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Vědomostní kvíz na téma Benelux
1. Nizozemská firma na výrobu elektroniky značky Philips byla založena v roce?
a)  1891
b)  1921
c)  1951
2. Naarden je?
a)  vesnice v Lucembursku, kde byla podepsána dohoda o volném pohybu osob v EU
b)  město v Belgii, kde se brousí diamanty
c)  město v Nizozemsku, kde je pohřben Jan Amos Komenský
3. Kde se narodil Robert Schuman (1886 – 1963), jeden z otců zakladatelů dnešní Evropské unie?
a)  v Lucembursku
b)  v Belgii
c)  v Nizozemsku
4. Jak se jmenuje budova hlavního sídla Evropské komise v Bruselu?
a)  Eurotower
b)  Berlaymont
c)  Europa
5. Ve kterém státě sídlí Evropský účetní dvůr?
a)  v Lucembursku
b)  v Nizozemsku
c)  v Belgii
6. Atomium představuje zvětšený model krystalové mřížky železa tvořený devíti atomy, najdeme ho?
a)  v Lucemburku
b)  v Amsterdamu
c)  v Bruselu

7. Co je bouneschlupp?
a)  lucemburská polévka se zelenými fazolkami
b)  belgický hudební nástroj
c)  druh nizozemského tulipánu
8. V Lucembursku se narodil Gabriel Lippmann, nositel Nobelovy ceny za rok 1908.
V jakém vědním oboru cenu získal?
a)  v botanice
b)  ve fyzice
c)  v chemii
9. Největší přístav v Evropě je ve městě?
a)  Rotterdam
b)  Haag
c)  Amsterdam
10. Nejvyšší bod v Nizozemsku je Vaalsberg a měří?
a)  123 m. n. m.
b)  231 m. n. m.
c)  321 m. n. m.
11. Lucembursko sousedí se státy?
a)  Belgie, Německo a Francie
b)  Nizozemsko, Německo a Francie
c)  Belgie, Francie a Nizozemsko
12. Grachty jsou?
a)  starodávné mlýny
b)  druhy tulipánů
c)  uměle vytvořené kanály
13. Ve kterém belgickém městě se nachází muzeum čokolády Choco Story?
a)  v Bruggách
b)  v Antverpách
c)  v Gentu
14. Belgický spisovatel Georges Simenon napsal detektivní román s hlavní postavou?
a)  komisaře Moulina
b)  komisaře Maigreta
c)  detektiva Hercula Poirota

15. Ve které zemi Beneluxu se vyrábí sýry Gouda, Eidam, Limburg?
a)  v Belgii
b)  v Lucembursku
c)  v Nizozemsku
16. Vincent van Gogh byl nizozemský malíř, jeden z uvedených obrazů není jeho dílem, který to je?
a)  Noční hlídka
b)  Slunečnice
c)  Jedlíci brambor
17. Který závodník vyhrál v letošním roce Velkou cenu Belgie ve Formuli 1?
a)  Valtteri Bottas
b)  Lewis Hamilton
c)  Max Verstappen
18. Kinderdijk — systém devatenácti vodních mlýnů z 18. století nedaleko Rotterdamu,
byl zapsán do seznamu památek Unesco v roce?
a)  1977
b)  1987
c)  1997
19. Který ze států Beneluxu vlastní ostrovy v Karibiku?
a)  Nizozemsko
b)  Belgie
c)  Lucembursko
20. Ve kterém nizozemském městě najdeme komplex historických budov BINNENHOF?
a)  v Amsterodamu
b)  v Haagu
c)  v Utrechtu

Tímto uděluji souhlas společnosti MKZ Uničov, se sídlem Moravské náměstí 1143, 783 91 Uničov, aby ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/
ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu:
Souhlasím s uveřejněním mého jména a příjmení na webu www.mkzunicov.cz a v prostorách MIC Uničov, pokud vyhraji jednu z cen.

Kvíz odevzdejte v Městském informačním centru Uničov, Masarykovo nám. 29 ( nebo nám
jej zašlete na e-mail: mic@unicov.cz, předmět e-mailu: Benelux) do 31. 10. 2020. Losování
výherců proběhne v MIC Uničov v pondělí 2. 11. 2020 od 14.00.

