
1. Kaj je organizacija Marie Curie?

a. Organizacija, ki se ukvarja z zdravljenjem rakavih obolenj.
b. Evropski program za financiranje raziskav.
c. Univerzitetni program, ki preučuje radioaktivnost.
d. Letni dobrodelni dogodek v podporo ženskam v znanosti.

2. Kaj pomeni ‘Marie Curie fellow’ ?

a. Uslužbenec Inštituta “Marie Curie” v Parizu.
b. Oseba, ki študira kemijo in fiziko na inštitutu.
c. Raziskovalec, ki ga financira Evropska unija.
d. Raziskovalec, ki je prejel doktorski naziv.

3. Katera področja financira organizacija Marie Curie?

a. Matematiko in inženiring.
b. Fiziko in kemijo.
c. Vsa področja znanosti.
d. Vsa področja znanosti, razen raziskav na področju jedrske energije.

4. Koliko različnih dejavnosti vključuje organizacija Marie
Curie?

a. 2
b. 8
c. 20
d. 152

5. Kdo je odgovoren za organizacijo Marie Curie?

a. Evropska komisija (Agencija za raziskave).
b. Državni organi.
c. Regionalna oblast.
d. Uprava združenih narodov.

6. Kolikšen je letni proračun organizacije Marie Curie?

a. 800.000.000.000 €
b. 800.000.000 €
c. 80.000.000 €
d. 8.000.000 €
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7. Katere države so vključene v organizacijo Marie Curie?

a. Države Evropske unije.
b. Države Evropske unije ter Japonska in ZDA.
c. Vse države sveta.
d. Države celinske Evrope.

8. Kolikšen je mesečni znesek, ki ga prejmejo osebe od
organizacije Marie Curie?

a. 250 €
b. 2.000 €
c. 4.500 €
d. 15.000 €

9. Zakaj je dobila organizacija Marie Curie ime po
znanstvenici iz Poljske?

a. To je bila naključna izbira.
b. Ker je predstavljala odličnost raziskav in mobilnosti.
c. Ker je prejela dve Nobelovi nagradi.
d. Nihče ne ve.

10. Kdaj je bila ustanovljena organizacija Marie Curie?

a. Leta 1961.
b. Leta 1975.
c. Leta 1996.
d. Leta 2010.

11. Kdo lahko zaprosi za pridobitev sredstev organizacije
Marie Curie?

a. Vsaka oseba, stara 18 let ali več.
b. Vsaka oseba iz Evropske unije.
c. Vsaka oseba, ki je aktivna na področju znanstvenih raziskav.
d. Te informacije so zaupne.
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12. Koliko ‘Marie Curie fellow’ je prejelo sredstva na začetku
programa?

a. 200
b. 6.500
c. 50.000
d. 2.000.000

13. Kakšen je namen organizacije Marie Curie?

a. Pridobitev patentne pravice za inovativne izdelke in storitve.
b. Iskanje zdravila za raka.
c. Obveščanje javnosti o delu Marie Curie.
d. Za spodbujanje karier odličnih raziskovalcev s pomočjo mobilnosti.

14. Kolikšen je delež žensk med raziskovalci, ki jih financira
organizacija Marie Curie?

a. 15%
b. 25%
c. 40%
d. 85%

15. S knjigo “Tiha pomlad” je bila Rachel Carlson začetnica
širjenja okoljske ozaveščenosti. Na kaj se nanaša
naslov?

a. Na odstranitev blokad v leu 1962.
b. Na odsotnost ptic na območjih, obdelanih s pesticidi.
c. Na nov znakovni jezik.
d. Na študije o vplivu hrupa.

16. Kaj so matične celice?

a. Celice, ki se lahko spremenijo v različne tipe celic.
b. Celice, ki so pridobljene iz popkovine in zarodkov.
c. Celice, ki so podedovane po mamini strani.
d. Celice, ki so umetno ustvarjene.

17. Kaj je kloniranje?

a. Ustvarjanje organizmov dvojčkov istočasno.
b. Podvajanje vseh telesnih celic posameznika.
c. Pridobitev genov, celic ali organizmov enakih izvirniku.
d. Izbira posebnih lastnosti posameznika.
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18. Kdo je bila Evropa v grški mitologiji?

a. Mlada grška pastirica, rojena po aferi grške boginje Gaie.
b. Mlado azijsko dekle, hči feničanskega kralja.
c. Zevsova hči.
d. Boginja lova.

19. Katera je najstarejša politična organizacija v Evropi?

a. Svet Evrope.
b. Evropska ekonomska skupnost.
c. Svet episkopalne Evrope.
d. Evropski parlament.

20. Katera med spodaj naštetimi državami je prva
zagotovila volilno pravico ženskam?

a. Španija.
b. Norveška.
c. Francija.
d. Poljska.

Rezervno vprašanje

Koliko projektov je v letu 2010 financirala organizacija Marie Curie
glede na podatke uradnega arhiva Evropske komisije?

Prosimo, da izpolnite podatke spodaj.

Ime:

Priimek:

Telefonska številka:

Elektronska pošta:
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