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Read the article below and answer the following five questions related to the text.
Russia crisis gives EU a grim sense of what’s to come with China
Critics of Beijing in Brussels have taken to calling it the April Fool’s Day summit. The
agenda for the virtual meeting between China’s top officials and the presidents of the European
Council and Commission includes topics of “shared interest” like climate change, biodiversity and
health, and a call by the European Union for the resumption of talks on human rights. But
underlying the conversations will be a single topic of importance: Russia’s invasion of Ukraine —
and what it means for relations between China and the West. Russian President Vladimir Putin’s
war of aggression — and the West’s failure to prepare for it — has set off alarm bells in European
capitals, where concerns are mounting over whether the Continent has gotten too cozy with yet
another authoritarian country with the potential for bellicosity. There’s just one problem. Europe
doesn’t have a clear idea of what to do about it.
“We will see at the April Fool’s Day Summit whether the EU is already able to apply the
Russia lessons learned recently to its China relations,” said Reinhard Bütikofer, a German Green
party grandee and the chair of the European Parliament’s delegation for relations with China.
Friday’s meetings between Chinese President Xi Jinping, Chinese Prime Minister Li Keqiang,
Commission President Ursula von der Leyen and Council President Charles Michel will not
produce a joint statement. The leaders do not plan to hold a joint press conference. EU officials
have said there will be no deliverables. So for many China watchers, the real questions the summit
will answer are: To what extent has Europe learned from its mistakes with Putin? And is it really
going to start pushing back harder against Beijing?
“In the past, China has had success driving a wedge between the EU and the U.S. by
offering Europe carrots in areas like market access and climate,” said Noah Barkin, a visiting
senior fellow at the German Marshall Fund, a U.S. think tank. “It would not be surprising if Xi tried
this again at the summit on April 1.” On the other hand, Barkin added, European officials “will want
signals from Xi that there are red lines in China’s relationship with Russia — that there are limits to
what Beijing will go along [with].”
Tensions between China and the EU were mounting even before Russia’s assault on
Ukraine, but Xi’s embrace of Putin before and during the conflict has raised them to a new level.
When Xi last set foot in Western Europe in March 2019, the Chinese president took note of what
was a new — and, for him, slightly offensive — label the EU had used to describe Beijing in what
was then a recent strategy document. “I thought we were good friends,” Xi told the French,
German and Commission leaders. “But now, we are systemic rivals?”
The intervening years have done little to improve relations, as the coronavirus pandemic
highlighted European dependence on Chinese manufacturing and clashes over human rights
abuses in Hong Kong and Xinjiang escalated into salvos of mostly symbolic sanctions and
countersanctions. A planned EU-China investment deal was put on ice last year, and a spat over
relations between Lithuania and Taiwan has flared into a trade dispute between two of the world’s
largest economic blocs.
During the pandemic, senior Communist Party officials conceived a new political
slogan: dōngshēng xījiàng, meaning the rise of the east and the descent of the west. The
reasoning behind it included China’s belief that it has had “systemic advantages” in tackling the
coronavirus, as well as a long-held belief that the country’s state-backed technological
advancement will soon put it in a position to overturn the Western world order.
It is in this lens that China’s strategic alignment with Russia was born. Putin’s last trip out of
Russia before the war was to Beijing, where he attended the Winter Olympics and signed what the
Chinese call a “no-limits” partnership agreement with Xi. The agreement between the two men
declared an intention to challenge the Western order, based on democracy, freedoms and human
rights. It was quickly denounced by European officials.
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01. Which of the following adjectives best characterizes the relationship between the EU and China
as described in the article?
a) frosty
b) friendly
c) warm
d) amicable
02. With whom are Chinese representatives about to meet, according to the article?
a) Vladimir Putin
b) EU representatives
c) Taiwanese representatives
d) French and German ambassadors
03. What happened to the EU-China investment deal last year?
a) It was postponed.
b) It became effective.
c) It was approved by the European Commission and the European Council.
d) It was refused by Chinese officials.
04. Which topic is expected to be dominant at the “April Fool’s Day Summit”?
a) human rights
b) environment and climate change
c) Russian-Ukrainian War
d) trade
05. Where was the Chinese-Russian partnership signed?
a) In China
b) In Russia
c) In Taiwan
d) In Lithuania

Oborové otázky v angličtině (každá správná odpověď hodnocena dvěma body)
06. Which international organization is involved in the fight against corruption?
a) The World Bank
b) Anti-Corruption Fund
c) Panama Papers
d) Transparency International
07. What is the European Green Deal?
a) It as a set of documents adopted by various European organizations at the beginning of the
millennium. The main aim was to appeal to European states to strive for becoming climate neutral
by the end of the 21st century.
b) It is a set of policy initiatives by the European Commission with the overarching aim of making
the European Union climate neutral in 2050. It was approved in 2020.
c) It is a set of policy initiatives adopted by the United Nations in 2010. The main aim is to make
the Earth climate neutral in 2080.
d) It was a set of initiatives approved by all Eurasian states in 2020. The aim was to reach climate
neutrality in the area between Lisabon and Tokyo by 2050.
08. Where was vast majority of Nazi death camps located during World War 2?
a) Holland
b) Poland
c) Germany
d) Russia
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09. Which of the following politicians served as the Prime Minister of the Czech Republic?
a) Václav Havel
b) Petr Pithart
c) Jiří Dienstbier
d) Marián Čalfa
10. Who is the author of the book “Fascism. A Warning”?
a) Ernst Nolte
b) Robert Paxton
c) Madeleine Albright
d) Noam Chomsky

Oborové otázky v češtině (každá správná odpověď hodnocena jedním bodem)
11. V maďarských parlamentních volbách v dubnu 2022 zvítězil
a) Viktor Orbán s koalicí Fidesz-KDNP.
b) Péter Márki-Zay s koalicí Společně pro Maďarsko.
c) Viktor Orbán se stranou Fidesz.
d) Gyula Molnár s Maďarskou socialistickou stranou.
12. Která z následujících zemí je neutrální?
a) Dánsko
b) Norsko
c) Finsko
d) Nizozemsko
13. Jak často se konají volby do Evropského parlamentu?
a) každé čtyři roky
b) každých pět let
c) každé tři roky
d) každých šest let
14. Ve kterém roce se rozpadl Sovětský svaz?
a) 1989
b) 1991
c) 1993
d) 1995
15. Současný íránský režim je
a) demokracií.
b) teokracií.
c) oligarchií.
d) plutokracií.
16. V minulém roce byl změněn volební systém pro Poslaneckou sněmovnu. Jaké hodnoty má
nyní uzavírací klauzule pro koalice stran?
a) Klauzule pro koalice byla zrušena a platí pro ně stejná klauzule jako pro strany, tedy 5 %.
b) 7 % pro dvojčlenné, 9 % pro tříčlenné a 11 % pro čtyř a vícečlenné koalice.
c) 8 % pro dvojčlenné, 11 % pro tří a vícečlenné koalice.
d) 10 % pro dvojčlenné, 15 % pro tříčlenné a 20 % pro čtyř a vícečlenné koalice.
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17. Po volbách v roce 2021 jedna z následujících stran ztratila zastoupení v Poslanecké
sněmovně. Která?
a) KSČM
b) Top09
c) Piráti
d) KDU-ČSL
18. Před osmnácti lety, 1. května 2004, se Česká republika stala členským státem Evropské unie.
Spolu s námi vstoupilo v historicky největším rozšíření Evropské unie dalších devět států. Které to
byly?
a) Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko
b) Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko
c) Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko
d) Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko
19. Které z níže uvedených nepatří mezi tzv. kodaňská kritéria, která musí splnit uchazeči o
členství v Evropské unii?
a) existence stabilních institucí garantujících demokracii a vládu zákona
b) splnění základních environmentálních standardů Evropské unie
c) existence fungující tržní ekonomiky
d) respektování politických, ekonomických a měnových cílů Evropské unie
20. Při nedávném útoku Ruska na Ukrajinu byla zasažená i pietní místa připomínající hrůzy
nacistického vyhlazování Židů. Která z uvedených lokalit symbolizuje nejhorší příklad nacistického
vraždění židovského etnika na území dnešní Ukrajiny?
a) Chełmno
b) Babij jar
c) Terezín
d) Trawniki
21. Které z následujících médií se podílí na šíření dezinformací?
a) Respekt
b) Reflex
c) Parlamentní listy
d) Crazy Green Gardener
22. Která z uvedených zemí nepatří mezi jaderné mocnosti?
a) Čínská lidová republika
b) Pákistán
c) Indie
d) Ukrajina
23. Ve kterém státě komunistického bloku vypukla v roce 1956 revoluce krvavě potlačená
sovětskými tanky?
a) v Polsku
b) v Československu
c) v Maďarsku
d) v Rumunsku
24. Dvě hlavní větve islámu tvoří
a) alávité a šíité.
b) islámská sekta a muslimská frakce.
c) osmanská odnož a egyptský směr.
d) sunnité a šíité.
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25. Zemědělská či též průmyslová osada v Izraeli, která tradičně hospodaří formou kolektivního
vlastnictví, se nazývá
a) Pesach.
b) Bar micva.
c) Kibuc.
d) Jom Kipur.
26. Která z uvedených zemí není členem eurozóny?
a) Slovinsko
b) Lotyšsko
c) Irsko
d) Švédsko
27. Ve které instituci EU je primárním úkolem vlád členských států hájit při projednávání evropské
legislativy své národní zájmy?
a) v Radě Evropské unie
b) v Evropském parlamentu
c) v Evropské komisi
d) v rámci Účetního dvoru Evropské unie
28. Ve kterém roce proběhlo dosud poslední rozšíření Evropské unie?
a) v roce 2015, kdy přistoupilo Bulharsko
b) v roce 2012, kdy přistoupila Litva
c) v roce 2014, kdy přistoupilo Rumunsko
d) v roce 2013, kdy přistoupilo Chorvatsko
29. Která z následujících zemí nepatří mezi středoasijské republiky?
a) Tatarstán
b) Tádžikistán
c) Kyrgyzstán
d) Uzbekistán
30. Vojskům Organizace spojených národů, které byly použity v mírových operacích ve světě, se
také přezdívá?
a) Modré přilby
b) Duhové helmy
c) Zelené vesty
d) Spojené síly
31. Které z následujících tvrzení o NATO není pravdivé?
a) NATO je obranná aliance sdružující 30 států
b) NATO vzniklo v roce 1945 a opírá se o tzv. Pařížskou smlouvu
c) NATO sídlí v belgickém Bruselu
d) NATO se podílí na mírových operacích
32. V České republice se stalo několikrát, že vláda musela svůj mandát ukončit předčasně, ať už jí
byla vyslovena nedůvěra, nebo premiér podal demisi. Který z uvedených premiérů ve své funkci
vydržel celé funkční období?
a) Petr Nečas (ODS)
b) Jiří Paroubek (ČSSD)
c) Bohuslav Sobotka (ČSSD)
d) Mirek Topolánek (ODS)
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33. Česká politická strana SPD, která bývá považována za extremistickou, je zkratkou názvu?
a) Strana přímé demokracie
b) Svoboda – právo – demokracie
c) Svoboda a přímá demokracie
d) Strana práva a demokracie
34. Ve kterém roce nastoupil poprvé Vladimír Putin jako prezident po svém zvolení do úřadu
ruského prezidenta, který od té doby vykonává až dodnes, pouze s jednou čtyřletou pauzou, v níž
zastával úřad premiéra?
a) v roce 2000
b) v roce 2008
c) v roce 1991
d) v roce 2002
35. Jak se v období studené války oficiálně nazývalo Východní Německo?
a) Německá socialistická republika
b) Německá demokratická republika
c) Německá spolková republika
d) Německá komunistická republika
36. Co mají společného Herman Van Rompuy a Donald Tusk?
a) jedná se o bývalé předsedy Evropského parlamentu
b) jedná se o bývalé předsedy Evropské rady
c) jedná se o bývalé předsedy Evropské komise
d) oba byli v různých obdobích ministry zahraničí Belgie
37. Jak se nazývají průlivy mezi Černým a Marmarským mořem, resp. mezi Marmarským a
Středozemním mořem?
a) Marmar a Turkia
b) Fosfor a Victoria
c) Bospor a Dardanely
d) Istanbul a Ankara
38. Který z následujících politických myslitelů nepatřil mezi liberály?
a) Edmund Burke
b) John Stuart Mill
c) John Locke
d) Adam Smith
39. Kde se nachází Pásmo Gazy?
a) v Egyptě
b) na izraelsko-egyptské hranici
c) v Libanonu
d) Na izraelsko-libanonské hranici
40. Jaký je postoj Občanské demokratické strany k Evropské unii?
a) proevropská bez výhrad, s preferencí pro supranacionální přístup
b) proevropská s výhradami, s preferencí pro mezivládní přístup
c) zásadně protievropská, podporující zrušení Evropské unie
d) protievropská, podporující vystoupení ČR z EU
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