gada vasaras
22 olimpiskās spēles
notiks:

atjaunošanas diena; 9. maijs, Eiropas diena
maijs, Eiropas diena

proklamēšanas diena;
9. maijs, Eiropas diena

Uz labas gribas pamata
veikts bezatlīdzības
25
brīvprātīgais darbs
darbs sabiedrības labā
ir:

darbs peļņas gūšanai

prakse jebkurā
uzņēmumā

26

2022. gads

2021. gads

2025. gads

27

Eiropas Centrālās
bankas nosaukuma
saīsinājuma
lingvistiskie varianti

10 bagātāko Eiropas
valstu nosaukumu
saīsinājumi

eiro banknošu
iepriekšējie nosaukumi

28

Monēta izdota Igaunijā Monēta izdota Igaunijā Monēta izdota Igaunijā
par godu nacionālajam par godu dabas
par godu nacionālajam
dzīvniekam – vilkam. daudzveidībai.
dzīvniekam bebram.

29

30

Ja Latvijā pulkstenis ir
11.00, tad Čehijā ir:

Francijas plānotajam
Francijas prezidentūrai
FIFA pasaules kausa
Eiropas Savienības
finālturnīram 2022.
Padomē 2022. gadā
gada novembrī

Pabeidz teikumu!
Eiropas tautas, veidojot
arvien ciešāku
31 savstarpēju sadarbību, kopīgas vērtības
ir nolēmušas veidot
mierpilnu nākotni,
kuras pamatā ir:

kopīga teritorija

Francijai, kas kā 22.
valsts pēc kārtas
pievienojās Eiropas
Savienībai

kopīga valoda

Abus karogus ir radījis
viens un tas pats
mākslinieks, jo krāsas
ir līdzīgas.

32

Eiropas Savienība un
Ukraina ir vienotas.

Ukraina ir viena no
Eiropas Savienības
dalībvalstīm.

33

miera simbols

mīlestības simbols

tiesiskuma simbols

Kā šobrīd dzīvē
izpaužas Eiropas
34
Savienības vērtība
solidaritāte?

Palīdzības sniegšanā
Ukrainai un tās
iedzīvotājiem

Plastmasas ražošanas
samazināšanā

Aprites ekonomikas
attīstībā

