
 

 

1) Koľko rokov funguje program Erasmus+ na Slovensku? 

a) tento rok slávi 33 rokov existencie, 23 rokov na Slovensku 

b) na Slovensku funguje len posledných 15 rokov 

c) od roku 1960, teda 60 rokov 

 

2) Na Slovensku máme dve národné agentúry programu Erasmus+, ako sa 

volajú?  

a) SSIC a Juventus  

b) SAAIC a Iuventa  

c) ASSIC a Iuvenius  

 

3) Ktoré tvrdenie platí? 

a) len 2 z 10 absolventov programu Erasmus+ sa zlepšia v cudzom jazyku 

b) 1/3 absolventov Erasmus+ pracovných stáží dostane ponuku pracovať na 

mieste, kde stáž absolvovala 

c) účastníci programu Erasmus+ si hľadajú pomalšie prácu 

 

4) Čím je výnimočný rok 2020 pre Erasmus+? 

a) je to prvý rok, kedy sa do programu zapojili len učitelia 

b) Erasmus+ tento rok nadobro skončí 

c) končí 7-ročné programové obdobie 2014 – 2020, začne nové (2021 – 2027) 

 

5) Čo program Erasmus+ NEpodporuje?  

a) aktivity a projekty v oblasti športu 

b) cestovanie bez vzdelávania 

c) kurzy cudzieho jazyka  

 

 

 



6) Ktorý z uvedených Slovákov sa nezúčastnil programu Erasmus?  

a) spevák Samual Tomeček  

b) bloger Milan bez mapy  

c) youtuber Gogo  

 

7) Kto riadi program Erasmus+ na centrálnej úrovni? 

a) Nemecko  

b) Organizácia spojených národov (OSN)  

c) Európska komisia (Európska Únia)  

 

8) Čo môžeš získať účasťou v programe Erasmus+? 

a) samostatnosť, nové poznatky a priateľstvá, zlepšenie v cudzom jazyku 

b) prácu na stáži/praxi 12 hodín denne a nové skúsenosti 

c) priebojnosť a možnosť dokončiť celé štúdium v zahraničí 

 

9) Ktorá z týchto iniciatív nesúvisí s programom Erasmus+? 

a) ErasmusDays 

b) Európsky týždeň odborných zručností 

c) Európsky týždeň mobility 

 

10) Kto z uvedených môže navštíviť cez Erasmus+ školu v zahraničí?  

a) žiaci s rodičmi alebo staršími súrodencami 

b) učitelia aj žiaci 

c) len riaditelia škôl zo Slovenska  

 

11) Ktoré z týchto vyjadrení bolo zároveň mottom programu Erasmus+ 

v minulosti? 

a) mení životy, otvára obzory 

b) vzdelávanie na prvom mieste 

c) učí a obohacuje životy mladých ľudí  

 



Správne odpovede 
 
1)a 
2)b 
3)b 
4)c 
5)b 
6)c 
7)c 
8)a 
9)c 
10)b 
11)a 

 

 

 

 


