
Αριθμός Ερώτηση A B Γ Δ Σωστή Απάντηση

1

Σο 2018 ςτθν ΕΕ, ποια χϊρα είχε το 

μεγαλφτερο μερίδιο πολιτϊν άλλου 

κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ;

Λουξεμβοφργο Εςκονία Κφπροσ Ιρλανδία A

2

Σα παγκόςμια ςτοιχεία τθσ 

μετανάςτευςθσ ςε επίπεδο ΕΕ28 το 

2017 αντικατοπτρίηουν ότι ... (ςθμ.: θ 

εκνικι μετανάςτευςθ ςθμαίνει ότι οι 

άνκρωποι μετακινοφνται από μια 

περιφζρεια ςτθν άλλθ, με τισ δφο 

περιφζρειεσ εντόσ τθσ ίδιασ χϊρασ)

Πάνω από το ζνα 

τζταρτο των 

μεταναςτϊν ιταν 

υπικοοι

Λιγότερο από το 50% 

των μεταναςτϊν 

προζρχονται από τθν 

ίδια χϊρα ι από άλλεσ 

χϊρεσ τθσ ΕΕ

Σο μεγαλφτερο μζροσ 

των μεταναςτϊν 

προζρχεται από άλλο 

κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ

Περιςςότεροι από 50% των 

μεταναςτϊν προζρχονται 

από τθν ίδια χϊρα ι από 

άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ

Δ

3

φμφωνα με τα ςτοιχεία του 2017, οι 

πιο δθμοφιλείσ προοριςμοί για τουσ 

μεταπτυχιακοφσ απόφοιτουσ Erasmus 

ιταν…

Γαλλία και Ιςπανία Γαλλία και Γερμανία Γαλλία και Ιταλία Γερμανία και Ιςπανία Γ

4

Όταν πρόκειται για ανκρϊπουσ που 

ηουν ςε μια χϊρα και εργάηονται ςε 

άλλθ, το 2018 …

Οι καταςκευζσ είναι ο 

πιο κοινόσ τομζασ των 

εργαηομζνων που 

διαςχίηουν τα ςφνορα 

για να εργαςτοφν

48000 εργαηόμενοι ηουν 

ςτο Βζλγιο και 

εργάηονται ςτθ Γαλλία

Παραδόξωσ, υπάρχουν 

πολλά άτομα που 

εργάηονται ςε μθ 

γειτονικζσ χϊρεσ

Σο ςυνολικό μερίδιο των 

διαςυνοριακϊν εργαηομζνων 

είναι εξαιρετικά ςθμαντικό 

ςε ςφγκριςθ με το ςυνολικό 

αρικμό των 

απαςχολουμζνων ςτθν ΕΕ

A

5

Μιλϊντασ για τον τρόπο με τον οποίο 

οι άνκρωποι κινοφνται (χερςαίο 

πλαίςιο), το 2016…

Σο ποςοςτό των 

λεωφορείων ζφκαςε 

το 12% ςτθν Αυςτρία

Σα ποςοςτά μεταξφ των 

ταξιδιϊν με αυτοκίνθτα, 

τρζνα και λεωφορεία 

είναι παρόμοια

Σα ποςοςτά των 

μεριδίων διαφζρουν 

πολφ τα τελευταία δζκα 

χρόνια

Σο μεγαλφτερο μερίδιο των 

ταξιδιϊν ιταν με αυτοκίνθτο
Δ
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6

Όςον αφορά τθν θλικία των 

επιβατικϊν αυτοκινιτων ςτθν ΕΕ το 

2017,

Η Δανία ιταν θ χϊρα 

με το μεγαλφτερο 

ποςοςτό των "πολφ 

νζων" αυτοκινιτων 

(λιγότερο από 2 ετϊν)

ε όλεσ τισ χϊρεσ, 

περιςςότερο από το ζνα 

τζταρτο των 

αυτοκινιτων είναι "πολφ 

νζα" αυτοκίνθτα 

(λιγότερο από 2 ετϊν)

Τπάρχουν επτά χϊρεσ 

όπου το μερίδιο των 

"παλαιϊν αυτοκινιτων" 

(10 ετϊν και άνω) είναι 

υψθλότερο από το 50%

ε όλεσ τισ χϊρεσ, 

περιςςότερα από 2/3 των 

αυτοκινιτων είναι "παλαιά" 

(10 ετϊν και άνω)

A

7
φμφωνα με ςτοιχεία των επιβατϊν 

αεροπορικϊν μεταφορϊν το 2017,

Οι μεγαλφτερεσ 

αυξιςεισ 

αεροπορικϊν 

επιβατϊν μεταξφ του 

2008 και του 2017 

παρατθρικθκαν ςτθ 

λοβακία

Ο αρικμόσ των επιβατϊν 

μεταξφ των ετϊν 2008 

και 2017 αυξικθκε ςε 

όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ

Περιςςότερο από το 

ιμιςυ των επιβατϊν το 

2017 πζταξε ςε 

διαφορετικι χϊρα, 

αλλά ςτα ςφνορα τθσ ΕΕ

Μεταξφ του 2008 και του 

2017, παρατθρείται μια 

γενικά αυξανόμενθ τάςθ 

ςτθν ΕΕ-28

Δ

8

φμφωνα με τα ςτοιχεία του 2017 

ςχετικά με το ποςοςτό των ατόμων 

που ςυμμετζχουν ςτον τουριςμό 

(χϊρεσ τθσ ΕΕ)…

Ο μζςοσ όροσ των 

ατόμων που 

ταξιδεφουν ςε 

ιδιωτικά ταξίδια είναι 

μεγαλφτεροσ από το 

92%

Σα δεδομζνα 

κυμαίνονται από 26,8 

ζωσ 91,3 (%)

Ο μζςοσ όροσ των 

ατόμων που ταξιδεφουν 

ςε ιδιωτικά ταξίδια 

είναι μικρότεροσ από το 

25%

Σο 62% του πλθκυςμοφ τθσ 

ΕΕ δεν πραγματοποίθςε 

κανζνα ιδιωτικό ταξίδι

B

9
Όςον αφορά τον αρικμό των ταξιδιϊν 

ςτθν ΕΕ,

Σα ταξίδια μειϊκθκαν 

κατά 7% από το 2014 

ζωσ το 2017

Σα ταξίδια αυξικθκαν 

κατά 7% από το 2014 

ζωσ το 2017

Σο 2017 ο αρικμόσ των 

ταξιδιϊν ιταν 1 δισ 

περιςςότερο από ότι το 

2014

Σο 2017, οι πολίτεσ τθσ ΕΕ 

ζκαναν 1 διςεκατομμφριο 

ιδιωτικά ταξίδια

B

10
Όςον αφορά τθ μζςθ δαπάνθ ανά 

ταξίδι ςτθν ΕΕ το 2017,

Τπάρχουν ζντεκα 

χϊρεσ όπου θ μζςθ 

δαπάνθ είναι 

χαμθλότερθ από τον 

μζςο όρο τθσ ΕΕ

Δεν υπιρξαν μεγάλεσ 

διαφορζσ ςτισ δαπάνεσ 

μεταξφ των χωρϊν

Τπάρχουν ζντεκα χϊρεσ 

όπου θ μζςθ δαπάνθ 

υπερβαίνει τον μζςο 

όρο τθσ ΕΕ

Η μζςθ δαπάνθ ςε κάκε 

χϊρα ιταν € 362 
Γ



Αριθμός Ερώτηση A B Γ Δ Σωστή Απάντηση

1
Η Ελλάδα ιταν το κράτοσ μζλοσ 

με το μεγαλφτερο μερίδιο…

Γυναικϊν από άλλα κράτθ 

μζλθ τθσ ΕΕ

Ατόμων από άλλο 

κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ

Γυναικϊν από τρίτεσ 

χϊρεσ
Όλα τα παραπάνω είναι ςωςτά A

2

Σα ςτοιχεία τθσ μετανάςτευςθσ 

ςτο Λουξεμβοφργο το 2017 

δείχνουν ότι ... (ςθμ.: θ εκνικι 

μετανάςτευςθ ςθμαίνει ότι οι 

άνκρωποι μετακινοφνταν από 

μια περιοχι ςτθν άλλθ, και με 

τισ δφο περιοχζσ τθσ ίδιασ 

χϊρασ)

Περιςςότεροι από τα 2/3 

των μεταναςτϊν 

προζρχονταν από χϊρα 

εκτόσ ΕΕ

Λιγότερο από τα 2/3 

των μεταναςτϊν 

προζρχονται από 

άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ

Περιςςότεροι από τα 2/3 

των μεταναςτϊν 

προζρχονταν από άλλθ 

χϊρα τθσ ΕΕ

Περιςςότεροι από το 1/3 των 

μεταναςτϊν προζρχονταν από 

τρίτθ χϊρα ι ιταν υπικοοι

Γ

3

φμφωνα με τα ςτοιχεία του 

2017, οι πιο δθμοφιλείσ 

προοριςμοί για τουσ 

πτυχιοφχουσ του Erasmus 

ιταν…

Ιςπανία και Ιταλία Γαλλία και Ιταλία Ιςπανία και Γερμανία Γαλλία και Γερμανία Γ

4

Όταν πρόκειται για ανκρϊπουσ 

που ηουν ςε μια χϊρα και 

εργάηονται ςε άλλθ, το 2018…

125000 κάτοικοι τθσ 

Γερμανίασ πθγαίνουν 

κακθμερινά ςτθν Πολωνία

Περίπου 220 

εκατομμφρια 

εργαηόμενοι 

διαςχίηουν τα ςφνορα 

όταν πθγαίνουν να 

εργαςτοφν

Οι εργαηόμενοι που 

διαςχίηουν τα ςφνορα για 

να εργαςτοφν δεν 

φτάνουν οφτε ςτο 1% των 

απαςχολουμζνων θλικίασ 

20 ζωσ 64 ετϊν

Οι άνδρεσ που εργάηονται ςτθν 

ανκρϊπινθ υγεία είναι πιο 

πικανό να εργάηονται ςτθν 

Αυςτρία

Γ
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5

Μιλϊντασ για το πϊσ 

μετακινοφνται οι άνκρωποι 

(χερςαίο πλαίςιο), το 2016…

Σο μερίδιο των 

αυτοκινιτων είναι πολφ 

παρόμοιο από χϊρα ςε 

χϊρα

Η Ελλάδα είναι θ 

χϊρα με το 

μεγαλφτερο μερίδιο 

των ταξιδιϊν με 

τρζνο

Σο Ηνωμζνο Βαςίλειο 

είναι θ χϊρα με το 

μικρότερο μερίδιο των 

ταξιδιϊν με λεωφορεία

Η Λικουανία είναι θ χϊρα με 

το μεγαλφτερο μερίδιο των 

ταξιδιϊν με αυτοκινιτο

Δ

6

Όςον αφορά τον αρικμό των 

επιβατικϊν αυτοκινιτων ςτθν 

ΕΕ το 2017,

Τπάρχουν δεκατζςςερισ 

χϊρεσ με λιγότερα από 

500 αυτοκίνθτα ανά 1000 

κατοίκουσ

Σα αυτοκίνθτα ανά 

κάτοικο ςτο 

Λουξεμβοφργο είναι 

ακριβϊσ διπλάςια απ' 

ότι ςτθν Ουγγαρία

Ο αρικμόσ τθσ 

Φινλανδίασ ςθμαίνει ότι 

υπάρχει ζνασ μζςοσ όροσ 

ακριβϊσ ενόσ 

αυτοκινιτου ανά δυο 

κατοίκουσ

Όλεσ οι χϊρεσ ζχουν πολφ 

παρόμοια ςτοιχεία αναφορικά 

με τον μζςο αρικμό των 

αυτοκινιτων ανά κάτοικο

A

7

φμφωνα με ςτοιχεία των 

επιβατϊν αεροπορικϊν 

μεταφορϊν το 2017,

Σα πζντε μεγαλφτερα 

αεροδρόμια μεταφζρουν 

λιγότερα από 100 

εκατομμφρια επιβάτεσ

Σα μεγαλφτερα 

αεροδρόμια είναι όλα 

ςτθν ίδια χϊρα

Σο μεγαλφτερο 

αεροδρόμιο (όςον αφορά 

τον αρικμό των επιβατϊν) 

ιταν ςτθν Ιςπανία

Σο μεγαλφτερο αεροδρόμιο 

(όςον αφορά τον αρικμό των 

επιβατϊν) ιταν ςτο Ηνωμζνο 

Βαςίλειο

Δ

8

φμφωνα με τα ςτοιχεία του 

2017 ςχετικά με το ποςοςτό 

των ατόμων που ςυμμετζχουν 

ςτον τουριςμό (χϊρεσ τθσ ΕΕ)…

Ο μζςοσ όροσ των ατόμων 

που ταξιδεφουν ςε 

ιδιωτικά ταξίδια είναι 

μεγαλφτεροσ από το 92%

Ο μζςοσ όροσ των 

ατόμων που 

ταξιδεφουν ςε 

ιδιωτικά ταξίδια είναι 

62%

Ο μζςοσ όροσ των ατόμων 

που ταξιδεφουν ςε 

ιδιωτικά ταξίδια είναι 

μικρότεροσ από το 25%

Σο 62% του πλθκυςμοφ τθσ ΕΕ 

δεν πραγματοποίθςε κανζνα 

ιδιωτικό ταξίδι

B

9

Όςον αφορά τθ διαμονι όταν 

οι άνκρωποι ταξίδευαν για 

ιδιωτικοφσ ςκοποφσ το 2017,

Η διαμονι ςε ξενοδοχεία 

ιταν θ πιο κοινι επιλογι

Η διαμονι ςτο ςπίτι 

ςυγγενϊν ι φίλων 

ιταν θ λιγότερο 

δθμοφιλισ επιλογι

Περίπου κατά το ιμιςυ 

των περιπτϊςεων 

διζμεναν ςε μθ 

ενοικιαηόμενα 

καταλφματα

Όλεσ οι δυνατότθτεσ διαμονισ 

είχαν παρόμοια ςτοιχεία
Γ

10
Όςον αφορά τθ μζςθ δαπάνθ 

ανά ταξίδι ςτθν ΕΕ το 2017,

Η τιμι τθσ μεταβλθτισ 

"μζςθ δαπάνθ ανά ταξίδι" 

μεταξφ των χωρϊν είναι 

362 ευρϊ

Τπάρχουν ζντεκα 

χϊρεσ όπου θ μζςθ 

δαπάνθ είναι 

χαμθλότερθ από τον 

μζςο όρο τθσ ΕΕ

Σο εφροσ τθσ μεταβλθτισ 

"Μζςθ δαπάνθ ανά 

ταξίδι" είναι περίπου 600 

ευρϊ

Δεν υπιρξαν τεράςτιεσ 

διαφορζσ ςτισ δαπάνεσ μεταξφ 

των χωρϊν

Γ

362



Αριθμός Ερώτηση A B Γ Δ Σωστή Απάντηση

1

Σο 2018 ςτθν ΕΕ, ποιεσ χϊρεσ είχαν το 

μεγαλφτερο μερίδιο πολιτϊν από 

χϊρεσ εκτόσ τθσ ΕΕ;

Λουξεμβοφργο και 

Κφπροσ
Μόνο θ Λετονία

Εςκονία και 

Λετονία

Ρουμανία και 

Πολωνία
Γ

2

Σα ςτοιχεία τθσ μετανάςτευςθσ ςτθν 

Ιταλία το 2017 δείχνουν ότι ... (ςθμ.: θ 

εκνικι μετανάςτευςθ ςθμαίνει ότι οι 

άνκρωποι μετακινοφνταν από μια 

περιοχι ςτθν άλλθ, με τισ δφο 

περιοχζσ εντόσ τθσ ίδιασ χϊρασ)

Περιςςότεροι από τα 

2/3 των μεταναςτϊν 

προζρχονταν από χϊρα 

τθσ ΕΕ

Περιςςότεροι από 

τα 2/3 των 

μεταναςτϊν 

προζρχονταν από 

χϊρα εκτόσ ΕΕ

Λιγότερο από τα 

2/3 των 

μεταναςτϊν 

προζρχονταν από 

χϊρα εκτόσ ΕΕ

Περιςςότεροι από 

το 1/3 των 

μεταναςτϊν 

προζρχονταν από 

άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ 

ι ιταν υπικοοι

B

3

φμφωνα με τα αρικμθτικά ςτοιχεία 

του 2017, οι φοιτθτζσ που 

ςυμμετείχαν ςε κάποιο πρόγραμμα 

Erasmus...

Τπιρχαν περιςςότεροι 

πτυχιοφχοι 

πανεπιςτθμίων απ' ότι 

μεταπτυχιακοί 

απόφοιτοι

Οι μεταπτυχιακοί 

απόφοιτοι ιταν 

περίπου το ιμιςυ 

του ςυνολικοφ 

αρικμοφ

Τπιρχαν 

περιςςότεροι 

μεταπτυχιακοί 

απόφοιτοι απ' ότι 

πτυχιοφχοι 

πανεπιςτθμίων

Οι πτυχιοφχοι 

πανεπιςτθμίων 

ιταν περίπου το 

ιμιςυ του 

ςυνολικοφ 

αρικμοφ

A

4

Όταν πρόκειται για ανκρϊπουσ που 

ηουν ςε μια χϊρα και εργάηονται ςε 

άλλθ, το 2018…

Μόνο το 1,3% των 

ατόμων 

απαςχολοφνται ςτθν ΕΕ

Οι περιςςότεροι 

Πολωνοί 

εργαηόμενοι που 

διαςχίηουν τα 

ςφνορα ζχουν τθν 

εργαςία τουσ ςτθ 

Γαλλία

Ο μεγαλφτεροσ 

αρικμόσ 

εργαηομζνων που 

διαςχίηουν τα 

ςφνορα για 

εργαςία είναι από 

τθν Πολωνία

Σο 30% των 

εργαηομζνων ςτον 

τομζα των 

καταςκευϊν ςτθν 

Πολωνία ιταν 

άνδρεσ

Γ

5
Μιλϊντασ για το πϊσ μετακινοφνται οι 

άνκρωποι (χερςαίο πλαίςιο), το 2016…

Περίπου 4/5 των 

καταμετρθκζντων 

ταξιδιϊν ιταν με το 

αυτοκίνθτο

Σο μερίδιο των 

αυτοκινιτων είναι 

πολφ παρόμοιο από 

χϊρα ςε χϊρα

Περιςςότερο από 

το 20% των 

ταξιδιϊν ιταν με 

λεωφορείο ι 

τρζνο

Σα ποςοςτά των 

μεριδίων 

διαφζρουν πολφ 

τα τελευταία δζκα 

χρόνια

A
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6

Όςον αφορά τον αρικμό των 

επιβατικϊν αυτοκινιτων ςτθν ΕΕ το 

2017,

Ο αρικμόσ τθσ 

Πορτογαλίασ ςθμαίνει 

ότι υπάρχει κατά μζςο 

όρο περίπου ζνα 

αυτοκίνθτο ανά δυο 

κατοίκουσ

Σο εφροσ των 

δεδομζνων είναι 670 

αυτοκίνθτα ανά 

1000 κατοίκουσ

Η Ολλανδία και θ 

Ελλάδα ζχουν 

παρόμοιουσ, αλλά 

ακόμα 

διαφορετικοφσ 

αρικμοφσ

Όλεσ οι χϊρεσ 

ζχουν κατά μζςο 

όρο πάνω από 400 

αυτοκίνθτα ανά 

1000 κατοίκουσ

A

7
φμφωνα με ςτοιχεία των επιβατϊν 

αεροπορικϊν μεταφορϊν το 2017,

Η διαδρομι Λονδίνο - 

Ντουμπάι είχε τον 

μεγαλφτερο αρικμό 

επιβατϊν

Οι διαδρομζσ μεταξφ 

Δανίασ και 

Νορβθγίασ είχαν τον 

μεγαλφτερο αρικμό 

επιβατϊν

Οι κορυφαίεσ 

αεροπορικζσ 

διαδρομζσ ιταν 

αντίςτοιχα μεταξφ 

δφο ιςπανικϊν και 

δφο γαλλικϊν 

αερολιμζνων

Σα κορυφαία 

αεροπορικά 

δρομολόγια ςτθν 

ΕΕ ιταν 

αντιςτοίχωσ 

μεταξφ δφο 

ιςπανικϊν και δφο 

γαλλικϊν 

αερολιμζνων

Δ

8

φμφωνα με τα ςτοιχεία του 2017 

ςχετικά με το ποςοςτό των ατόμων 

που ςυμμετζχουν ςτον τουριςμό 

(χϊρεσ τθσ ΕΕ)…

Ο μζςοσ όροσ των 

ατόμων που 

ταξιδεφουν ςε ιδιωτικά 

ταξίδια είναι 

μεγαλφτεροσ από το 

92%

Το 38% του 

πληθυςμοφ τησ ΕΕ 

δεν πραγματοποίηςε 

κανζνα ιδιωτικό 

ταξίδι

Ο μζςοσ όροσ των 

ατόμων που 

ταξιδεφουν ςε 

ιδιωτικά ταξίδια 

είναι μικρότεροσ 

από το 25%

Σο 62% του 

πλθκυςμοφ τθσ ΕΕ 

δεν 

πραγματοποίθςε 

κανζνα ιδιωτικό 

ταξίδι

B

9
Όςον αφορά τον αρικμό των ταξιδιϊν 

ςτθν ΕΕ,

Περίπου 0,9 

διςεκατομμφρια 

ταξίδια 

πραγματοποιικθκαν 

για επιχειρθματικοφσ 

λόγουσ

Οι κάτοικοι τθσ 

Μάλτασ ταξίδευαν 

κυρίωσ για να 

επιςκεφκοφν φίλουσ 

ι ςυγγενείσ

Ο κφριοσ λόγοσ 

των ιδιωτικϊν 

ταξιδιϊν ιταν για 

αναψυχι

Οι κάτοικοι τθσ 

Ρουμανίασ 

ταξίδευαν κυρίωσ 

για λόγουσ 

αναψυχισ

Γ

10
Όςον αφορά τθ μζςθ δαπάνθ ανά 

ταξίδι ςτθν ΕΕ το 2017,

Τπιρχαν επτά χϊρεσ 

όπου θ μζςθ δαπάνθ 

ιταν κάτω από 500 

ευρϊ

Όλεσ οι χϊρεσ 

δαπάνθςαν κατά 

μζςο όρο ανά ταξίδι 

πάνω από 140 ευρϊ

Όλεσ οι χϊρεσ 

δαπάνθςαν κατά 

μζςο όρο ανά 

ταξίδι κάτω από 

650 ευρϊ

Τπιρχαν επτά 

χϊρεσ όπου θ 

μζςθ δαπάνθ ιταν 

πάνω από 500 

ευρϊ

Δ



Number Question A B C D Correct answer

1

In 2018 in the EU, which country 

had the most share of citizens of 

another EU Member State?

Luxemburg Estonia Cyprus Ireland A

2

Global figures of immigration at 

EU28 level in 2017 reflect that… 

(hint: national immigration means 

people moved from one region to 

another, with both regions in the 

same country)

More than a quarter 

of the immigrants 

were nationals

Less than 50% 

immigrants are from the 

same country or from 

other EU-countries

Biggest share of 

immigrants came 

from another EU 

Member

More than 50% immigrants 

are from the same country or 

from other EU-countries

D

3

According to 2017 figures, the 

most popular destinations for 

Erasmus master graduates were…

France & Spain France & Germany France & Italy Germany & Spain C

4

When it comes to people living in 

one country and working in 

another, in 2018…

Construction is the 

more common field 

of workers who 

crosses borders to 

work

48000 workers live in 

Belgium and work in 

France

Surprisingly, there 

are many situation 

of people working in 

non-adjacent 

countries

The total share of cross 

border workers is highly 

significant when compared to 

the total amount of employed 

people in the EU

A

5
Talking about how people move 

(inland context), in 2016…

Proportion of buses 

reached 12% in 

Austria

Percentages among car, 

train and bus travels are 

pretty similar

Share figures have 

varied a lot in 

previous ten years

Huge share of travels were by 

car
D
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6
Concerning the age of passenger 

cars in the EU in 2017,

Denmark was the 

country with the 

highest proportion 

of "very young" cars 

(less than 2 years)

In all countries, more 

than a quarter of the 

cars are "very young" 

cars (less than 2 years)

There are seven 

countries where the 

share of "old cars" 

(10 or more years) is 

higher than the 50%

In all countries, more than 

2/3 of cars are "old" (more 

than 10 years)

A

7
According to air passengers 

figures in 2017,

Largest raises of air 

passengers between 

2008 and 2017 were 

observed in Slovakia

Air passengers number 

between 2008 and 2017 

grew in all EU countries

More than the half 

of passengers in 

2017 flew to a 

different country, 

but within EU 

borders 

Between 2008 and 2017, 

there is an overall growing 

tendency in the EU-28 

D

8

According to 2017 figures about 

percentage of people 

participating in tourism (countries 

of EU)…

The average of 

people going on 

private trips is 

bigger than 92%

Data varies from 26,8 to 

91,3 (%)

The average of 

people going on 

private trips is 

smaller than 25%

62% of EU population didn't 

make any private trip
B

9
Concerning the number of trips in 

EU,

Trips have 

decreased by a 7% 

from 2014 to 2017

Trips have increased by a 

7%  from 2014 to 2017

In 2017 number of 

trips was 1 billion 

bigger than in 2014

In 2017, citizens of EU made 1 

billion of private trips
B

10

Concerning the average 

expenditure per trip in the EU in 

2017,

There are eleven 

countries where the 

average expenditure 

is below the EU 

average

There were no big 

differences in the 

expenditure among 

countries

There are eleven 

countries where the 

average expenditure 

is above the EU 

average

The average expenditure in 

each country was € 362
C



Number Question A B C D Correct answer

1
Greece was the member state 

with more...

Women from 

another EU 

member state 

share

People from 

another EU 

member state 

share

Women from a non 

EU member state 

share

All of the above are correct A

2

Figures of immigration in 

Luxembourg in 2017 show 

that… (hint: national 

immigration means people 

moved from one region to 

another, with both regions in 

the same country)

More than 2/3 of 

immigrants came 

from a  non-EU 

country

Less than 2/3 of 

immigrants came 

from another EU 

country

More than 2/3 of 

immigrants came 

from another EU 

country

More than 1/3 of immigrants 

came from a  non-EU country 

or were nationals

C

3

According to 2017 figures, the 

most popular destinations for 

Erasmus bachelor graduates 

were…

Spain and Italy France and Italy Spain and Germany France and Germany C

4

When it comes to people living 

in one country and working in 

another, in 2018…

125000 

inhabitants of 

Germany go 

everyday to work 

in Poland

Around 220 million 

workers cross 

borders when going 

to work

Workers crossing 

borders to work 

hardly reach 1% of 

employed people 

aged between 20 

and 64 years old

Men working in human health 

are more likely to work in 

Austria

C
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5
Talking about how people 

move (land context), in 2016…

Share of cars is 

very very similar 

from country to 

country

Greece is the 

country with the 

highest share of 

train travels

United Kingdom is 

the country with the 

lowest share of bus 

travels

Lithuania is the country with 

the highest share of car travels
D

6

Concerning the number of 

passenger cars in the EU in 

2017,

There are fourteen 

countries with less 

than 500 cars per 

1000 inhabitants

Cars per inhabitants 

in Luxembourg 

exactly doubles the 

figure of Hungary

The figure of Finland 

means there is an 

average of exactly 

one car per each 

two inhabitants

All countries have very similar 

figures of average number of 

cars per inhabitant

A

7
According to air passengers 

figures in 2017,

The five largest 

airports carried 

less than 100 

million passengers

Largest airports are 

all in the same 

country

Largest airport (in 

carried passengers) 

was in Spain

Largest airport (in carried 

passengers) was in United 

Kingdom

D

8

According to 2017 figures 

about percentage of people 

participating in tourism 

(countries of EU)…

The average of 

people going on 

private trips is 

bigger than 92%

The average of 

people going on 

private trips is 62%

The average of 

people going on 

private trips is 

smaller than 25%

62% of EU population didn't 

make any private trip
B

9

Concerning the 

accommodation when people 

travelled for private purposes 

in 2017…

Staying in hotels 

was the most 

common option

Staying in friends' 

or relatives' house 

was the least 

popular option

Approximately in 

half of the occasion 

people stayed in non-

rented 

accommodation

All possibilities of 

accommodation had similar 

figures

C

10

Concerning the average 

expenditure per trip in the EU 

in 2017,

The mode of the 

variable "average 

expenditure per 

trip" among 

countries is 362 

euros

There are eleven 

countries where 

the average 

expenditure is 

below the EU 

average

The range of the 

variable "Average 

expenditure per 

trip" is around 600 

euros

There were no huge 

differences in the expenditure 

among countries

C



Number Question A B C D Correct answer

1

In 2018 in the EU, which countries 

had the most share of citizens from 

outside of the EU?

Luxembourg and 

Cyprus
Only Latvia

Estonia and 

Latvia

Rumania and 

Poland
C

2

Figures of immigration in Italy in 

2017 show that… (hint: national 

immigration means people moved 

from one region to another, with 

both regions in the same country)

More than 2/3 

of immigrants 

came from a  EU 

country

More than 

2/3 of 

immigrants 

came from a 

non - EU 

country

Less than 2/3 

of immigrants 

came from a 

non - EU 

country

More than 1/3 

of immigrants 

came from 

another EU 

country or were 

nationals

B

3

According to 2017 figures, students 

who participated in some Erasmus 

progamme…

There were 

more bachelor 

graduates than 

master 

graduates

Master 

graduates 

were 

approximatel

y the half of 

the total 

number

There were 

more master 

graduates 

than bachelor 

graduates

Bachelor 

graduates were 

approximately 

the half of the 

total number

A
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4

When it comes to people living in 

one country and working in another, 

in 2018…

Only 1,3% of 

people are 

employed in the 

EU

Most of 

Polish 

workers who 

cross borders 

have their 

work in 

France

Largest 

number of 

workers 

crossing 

borders to 

work were 

from Poland

30% of workers 

in construction 

in Poland were 

men

C

5
Talking about how people move 

(land context), in 2016…

Approximatley 

4/5 of 

meassured 

travel were by 

car

Share of cars 

is very very 

similar from 

country to 

country

More than 

the 20% of 

travel were 

by bus or 

train

Share figures 

have varied a lot 

in previous ten 

years

A

6
Concerning the number of 

passenger cars in the EU in 2017,

The figure of 

Portugal means 

there is an 

average of 

approximately 

one car per each 

two inhabitants

The range of 

the data is 

670 cars per 

1000 

inhabitants

The 

Netherlands 

and Greece 

have similar 

but still 

different 

values in their 

figures

All countries 

have an average 

of cars per 1000 

inhabitants 

above 400

A

7
According to air passengers figures 

in 2017,

London - Dubai 

route had the 

highest number 

of passengers

Routes 

between 

Denmark and 

Norway had 

the highest 

number of 

passengers

Top air routes 

were 

respectively 

those 

between two 

Spanish and 

two French 

airports

Top air routes 

within EU were 

respectively 

those between 

two Spanish and 

two French 

airports

D



8

According to 2017 figures about 

percentage of people participating 

in tourism (countries of EU)…

The average of 

people going on 

private trips is 

bigger than 92%

38% of EU 

population 

didn't make 

any private 

trip

The average 

of people 

going on 

private trips is 

smaller than 

25%

62% of EU 

population 

didn't make any 

private trip

B

9
Concerning the number of trips in 

EU,

Around 0,9 

billion trips 

where made for 

business 

reasons

Maltese 

residents 

travelled 

mainly to 

visit friends 

or relatives

Main reason 

for private 

trips was for 

recreation 

purposes

Romanian 

residents 

travelled mainly 

for recrational 

purposes

C

10
Concerning the average expenditure 

per trip in the EU in 2017,

There were 

seven countries 

where the 

average 

expenditure was 

below 500 euros

All countries 

expended an 

average per 

trip above 

140 euros

All countires 

expended an 

average per 

trip below 

650 euros

There were 

seven countries 

where the 

average 

expenditure was 

above 500 euros

D


