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1. Първите евро монети влизат в обращение в държавите от еврозоната на:  

а) 1 януари 2002 г. 

б) 1 януари 2001 г.  

в) 1 януари 1999 г.   

 

2. Евро монетите се емитират в следните номинали (купюри):  

а) 1, 2, 5, 10, 20, 50, цента, 1 и 2 евро.  

б) 1, 2, 10, 20, 50, цента, 1, 2 и 5 евро. 

в) 2, 5, 10, 20, 50, цента, 1, 2 и 5 евро. 

 

3. Евро монетите:  

а) имат обща и национална страна.  

б) са еднакви от двете страни за цялата еврозона.  

в) са различни от обратната страна само за възпоменателните монети.  

 

ТЕСТ  

ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ПО 

ТЕМАТА  

„ДИЗАЙН НА ЕВРО МОНЕТИТЕ“ 
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„Св. Климент Охридски“ 
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4. Кое твърдение е вярно:  

а) Евромонетите изобразяват цялото земно кълбо.  

б) Евромонетите изобразяват единствено шестте държави членки, които са 

основали Европейските общности през 1950-те години.   

в) На някои от евромонетите са представени изображения на Европейския 

съюз или на Европа, които символизират единството на ЕС. 

 

5. Защо евро монетите имат национална страна:  

а) За да неутрализират евроскептицизма в държавите от еврозоната.  

б) За да удовлетворят националистическите партии в еврозоната.   

в) За да покажат, че държавите членки на еврозоната имат богата култура 

и история.  

 

6. На евро монетата от 1 евро на Италия е изобразена:  

а) Айфеловата кула.   

б) Известната скица на Леонардо да Винчи.  

в) Сградата на Европейския парламент в Страсбург.    

 

7. Националната страна на евро монетите:  

а) е еднаква за всички номинали за съответната държава от еврозоната.  

б) е различна за всички номинали за съответната държава от еврозоната. 

в) може да е еднаква, а може и да е различна за всички номинали за 

съответната държава от еврозоната. 

 

8. Възпоменателните монети в еврозоната могат да бъдат:  

а) Емитирани само от отделните държави членки.   

б) Само съвместни възпоменателни монети, символизиращи общи за ЕС и 

еврозоната събития.   

в) Емитирани от отделни държави членки или съвместни възпоменателни 

монети. 
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9. Кое твърдение е вярно за възпоменателните монети:  

а) Те могат да служат само за колекциониране и нумизматични цели.   

б) Използват се единствено за съхраняване в музеите от държавите членки 

в еврозоната.  

в) Те са законно платежно средство навсякъде в еврозоната. 

 

10. Кое твърдение не е вярно за възпоменателните монети:  

а) Могат да се емитират само в номинал от 2 евро.  

б) Могат да се емитират във всякакви номинали и купюри.  

в) Всяка държава членка на еврозоната може да емитира възпоменателна 

монета.  

 

11. Кои са микродържавите в Европа, които също прилагат еврото и могат да 

емитират евромонети:  

а) Андора, Ватикана, Монако и Сан Марино.   

б) Андора, Ватикана, Лихтенщайн и Сан Марино. 

в) Андора, Лихтенщайн, Монако и Сан Марино.  

 

12. Към средата на 2020 г. за националната страна на евромонетите България:   

а) вече е избрала окончателно изображението и това е Мадарският конник.   

б) вече е избрала окончателно изображението и това е българската роза.    

в) все още не е избрала окончателно изображението на националната 

страна на евромонетите.    

 

Верни отговори  

1а; 2а; 3а; 4в; 5в; 6б; 7в; 8в; 9в; 10б; 11а; 12в. 

 


