
Dzień dobry 

Dzisiejszy (26.05.2020 r.) temat lekcji to „Unia Europejska”. Proszę zapoznać 

się z tekstem w podręczniku (str. 174 – 177) i animacją (link poniżej) 

https://www.youtube.com/watch?v=qgQLYflExMc  

https://www.youtube.com/watch?v=QZB-_2KP2Y8  

Następnie proszę wykonać ćwiczenia. Skontaktuję się z wybranymi osobami. 

 

Unia Europejska 

1. Wymień 3 cele integracji europejskiej. 

 

 

 

 

2. Rozpoznaj przedstawione na zdjęciach osoby – wizjonerów powojennej Europy. 

Podaj ich imiona i nazwiska oraz kraje, z których pochodzili. Napisz, co łączy te 

postaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________      __________________  

_______________      __________________  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qgQLYflExMc
https://www.youtube.com/watch?v=QZB-_2KP2Y8


3. Podane niżej grupy państw ponumeruj w kolejności, w jakiej stawały się one 

członkami wspólnoty europejskiej. Przy każdej grupie wpisz odpowiednią cyfrę. 

Uwaga! W zadaniu ukrył się błąd. Znajdź go i wyjaśnij, na czym polega. 

 

A. Austria, Finlandia, Szwecja -  …… 

B. Szwajcaria, Norwegia -   …… 

C. Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Cypr, Malta, Łotwa, Litwa, Estonia, Węgry - ….. 

D. Belgia, Holandia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Włochy -   ….. 

E. Dania, Irlandia, Wielka Brytania -   ….. 

F. Grecja -  ….. 

G. Rumunia, Bułgaria -  …… 

H. Hiszpania. Portugalia -  …… 

I. Chorwacja-   …… 

Błąd:  

 

4. Uzupełnij poniższy tekst. 

 

Procesy integracyjne w Europie. 

Proces integracji Europy rozpoczął się po _______________________________ . W dniu  

9 maja 1950 r. francuski minister spraw zagranicznych ____________________________ 

ogłosił deklarację, proponującą zawiązanie bliskiej współpracy Francji i Republiki 

Federalnej Niemiec w dziedzinie produkcji węgla i stali, co miało uniemożliwić 

niekontrolowane wykorzystanie tych dwóch surowców w celach militarnych. Deklaracja ta 

stała się podstawą utworzenia w roku ________ Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 

Kolejnym etapem pogłębiającym integrację było utworzenie, na mocy traktatów rzymskich 

z 1957 r. ______________ _________________ ________________ oraz Europejskiej 

Wspólnoty Energii Atomowej. Współpraca pomiędzy sześcioma państwami założycielskimi 

układała się tak dobrze, że stopniowo zaczęto przyjmować nowych członków. W momencie 

powoływania na mocy Traktatu z ______________ (wszedł w życie 1.11.1993 r.) Unii 

Europejskiej liczba państw podwoiła się. Kolejnym ważnym etapem integracji było 

stworzenie unii gospodarczo-walutowej, w wyniku czego w 2002 r. dwanaście państw 

wprowadziło do obiegu walutę ____________, zastępując poszczególne waluty narodowe. 

5. Wymień zasady funkcjonowania UE. 

 

 

 



6. Wpisz nazwy opisanych niżej instytucji unijnych, wykorzystując podane niżej 

nazwy. 

 

Rada Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski,  

Rada Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

 

a) Jest organem ustawodawczym UE. Kontroluje działania władzy wykonawczej, 

decyduje o przyjęciu nowych członków, zatwierdza układy stowarzyszeniowe. 

_________________________________ 

b) Jest organem, który rozstrzyga spory pomiędzy państwami członkowskimi, Unią  

i państwami członkowskimi, instytucjami Unii oraz osobami fizycznymi. Ma prawo 

nakładania kar na państwa członkowskie. 

_________________________________ 

c) Jest najważniejszym organem tworzącym politykę UE. Określa strategiczne cele UE, 

wspólne stanowisko jej członków w kluczowych sprawach. Tworzą go głowy  

państw lub rządów państw członkowskich.  

___________________________________ 

d) Jest organem wykonawczym UE. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem traktatów, ma 

prawo inicjatywy ustawodawczej, koordynuje działania UE 

____________________________________ 

e) Jest organem, który kieruje polityką gospodarczą i podejmuje decyzje związane  

z polityką zagraniczną. Wraz z parlamentem Europejskim uchwala unijne prawo  

i budżet. 

_____________________________________ 


