
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

 

 

 

 

Scenariusze lekcji o tematyce europejskiej  

dla szkół podstawowych 

 

Europejska podróż 

 

 

 

 

 

Małgorzata Sołtys 

 

 

 

 

 

 

Katowice 2013 

 



 



 

SPIS TREŚCI 

 

Słowo wstępne  .…………………………………………………………………………………………………………………………     5 

Scenariusz 1:  Witaj w Unii Europejskiej ……………………………………………………………………………………..     7 

Scenariusz 2:  Zjednoczeni w różnorodności ……………………………………………………………………………….     19 

Scenariusz 3:  Unia Europejska od środka …………………..……….……………………………………………………..     35 

Scenariusz 4:  Pierwszy krok ku zjednoczonej Europie – kraje założycielskie:  

Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy ……….…………………………….     47 

Scenariusz 5:  Co łączy duńskie klocki lego, irlandzką koniczynę i brytyjską królową?  

Pierwsze rozszerzenie: Dania, Irlandia i Wielka Brytania …………………………………..…..     57 

Scenariusz 6:  U podnóża Olimpu – drugie rozszerzenie: Grecja  ………………………………………………….     63 

Scenariusz 7:  Hiszpańsko-portugalska fiesta, czyli trzecie rozszerzenie ……………..……………………….     69 

Scenariusz 8:  Na dalekiej północy i przy dźwiękach walca  

– Austria, Finlandia i Szwecja wstępują do Unii Europejskiej …………………………………     75 

Scenariusz 9: Największe rozszerzenie w historii Unii Europejskiej  

– witamy dziesięć nowych krajów ………………………………………………………………………….    81 

Scenariusz 10: Na Złotych Piaskach i u Hrabiego Draculi  

– Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej ………………………………………………………………     93 

Scenariusz 11: Chorwacja – najmłodszy członek zjednoczonej Europy  …………………………….…………      99 

Scenariusz 12: Podsumowanie: Gry o Europie ……………………………………………………………………..….…    103 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice …………………………………….………………………    111 

Fundacja Viribus Unitis ………………………………………………………………………………………………….……………    113 

 

 

 



 



 5 

 

 

SŁOWO WSTĘPNE 

 

7 i 8 czerwca 2003 roku w ogólnokrajowym referendum, Polacy powiedzieli „tak” Unii Europejskiej  

i wspólnie zadecydowali o przystąpieniu naszego kraju do rodziny państw zjednoczonej Europy. 

Niemal rok później, 1 maja 2004 roku, ostatecznie Polska stała się kolejnym krajem członkowskim 

Unii Europejskiej. Od chwili podjęcia decyzji upłynęło 10 lat. Z tej okazji Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Katowice przygotował i z dumą oddaje w Państwa ręce publikację pt. „Europejska 

podróż” – scenariusze lekcji europejskich dla szkół podstawowych. 

Jednym z wyzwań, jakie stają przed nami – obywatelami Europy - jest przekazanie młodym 

pokoleniom podstawowych informacji o Unii Europejskiej. Przygotowane scenariusze powinny 

przyczynić się do wypełnienia tej misji i dodatnio wpłynąć na stan wiedzy z dziedziny integracji 

europejskiej, jaką dysponuje współczesna młodzież. Chcemy także, aby publikacja wypełniła lukę, 

jaką niewątpliwie jest brak rzetelnych i interesujących narzędzi dydaktycznych stworzonych 

specjalnie do przekazywania wiedzy o zjednoczonej Europie najmłodszym uczniom. 

Pakiet, który oddajemy w Państwa ręce składa się z dwunastu scenariuszy dotyczących Unii 

Europejskiej oraz jej poszczególnych krajów członkowskich. 

Scenariusze opracowane zostały w przystępnej formie. Nie zawsze wzbudzające zainteresowanie  

i czasem skomplikowane tematy ujęte zostały w ramy zajęć prowadzonych za pomocą aktywizujących 

metod nauczania tak, aby ułatwić przyswojenie wiedzy i wzbudzić zainteresowanie uczniów.  

Wyrażamy nadzieję, iż niniejsza publikacja ułatwi nauczycielom wprowadzenie uczniów w świat Unii 

Europejskiej, a uczniom uprzyjemni poznawanie zjednoczonej Europy. Wierzymy, iż przyczyni się ona 

do wzrostu zainteresowania tą tematyką. 

 

 

Małgorzata Sołtys 

 

Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Katowice 
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 „Dla mnie zjednoczona Europa to maleńki przystanek  

na drodze do zjednoczonego świata”   

Jacek Kuroń 

 

 

TEMAT:  Witaj w Unii Europejskiej! 

 
Cele:     

 uczeń wie, czym jest UE i jaka jest jej historia 

 uczeń zna ojców UE  

 uczeń wymienia kraje członkowskie UE  
 
Metody:    

 praca w grupach 

 praca indywidualna 

 zadania logiczne 
 
Pojęcia kluczowe:   

 proces integracji europejskiej 

 ojcowie Europy 

 rozszerzenie 
 
Materiały pomocnicze:    

 Zadanie nr 1 – Prawda czy fałsz? 

 Zadanie nr 2 – Unijna rymowanka 

 Zadanie nr 3 – Europejskie drzewo genealogiczne 

 Zadanie nr 4 – Ojcowie zjednoczonej Europy – kto jest kim? 

 Zadanie nr 5 – Akcesyjne sudoku 

 Zadanie nr 6 – Kolorowa Europa 
 
Poziom:    
Szkoły podstawowe 
 
Czas: 2 * 45 min.   
2 jednostki lekcyjne  
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

1. Legenda o powstaniu Europy 

Powiedz uczniom, że dziś zabierzesz ich w niezwykłą podróż. Wspólnie zwiedzicie Europę. Poznacie 
jej przeszłość i zobaczycie, jak krok po kroku przekształcała się ona na naszych oczach. Jak 
współpracowała i jednoczyła się po to, abyśmy dziś mogli żyć w pokoju i harmonii. Porozmawiacie  
o Unii Europejskiej, jedynej w swoim rodzaju i absolutnie niezwykłej organizacji międzynarodowej, 
które zrzesza 28 krajów zamieszkałych przez ponad 500 milionów Europejczyków – obywateli Unii 
Europejskiej. 

Na początek zaproś uczniów do wspólnego wysłuchania mitu o powstaniu Europy. Jego tekst 
znajdziesz poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Co to jest Unia Europejska? 

Jeśli chcemy rozmawiać o Unii Europejskiej przede wszystkim należy dowiedzieć się, czym dokładnie 
ona jest i jakie zadania realizuje. Aby szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie poproś uczniów  
o rozwiązanie Zadania nr 1 – Prawda czy fałsz?, które znajdziesz na stronie 10. Praca uczniów 
polegać będzie na odgadnięciu, które z przytoczonych zdań są fałszywe, a które prawdziwe. 

 

3. Unijna rymowanka 

Unia Europejska to skomplikowana organizacja, która w ciągu ostatnich lat bardzo się zmieniła. 
Czasem trudno opisać wszystkie wiążące się z nią aspekty i cechy charakterystyczne. Może pomoże  
w tym Zadanie nr 2 – Unijna rymowanka (strona 11). Poproś uczniów o jej przeczytanie i wstawienie,  
w wykropkowane miejsca brakujących wyrazów. 

 

W swoich czasach Europa była najpiękniejszą kobietą na ziemi, córką fenickiego króla Agenora. Dni 
upływały jej na zabawie ze swoimi towarzyszkami. Razem spędzały czas nad brzegiem morza śmiejąc się, 

tańcząc i śpiewając. 

Europa była tak piękna, że jej urodą zachwycił się sam Zeus – najwyższy z greckich bogów.  
Chciał on mieć tak prześliczną kobietę tylko dla siebie. Użył więc podstępu i sam siebie przemienił w byka. 

Tego dnia dziewczyna i jej towarzyszki jak zwykle przechadzały się nad brzegiem morza zbierając kwiaty. 
Nagle ujrzały na łące pięknego, białego byka, który stąpał tak delikatnie, że nie zgniótł ani jednego źdźbła 

trawy. Dziewczęta natychmiast do niego podbiegły i wieńcami z kwiatów oplotły jego szyję, a królewna 
Europa usiadła na jego karku. W tej samej chwili byk rzucił się do ucieczki. 

Biegł on przez morze, które wygładził dla niego Posejdon – bóg mórz, a bogini piękna – Afrodyta – stojąc  
w wielkiej, ciągniętej przez trytony muszli obsypywała dziewczynę kwiatami. Obok na delfinach płynęły 

znane z niezwykłej urody nimfy morskie - Nereidy, które z radości klaskały w dłonie. 

Tak dotarli na Kretę, gdzie Zeus umieścił Europę w grocie, której wejście osłonił ciernistym klonem. 
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4. Europejskie drzewo genealogiczne 

Powiedz uczniom, że historia integracji europejskiej sięga swoimi korzeniami wielu lat wstecz. Pewnie 
nie pamiętają oni, że na początku tej drogi Unia Europejska nazywała się zupełnie inaczej, a tworzyło 
ją zaledwie sześć krajów. Aby przypomnieć uczniom najważniejsze wydarzenia na drodze do takiej 
zjednoczonej Europy, jaka znamy dziś poproś ich, aby wykonali Zadanie nr 3 – Europejskie drzewo 
genealogiczne. W tym celu podziel uczniów na kilka 4-5 osobowych grup. Na stronie 12 znajdziesz 
drzewo, a na nim ponumerowane puste pola. Z kolei na stronie 13 znajdują się opisy wydarzeń  
z historii integracji, które należy w odpowiedniej kolejności wykleić w puste pola. Rozdaj uczniom 
zarówno europejskie drzewo genealogiczne jak i wycięte opisy wydarzeń. 

 

5. Ojcowie zjednoczonej Europy 

W historii integracji europejskiej złotymi zgłoskami zapisało się kilkanaście nazwisk. To nazwiska 
osób, które miały szczególny wpływ na powstanie i rozwój zjednoczonej Europy. Z tego też powodu 
do dziś nazywamy ich ojcami zjednoczonej Europy. Warto, żeby uczniowie także ich znali. W tym celu 
zachęć ich do pozostania w utworzonych wcześniej grupach oraz do rozwiązania Zadania nr 4 – 
Ojcowie zjednoczonej Europy – kto jest kim? (str. 14-15), które polega na dopasowaniu do siebie 
zdjęć oraz nazwisk tych ważnych osób z krótkim opisem ich działalności. 

 

6. Krok po kroku 

Teraz, kiedy uczniowie wiedzą już jak w skrócie wyglądała historia integracji europejskiej rozdaj 
każdemu z nich Zadanie nr 5 – Akcesyjne sudoku (str. 16), które pomoże utrwalić im najważniejsze 
daty z jej historii, a więc daty kolejnych rozszerzeń. W ćwiczeniu tym ma im pomóc sudoku - 
łamigłówka, której celem jest wypełnienie diagramu 12x12 w taki sposób, aby w każdym wierszu,  
w każdej kolumnie i w każdym z dwunastu pogrubionych kwadratów 3x4 (zwanych "blokami" lub 
"podkwadratami") znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 12. Cyfry, które znajdą się w zakolorowanych 
kratkach wskażą drogę do znalezienia właściwych dat poszczególnych traktatów akcesyjnych. Możesz 
także poprosić uczniów o wykonanie powyższego zadania w domu. 

7. Kolorowa Europa 

Kolejnym zadaniem, które uczniowie wykonać mogą zarówno podczas lekcji, jak i samodzielnie  
w domu jest Zadanie nr 6 – Kolorowa Europa (str. 17). Poproś uczniów o pokolorowanie konturowej 
mapy Europy. W prawym górnym rogu mapy znajdują się kolorowe prostokąty z 28 krajami Unii 
Europejskiej wraz z odpowiednim rokiem wstąpienia do UE. Uczniowie muszą odszukać kraje na 
mapie i pomalować je odpowiednim kolorem.  

 

 

 

 

 

 



Scenariusz 1                                                                                                                  Witaj w Unii Europejskiej!    

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice 10 

     Zadanie nr 1 

 

Prawda czy fałsz? 

Polecenie: Poniżej znajduje się dziesięć zdań dotyczących Unii Europejskiej. Przeczytaj je uważnie  

i zaznacz, które z nich są prawdziwe a które fałszywe. 

 

Lp. Prawda czy fałsz? Prawda Fałsz 

1. Unia Europejska to organizacja międzynarodowa.   

2. Unia Europejska to nieformalne zrzeszenie krajów.   

3. 
Jest to grupa krajów, które współpracują ze sobą podejmując wspólne 

działania i decyzje. Związek ten oparty jest o współpracę 
demokratycznych państw. 

  

4. 
Jest to związek niedemokratycznych państw, oparty o współpracę 

militarną. 
  

5. Unia Europejska działa głównie poprzez swoje organy i instytucje.   

6. 
Unia Europejska działa wyłącznie poprzez decyzje prezydentów państw 

członkowskich. 
  

7. 
Unia Europejska tworzy prawo, z którego część bezpośrednio 

obowiązuje w państwach członkowskich. 
  

8. 
Unia Europejska nie tworzy prawa, a jedynie zalecenia, które państwa 

członkowskich mogą realizować lub nie. 
  

9. 
Unia Europejska, poprzez podejmowane przez siebie decyzje wpływa na 

życie wszystkich Europejczyków. 
  

10. 
Unia Europejska nie ma zbyt dużego wpływu na każdego z nas. 

Podejmowane przez nią działania mają głównie charakter opinii. 
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     Zadanie nr 2 

 

Unijna rymowanka 

Polecenie: W zamieszczony poniżej tekst wpisz brakujące wyrazy – znajdziesz je na dole strony. 

 

Od księżniczki fenickiej kraina Europą nazwana, tu osiadła się …………………. przez Zeusa porwana. 
Od tego czasu bardzo wiele się wydarzyło, w historii Europy niesamowitych zdarzeń się namnożyło. 

Wojny i bitwy Europę nawiedziły, prawdziwe katastrofy na ludzi sprowadziły. 
 

Po ustaniu II wojny światowej, zaczęto myśleć o współpracy pokojowej. 
Obrót historii zmieniła Deklaracja ………………………, od francuskiego polityka – jej twórcy - tak właśnie nazwana. 

Aby wojnom zaprzestać i pokój wypracować, trzeba gospodarkę wspólnie nadzorować. 
Pierwsza więc wspólnota, która w 1951 roku powstała,  

wydobycie węgla i ……………………. w krajach członkowskich nadzorowała. 
Wspólnotę  tę sześć krajów początkowo tworzyło, kres wojnom i konfliktom położyło. 

Współpraca dobrze się rozwijała, więc ją wzmożono i 1957 roku Europejską Wspólnotę ………………… utworzono. 
 

Inne kraje dostrzegły ze współpracy korzyści wiele i to właśnie ze zjednoczoną Europą wiążą swe nadzieje. 
Z biegiem lat notujemy Wspólnot powiększenie, dołączenie kolejnego kraju do Unii to ………………………….. 

 
We Wspólnotach krajów jest …………………………, tyle co gwiazdek na fladze co ich blask nie gaśnie. 

Państwa sprawnie ze sobą współpracują i zjednoczoną Europę reformują. 
W 1993 roku Unia Europejska powstaje, nowy bieg historii na kartach Europy nadaje. 

 
To co na kartach historii piórem zapisano, na zawsze już tam pozostało. 

Czas historię dalej budować i nowych członków do Unii przyjmować. 
W którym to więc roku Polska wstąpiła w unijne progi?  

……………………………………. powinieneś dobrze znać tę datę, mój drogi. 

Na Polsce jednak rozszerzenia nie ustały, do Unii Europejskiej kolejne kraje zawitały. 
Ostatni z nich w roku ……………………… przyjęto, dla wszystkich Europejczyków było to wielkie święto. 

Jedność Europy wspólnie wciąż budujemy, piękne tradycje podtrzymujemy. 

Mamy też symbole, które Europejczyków wyróżniają, nasze zjednoczenie i współpracę podkreślają. 
Na granatowej fladze gwiazdek jest dwanaście, wszystkie błyszczą złociście, żadna z nich nie zgaśnie. 

Dzień Europy corocznie ……………………… przypada, o zjednoczeniu Europy i jej historii wspomnieć wtedy wypada. 
„…………………………” hymnem Unii Europejskiej została wybrana, przez Ludwika van Beethovena skomponowana. 

Jest też motto, które unijne ideały wyraża, „Zjednoczeni w różnorodności” tak brzmi ta fraza. 
Jest także obszar bez granicznej kontroli, po strefie ………………………… bez paszportu możesz podróżować do woli. 
Maskotką Unii Europejskiej jest ………………… Syriuszem zwana, przez dzieci uwielbiana, powszechnie szanowana. 

Walutą euro siedemnaście państw się posługuje, reszta podczas podróży przywilej ten wykorzystuje. 

Jak więc Europejczycy dążą do wspólnej zgody? Pod nazwą Unii Europejskiej, która jednoczy narody. 
Każdy z nas jej obywatelstwo posiada, każdy w jej budowanie trud swój wkłada. 

 

 

 

 

stonoga, Europa, 1 maja 2004 roku, rozszerzenie, Schumana, 2013, dwanaście, stali,  

9 maja, Schengen, Gospodarczą, Oda do radości. 
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     Zadanie nr 3 

 

Europejskie drzewo genealogiczne 

Polecenie: W puste pola znajdujące się na drzewie genealogicznym wklej w odpowiedniej kolejności 

opisy poszczególnych wydarzeń z historii integracji europejskiej. 

 

7. 6. 

5. 4. 

3. 1. 2. 

8. 

9. 

11. 

10. 
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Europejskie drzewo genealogiczne 

- wydarzenia z historii integracji europejskiej 

 

9 maja 1950 roku francuski Minister Spraw 
Zagranicznych Robert Schuman przedstawił 

deklarację, znaną pod nazwą „Planu 
Schumana”, w której nawoływał kraje 

europejskie do stworzenia ponadnarodowej 
instytucji, której głównym zadaniem miało być 

zarządzanie przemysłem stalowym oraz 
węglowym. 

18 kwietnia 1951 roku w Paryżu 6 państw 
podpisało Traktat ustanawiający Europejską 

Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Traktat 
Paryski wszedł w życie 23 lipca 1952 roku  
i obowiązywał przez 50 lat. Na mocy tego 

porozumienia kraje założycielskie utworzyły 
wspólny rynek węgla i stali. 

Powstała koncepcja stworzenia wspólnego 
rynku dla wszystkich towarów i usług, której 

realizacja nastąpiła 25 marca 1957 roku 
poprzez podpisanie Traktatów ustanawiających 

Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) 
oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 

(Euroatom). 

Wszystkie trzy Wspólnoty Europejskie odnoszą 
sukcesy, co zachęca inne kraje do przyłączenia 
się do założycielskiej szóstki. Do historycznego 
pierwszego rozszerzenia dochodzi 1 stycznia 

1973 roku kiedy to do Wspólnot Europejskich 
przystępuje Dania, Irlandia i Wielka Brytania. 

W roku 1979 odbyły się pierwsze bezpośrednie 
wybory do Parlamentu Europejskiego. 
Wybrano wówczas 410 jego członków. 

 
Dwa lata później – 1 stycznia 1981 roku 

dochodzi do najmniejszego, rozszerzenia 
Wspólnot Europejskich. Do dziewiątki dołącza 

państwo numer dziesięć – Grecja. 

14.06.1985 - podpisanie Układu z Schengen, 
zakładającego zniesienie kontroli granicznych. 

 

1.01.1986 - do Wspólnot Europejskich 
przystępuje Hiszpania i Portugalia. 

 

17 i 28.02.1986 – podpisanie Jednolitego Aktu 
Europejskiego (wszedł w życie 1.07.1987). 

Reformował on instytucje Wspólnot. 

1.11.1993 wszedł w życie (podpisany 
7.02.1992) Traktat o Unii Europejskiej - Traktat 

z Maastricht. Ustanowił on Unię Europejską 
opartą na trzech filarach: Wspólnoty 

Europejskie, Wspólna Polityka Zagraniczna  
i Bezpieczeństwa oraz Wymiar Sprawiedliwości 

i Spraw Wewnętrznych. Traktat ustanowił 
także obywatelstwo Unii Europejskiej. 

1.01.1995 - do UE przystępują trzy kolejne 
kraje: Austria, Finlandia i Szwecja. 

 

1.05.1999 - w życie wchodzi Traktat  
z Amsterdamu (podpisany 2.10.1997). 

 

1.02.2003 – w życie wchodzi Traktat z Nicei 
(podpisany 26.02.2001). 

1 maja 2004 roku dochodzi to największego 
rozszerzenia w historii integracji europejskiej. 

Do UE wchodzi 10 państw: Cypr, Czechy, 
Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, 

Słowenia i Węgry.  
W związku z tym wydarzeniem do zjednoczonej 
Europy dołączyło prawie 75 milionów nowych 

obywateli, z czego ponad połowę stanowili 
Polacy. 

1 stycznia 2007 roku do UE wstępuje Bułgaria  
i Rumunia. 

 
13 grudnia 2007 roku podpisany został Traktat  
z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 
roku. Wprowadził on w funkcjonowanie Unii 

Europejskiej wiele znaczących zmian. 

9 grudnia 2011 roku podpisany został traktat  
o przystąpieniu do Unii Europejskiej Chorwacji.  

Po jego ratyfikacji przez wszystkie kraje 
członkowskie i samach zainteresowanych 

Chorwacja w dniu 1 lipca 2013 roku stała się 28 
krajem tworzącym zjednoczoną Europę. 
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     Zadanie nr 4 

 

Ojcowie zjednoczonej Europy – kto jest kim? 
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Polityk niemiecki i działacz 
partii chrześcijańsko-

demokratycznej. W latach 
1949-1963 sprawował urząd 
kanclerza RFN.  Doprowadził 
do odbudowy gospodarczej 
Niemiec oraz ich integracji  

z Europą Zachodnią, od 
przyjęcia planu Marshalla, 

poprzez członkostwo w EWG  
i NATO. 
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Polityk francuski. W latach 
1948-1953 pełnił funkcję 

Ministra Spraw 
Zagranicznych Francji. 

Pierwszy przewodniczący PE. 
Między innymi jego działania 

doprowadziły do 
porozumienia między 
Francją a Niemcami  

w sprawie wspólnego 
zarządzania przemysłami 
stalowym i węglowym na 
terenie Zagłębia Ruhry. 
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Brytyjski polityk, mówca, 
strateg, pisarz i historyk. 

Dwukrotny premier 
Zjednoczonego Królestwa, 
laureat literackiej Nagrody 
Nobla, honorowy obywatel 

Stanów Zjednoczonych.  
W 2002 w plebiscycie 

organizowanym przez BBC 
został uznany 

najwybitniejszym 
Brytyjczykiem 

wszechczasów. 
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Belgijski polityk 
socjalistyczny. Od 1955  
przewodniczył roboczej 

komisji, mającej opracować 
raport dotyczący stworzenia 
podstaw wspólnego rynku 

europejskiego. Raport 
komisji - nazwany od jego 

nazwiska – stał się podstawą 
rozmów, których efektem 
było podpisanie 25 marca 

1957 tzw. Traktatów 
Rzymskich. 
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Włoski polityk, w latach 
1945–1953 premier Włoch, 

jeden z głównych 
zwolenników  

i realizatorów koncepcji 
integracji europejskiej, 

współtwórca Rady Europy 
(1949) i Europejskiej 

Wspólnoty Węgla i Stali. 
Jo

se
p

h
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Luksemburski polityk 
piastujący najwyższe 

stanowiska państwowe  
w swoim kraju zarówno 
przed, jak i po II wojnie 
światowej. Dzięki jego 

działaniom Luksemburg nie 
tylko popierał utworzenie 

EWWiS, ale także 
przeforsował propozycję 

swojej ojczyzny jako miejsca 
siedziby powstającej 

organizacji. 
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Francuski polityk  
i ekonomista. To on 

zainspirował prace nad 
planem Schumana, który był 

zapowiedzią integracji 
zachodnioeuropejskiego 

przemysłu ciężkiego. 
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Niemiecki polityk, profesor 
prawa, pierwszy 

przewodniczący Komisji 
Europejskiej w latach 1958-
1967. Gorący orędownikiem 

integracji europejskiej, 
działał na rzecz szybkiego 

utworzenia wspólnego 
rynku. 
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Włoski polityk, zwolennik 
federalnej koncepcji 
zjednoczenia Europy. 
Kierował pracami nad 

wnioskiem PE dot. traktatu 
w sprawie federalnej UE, 

który w 1984 r. został 
przyjęty przez Parlament. 
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Holenderski polityk, bankier 
i biznesmen. Widział 
możliwość większej 

integracji niż tylko w obrębie 
Europejskiej Wspólnoty 

Węgla i Stali, zgodnie z jego 
twierdzeniami, bez integracji 

gospodarczej nie byłaby 
możliwa integracja 

polityczna czy też obronna. 
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 Holenderski polityk, 
Przewodniczący Komisji 

Europejskiej oraz  pierwszy 
członek Komisji Europejskiej  

odpowiedzialny za 
rolnictwo, jego poglądy stały 

się podstawą wspólnej 
polityki rolnej Unii 

Europejskiej. 
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     Zadanie nr 5 

 

Akcesyjne sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rok __ __ __ __  - Dania, Irlandia, Wielka Brytania 

 

2. Rok __ 9 __ __ __  - Grecja 

 

3. Rok __ __ __ __ - Hiszpania, Portugalia 

 

4. Rok __ 9 __ __ __ - Austria, Szwecja, Finlandia 

 

5. Rok __ 00 __ - Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Cypr, Malta 

 

6. Rok __ 00 __ - Bułgaria, Rumunia 

 

7. Rok __ 01 __ -  Chorwacja 

 10    8 9    6  

1  3  4   12  11  7 

 7 12  2   10  5 9  

   2  7 8  9    

 1 8       6 3  

7   11     1   8 

9   4     5   12 

 5 1       2 4  

   8  5 10  11    

 11 10  6   7  8 2  

2  4  9   5  7  11 

 6    1 11    5  

7. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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     Zadanie nr 6 

Kolorowa Europa 

 

                 - 1952 r. – kraje założycielskie (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy) 

 
                 - 1973 r. – rozszerzenie o Danię, Irlandię i Wielką Brytanię 

 
- 1981 r. – rozszerzenie o Grecję 

- 1986 r. – rozszerzenie o Hiszpanię i Portugalię 

- 1995 r. – rozszerzenie o Austrię, Finlandię i Szwecję 

- 2004 r. – rozszerzenie o Cypr, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry 

- 2007 r. – rozszerzenie o Bułgarię i Rumunię 

- 2013 r. – rozszerzenie o Chorwację 

czerwony 

zielony 

niebieski 

żółty 

fioletowy 

czarny 

granat 

szary 
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 „Niczym są różnice w zwyczajach i języku,  

jeśli mamy takie same cele i otwieramy przed sobą serca”   

Joanne Kathleen Rowling 

 

 

TEMAT:  Zjednoczeni w różnorodności 

 
Cele:     

 uczeń wie, jakie są symbole Unii Europejskiej 

 uczeń potrafi wymienić unijne symbole i wyjaśnić ich znaczenie 
 
Metody:    

 zagadki logiczne 

 zagadki matematyczne 

 krzyżówki i kolorowanki 
 
Pojęcia kluczowe:   

 symbole Unii Europejskiej 
 
Materiały pomocnicze:    

 Zadanie nr 1 – Symboliczna wykreślanka 

 Zadanie nr 2 – Flaga Unii Europejskiej - kolorowanka 

 Zadanie nr 3 – Krzyżówka z hymnem 

 Zadanie nr 4 – Oda do radości 

 Zadanie nr 5 – Europejskie koło fortuny 

 Zadanie nr 6 – Prawda czy fałsz? 

 Zadanie nr 7 – Mini krzyżówka 

 Zadanie nr 8 – Pokoloruj Syriusza 

 Zadanie nr 9 – Wspólna waluta 

 Zadanie nr 10 – Stwórz polskie euro 

 Zadanie nr 11 – Krzyżówka z hasłem 
 
Poziom:    
Szkoły podstawowe 
 
Czas: 2 * 45 min.   
2 jednostki lekcyjne  
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
 
 
1. Unijne symbole 
 
Powiedz uczniom, że dziś będziecie rozmawiać o Unii Europejskiej i o tym, z czym nam się ona 
kojarzy. Na początek napisz na tablicy słowa „Unia Europejska” i poproś uczniów o wymienienie 
wszystkich ich skojarzeń – każde z nich zapisz.  
 
Wśród zapisanych słów na pewno znajdą się takie, które uważa się za mniej lub bardziej oficjalne 
symbole i to o nich właśnie będziecie rozmawiać. Aby zebrać pełną listę unijnych symboli poproś 
uczniów o wykonanie Zadania nr 1 – Symboliczna wykreślanka, które znajdziesz na stronie 23. Dla 
ułatwienia podpowiadamy, że w wykreślance znajduje się siedem słów: flaga, Syriusz, euro, paszport, 
hymn, dzień Europy i motto. Powyższe zadanie uczniowie mogą wykonać w parach. 
 
 
 
2. Flaga Unii Europejskiej 
 
Teraz, kiedy uczniowie znają już unijne symbole powiedz mi, że po kolei omówicie każdy z nich. 
Zaczniecie od flagi Unii Europejskiej, która jest nie tylko symbolem omawianej organizacji 
międzynarodowej, ale także jedności Europy. Umieszczony na jej błękitnym tle okrąg ze złotych 
gwiazd symbolizuje solidarność i harmonię między narodami Europy. Warto także zaznaczyć, że liczba 
gwiazd na fladze nie jest uzależniona od liczby państw członkowskich. 
 
Zapytaj uczniów, czy w takim razie wiedzą, ile jest gwiazdek na unijnej fladze. Jeśli nie uzyskasz 
odpowiedzi poproś ich o rozwiązanie poniższego działania – jego wynik odpowie na powyższe 
pytanie. 
 
 
 
 
 
Na zakończenie tej części lekcji rozdaj uczniom Zadanie nr 2 – Flaga Unii Europejskiej – kolorowanka 
(str. 24). Przytocz im także fakty dotyczące powstania flagi, które znajdziesz w ramce poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecnie obowiązujący projekt flagi europejskiej przyjęty został w roku 1955 przez Radę 
Europy. W tym miejscu należy pamiętać, że Rada Europy nie ma nic wspólnego z Unią 
Europejska. Jest to oddzielna organizacja międzynarodowa, skupiająca prawie wszystkie 
państwa Europy oraz kilka spoza tego obszaru. Rada Europy zajmuje się przede wszystkim 
promocją i ochroną praw człowieka, demokracji oraz współpracą w dziedzinie kultury.  

Po przyjęciu projektu flagi Rada Europy zachęcała powstające instytucje europejskie do jej 
używania. Wspólnoty Europejskie odpowiedziały na to zaproszenie pozytywnie i w roku 1985 
szefowie państw i rządów krajów członkowskich podjęli decyzję, że flaga Rady Europy będzie 
również oficjalną flagą Unii Europejskiej (wówczas nazywanej Wspólnotami Europejskimi).  

- 17 + 8 * 2 + 6 * 2 + 1 = ……. 
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3. Hymn Unii Europejskiej 
 
Kolejnym unijnym symbolem jest hymn, czyli melodia, która w wersji instrumentalnej wyraża 
europejskie ideały wolności, pokoju i solidarności. Melodią tą jest fragment IX Symfonii 
skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena do tekstu jednego z poematów Fryderyka Schillera.  
 
Aby dowiedzieć się jaki tytuł nosił ten poemat poproś uczniów o wykonanie Zadania nr 3 – 
Krzyżówka z hymnem (str. 25), a aby poznać jego treść Zadania nr 4 – Oda do radości (str. 26).  
 
Uwaga: zadania rozdawaj uczniom pojedynczo, gdyż w drugim z nich znajduje się odpowiedź 
dotycząca pierwszego. 
 
 
 
4. Motto Unii Europejskiej 
 
Unia Europejska ma także swoje motto, czyli zdanie, które wyraża bogate i różnorodne tradycje 
europejskich krajów, ich różnice językowe oraz niezwykłą kulturę. Wszystkie one zasługują na 
poszanowanie i najwyższą ochronę. Motto przypomina nam także, że obywatele państw 
członkowskich Unii Europejskiej powinni ze sobą współpracować, aby razem osiągać jej cele – pokój  
i nieskrępowany rozwój.  
 
Aby dowiedzieć się jak brzmi unijne motto poproś uczniów o rozwiązanie Zadania nr 5 – Europejskie 
koło fortuny (str. 27). 
 
 
 
5. Dzień Europy 
 
Każdego roku mieszkańcy Unii Europejskiej mają swoje święto, jest nim Dzień Europy obchodzony dla 
uczczenia rocznicy wygłoszenia tzw. Deklaracji Schumana. To właśnie w niej ówczesny Minister Spraw 
Zagranicznych Francji zawarł ideę, która stała się podstawą do utworzenia Zjednoczonej Europy.  
 
Jeśli chcecie wiedzieć kiedy przypada to święto poproś uczniów o rozwiązanie Zadania nr 6 – Prawda 
czy fałsz? (str. 28). 
 
 
 
6. Unijna maskotka 
 
Czyli ulubieniec wszystkich dzieci. Uśmiechnięta stonoga, która w każdym kraju ubrana jest  
w charakterystyczny dla niego strój. Maskotka nosi imię takie samo, jak najjaśniejsza gwiazda na 
niebie.  
 
Jeśli uczniowie jeszcze nie wiedzą jak nazywa się unijna maskotka poproś ich o rozwiązanie Zadania 
nr 7 – Mini krzyżówka (str. 29), jeśli natomiast już to wiedzą możesz rozdać im kolorowankę – 
Zadanie nr 8 – Pokoloruj Syriusza (str. 30). 
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7. Wspólna waluta 
 
Kolejnym unijnym symbolem niewątpliwie jest euro, czyli wspólna waluta używana codziennie przez 
około 332 miliony osób. Jej znakiem graficznym jest grecka litera epsilon, będąca jednocześnie 
pierwszą literą słowa Europa. Znak ten przecinają dwie równoległe linie – symbol stabilności. 
Wspólną walutę znaleźć można w siedmiu rodzajach banknotów i ośmiu rodzajach monet. Jedna ze 
stron tych monet (jej awers) w każdym państwie wygląda taka samo – przedstawia mapę Europy  
i zaznaczony jest na niej nominał. Druga strona monet (rewers) oznaczona jest symbolem 
narodowym danego kraju. 
 
Wspólna waluta nie obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Na co dzień 
posługują się nią mieszkańcy tylko niektórych państw. Aby dowiedzieć się, w ilu państwach 
obowiązuje waluta euro poproś uczniów o rozwiązanie Zadania nr 9 – Wspólna waluta (str. 31). Na 
koniec tej części zajęć uczniowie mogą także samodzielnie zaprojektować Polską monetę euro, do 
tego zadania możesz wykorzystać szablon znajdujący się na stronie 32 (Zadanie nr 10 – Stwórz 
polskie euro). 
 
 
 
8. Europejski paszport 

Ostatnim unijnym symbolem często bywa nazywany europejski paszport, czyli dokument, który 
potwierdza naszej unijne obywatelstwo i z którym możemy podróżować po całym świecie. Paszport 
w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej wygląda tak samo. Jest to książeczka w kolorze 
burgundzkiego wina, o wymiarach 88/124 mm i z napisem Unia Europejska, pod którym widnieje 
nazwa państwa. 

Wewnątrz Unii Europejskiej istnieje jednak obszar, w którym używanie paszportu nie jest konieczne, 
gdyż zniesiono w nim wewnętrzne kontrole graniczne między państwami. Aby dowiedzieć się, jak 
nazywa się ten obszar poproś uczniów o rozwiązanie znajdującego się na stronie 33 Zadania nr 11 – 
Krzyżówka z hasłem.  
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     Zadanie nr 1 

 

Symboliczna wykreślanka 

Polecenie: W wykreślance znajdź słowa kojarzące się z Unią Europejską. Łącznie powinieneś odszukać 

siedem słów, które pisane są w pionie, poziomie i na ukos. 

 

 

Odpowiedzi: 

 

1. ……………………………………………….……… 

2. ………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………. 

R A Q A A G N S G Z Z C V H J 

H U P F F T Y Q Y M F T A T K 

Y I R L F K L O Z R P Ń Ą P U 

G K F A W R T J G F I W Y T E 

P M M G Ó W U I Z Z Ż U P P W 

L X N A Ę A Q W Ę L Ł B S U S 

D Z I E Ń E U R O P Y Ą M Z S 

R G A Ń R T U J I I Ą A W R S 

E B E Ę B Y T P A S Z P O R T 

F C U U W F G H H H Y T E G P 

E T S W R T I A H A M O T T O 

W T D D T O Y X Y K P O R R P 

S O R Y T T T T M C Z A W T T 

P I U K L A W E N R V B Y R G 
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     Zadanie nr 2 

 

Flaga Unii Europejskiej 

- kolorowanka 
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     Zadanie nr 3 

 

Krzyżówka z hymnem 

Polecenie: Aby dowiedzieć się, jaki tytuł nosił poemat Fryderyka Schillera, do którego skomponowana 
została IX Symfonia Ludwiga van Beethovena rozwiąż naszą mini krzyżówkę. Litery  
z zakolorowanych pól  czytane kolejno utworzą rozwiązanie. 

 

 

      

    

         

       

    

 

 

1. Drugą najdłuższą rzeką w Polsce jest …. 

2. Miejsce, w którym mieszkasz to Twój …. 

3. Ostatni kraj, który wstąpił do UE to …. 

4. Stolica Wielkiej Brytanii to .... 

5. Ryby nie mają kości lecz …. 

 

 

HASŁO:  ___  ___  ___         ___  ___        ___   ___  ___  ___  ___  ___  ___   

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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     Zadanie nr 4 

 

Oda do radości 

Polecenie: W zamieszczony poniżej tekst poematu Fryderyka Schillera pt. „Oda do radości” wpisz 
brakujące wyrazy – znajdziesz je na dole strony. 

 

 
O, Radości, iskro bogów, 

…………………………….. Elizejskich Pól, 
święta, na twym świętym progu 

staje nasz natchniony ……………………………….. . 
 

Jasność twoja wszystko zaćmi, 
………………………….. , co rozdzielił los. 

Wszyscy ludzie będą braćmi 
tam, gdzie twój przemówi …………………………… . 

 
Patrz, patrz, wielkie słońce światem 

biegnie, sypiąc ………………..………. skry, 
jak zwycięzca i ………………………………. 

biegnij, bracie, tak i ty. 
 

Radość tryska z piersi ………………………….. , 
Radość pije cały świat. 

Dziś wchodzimy, …………………………………….. 
na Radości złoty ślad. 

 
Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, 

ona w splocie ………………………………….. rąk, 
z niej najlichszy robak czerpie, 

w niej - największy …………………………………. krąg. 
 

Wstańcie, ludzie, ………………………………… wszędzie, 
ja nowinę niosę wam: 

na …………………………………………… firmamencie 
bliska radość błyszczy nam. 

 

 

 

 

 

 

wstępujemy, złote, ludzkich, złączy, kwiecie, gwieździstym, ziemi, głos, chór, bohater, 

niebios, wstańcie 
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     Zadanie nr 5 

 

Europejskie koło fortuny 

Polecenie: Odgadnij hasło ukryte w europejskim kole fortuny. Przeskakuj zawsze o tę samą liczbę pól  

i wpisz litery znajdujące się na tych polach do umieszczonych poniżej kratek. Pamiętaj, że 

koło obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odliczanie zacznij od pola 

wskazanego strzałką! 
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     Zadanie nr 6 

 

Prawda czy fałsz? 

Polecenie: Poniżej znajduje się dziesięć zdań dotyczących Unii Europejskiej. Niektóre z nich są jednak 

fałszywe. Zaznacz zdania prawdziwe, a z liter i cyfr, które poprzedzają te zdania powstanie 

hasło – dzień, w którym obchodzone jest święto zjednoczonej Europy. 

 

 

1                    Do Unii Europejskiej należy 27 krajów. 

9                    Polska wstąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku. 

M                  Najliczniejszy państwem Unii Europejskiej są Niemcy. 

A                   Największym państwem Unii Europejskiej jest Francja. 

R                    Kraje, które jako ostatnie wstąpiły do Unii Europejskiej to Bułgaria i Rumunia. 

J                     Waluty euro używa 17 państw należących do Unii Europejskiej. 

Z                   W Unii Europejskiej mieszka 300 milionów ludzi. 

E                    Najmniejszym krajem Unii Europejskiej jest Luksemburg. 

C                   W Unii Europejskiej używa się 28 języków urzędowych. 

A              Największe rozszerzenie Unii Europejskiej objęło dziesięć nowych państw.

  

 

 

Odpowiedź: 

 

Dzień Europy obchodzimy corocznie ………………………………………………………………………………… . 
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     Zadanie nr 7 

 

Mini krzyżówka 

Polecenie: Chcesz wiedzieć, jak nazywa się  sympatyczna stonoga – maskotka Unii Europejskiej? 

Rozwiąż naszą mini krzyżówkę. 

 

 

 

 

1. Państwo to słynie ze świetnych piłkarzy i tańca flamenco. 

2. W tym mieście podpisany został Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę 

Węgla i Stali. 

3. Wyspiarskie państwo Unii Europejskiej, na którego fladze znajduje się figura 

przypominająca kształtem tą wyspę. 

4. W tym mieście podpisany został traktat, który w funkcjonowanie Unii 

Europejskiej wprowadził między innymi nowy urząd – Stałego Przedstawiciela 

Rady Europejskiej. 

5. Nazwa tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej brzmi tak samo, jak nazwa 

jego stolicy. 

6. Stolica Bułgarii. 

7. Stolica państwa, które jako ostatnie wstąpiło do Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 1.          

  2.       

3.      

 4.         

5.            

 6.       

7.         
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     Zadanie nr 8 

 

Pokoloruj Syriusza  

- maskotkę Unii Europejskiej 
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     Zadanie nr 9 

 

Wspólna waluta 

Polecenie: Jeśli chcesz wiedzieć, w ilu państwach Unii Europejskiej używa się wspólnej waluty – euro, 

rozwiąż naszą zagadkę. W każdą kratkę wpisz odpowiednią cyfrę, a wszystkie otrzymane 

wyniki dodaj do siebie, a następnie podziel przez 2 – otrzymany przez ciebie wynik będzie 

jednocześnie liczbą państw, w których używa się euro. Pamiętaj, że jeden z wyników 

występuje podwójnie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli znacie już odpowiedź na powyższe pytanie spróbujcie zastanowić się jakie to kraje! 

 

 

 

 

 

 

 

6 -  = 5 

+  +  + 

 -  = 2 

=  =  = 

10 -  =  
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     Zadanie nr 10 

 

Stwórz polskie euro 

Polecenie: Wyobraź sobie, że Polska przyjmuje wspólną, unijną walutę – euro. Wszyscy zastanawiają 

się, jak powinna ona wyglądać, bo nie wiem czy wiesz, ale ta decyzja w części należy do 

Nas. Możemy samodzielnie zaprojektować rewers (tylną stronę) monet a także 

banknotów. Zachęcamy Cię więc do pomocy: stwórz polskie euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scenariusz 2                                                                                                            Zjednoczeni w różnorodności    
 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice 33 

     Zadanie nr 11 

 

Krzyżówka z hasłem 

Polecenie: Rozwiąż krzyżówkę i dowiedz się, jak nazywa się strefa, po której unijni obywatele mogą 

poruszać się bez kontroli granicznej. 

 

1. Jak nazywał się bóg, który przemieniony w byka porwał córkę fenickiego króla – Europę? 

2. Jakie państwo przystąpiło do Wspólnot Europejskich 1 stycznia 1981 roku? 

3. Jak miał na nazwisko francuski Minister Spraw Zagranicznych, który przedstawił plan stworzenia 

ponadnarodowej instytucji zarządzającej przemysłem stalowym i węglowym? 

4. Ile państw, oprócz Polski, przystąpiło do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku? 

5. Unia Europejska jest organizacją …………………….…………. 

6. 25 marca 1957 roku utworzona została Europejska Wspólnota ……………………………………… 

7. Jak nazywa się wspólna europejska waluta? 

8. Jakie państwo przystąpiło do Unii Europejskiej razem z Bułgarią, w roku 2007? 

 

 

Obszar, po którym obywatele Unii Europejskiej mogą poruszać się bez kontroli granicznej  

to strefa ……………………………………………………………………. . 

 1.        

 2.        

 3.          

 4.         

5.               

 6.            

 7.      

8.        
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„Każdy, kto rzeczywiście chce, by na świecie nie było wojen, 

musi stanowczo obstawać przy tym, by jego własny kraj zrzekł się pewnej części 

swojej suwerenności na rzecz instytucji międzynarodowych”  

Albert Einstein 

 

 

TEMAT:  Unia Europejska od środka 

 
Cele:     

 uczeń wie, jakie są najważniejsze instytucje Unii Europejskiej 

 uczeń potrafi wymienić podstawowe funkcje unijnych instytucji 

 uczeń wie, jaki jest skład poszczególnych instytucji 
 
Metody:    

 mini-wykład 

 unijne rymowanki 

 zagadki 
 
Pojęcia kluczowe:   

 Parlament Europejski 

 Komisja Europejska 

 Rada Europejska 

 Rada Unii Europejskiej 
 
Materiały pomocnicze:    

 Zadanie nr 1 – Co to za instytucja? 

 Zadanie nr 2 – Czym zajmuje się Parlament? 

 Zadanie nr 3 – Policz posłów 

 Zadanie nr 4 – Czym zajmują się komisarze 

 Zadanie nr 5 – Dwie Rady 

 Zadanie nr 6 – Unia Europejska od środka 
 
Poziom:    
Szkoły podstawowe 
 
Czas: 2 * 45 min.   
2 jednostki lekcyjne  
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
 
 
1. Wprowadzenie 
 
Powiedz uczniom, że tak jak każdym państwem kierują wybrane osoby i instytucje (np. parlament, 
rząd czy prezydent) tak i w Unii Europejskiej istnieją organy, które odpowiadają za to, żeby wszystko 
w zjednoczonej Europie działało sprawnie. 
 
W Unii Europejskiej funkcjonuje bardzo rozbudowana struktura instytucjonalna, czyli jest wiele 
organów, z których każdy odpowiada za jakieś konkretne, ściśle określone działania – ma więc swoje 
własne uprawnienia i kompetencje. Oczywiście wszystkie te instytucje blisko ze sobą współpracują. 
 
Na dzisiejszej lekcji zapoznasz uczniów z czterema najważniejszymi instytucjami Unii Europejskiej. 
Aby dowiedzieć się, jakie to instytucje poproś uczniów o rozwiązanie Zadania nr 1 – Co to za 
instytucja?, które znajduje się na stronie 39. 
 

2. Parlament Europejski 

Teraz, kiedy uczniowie wiedzą już o jakich instytucjach będziecie dziś rozmawiać powiedz, że po kolei 
omówicie każdą z nich – zaczniemy od Parlamentu Europejskiego. 

Aby wprowadzić uczniów w ten temat przeprowadź dla nich krótki wykład o Parlamencie, możesz 
skorzystać z faktów znajdujących się w poniższej ramce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlament Europejski składa się z przedstawicieli nas wszystkich – obywateli UE, którzy wyłaniani są  
w drodze bezpośrednich wyborów przeprowadzanych co pięć lat we wszystkich państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego też najważniejszym celem Parlamentu jest reprezentowanie 
europejskich narodów i wszystkich ich członków. 

Podstawowym zadaniem Parlamentu Europejskiego jest stanowienie, wraz z Radą Unii Europejskiej, 
unijnego prawa. Ponadto instytucja ta pełni nadzór nad innymi podmiotami, w tym nad Komisją 
Europejską, dbając o to, żeby działały one w sposób w pełni demokratyczny. Co więcej Parlament, 
wraz z Radą Unii Europejskiej, przyjmuje unijny budżet. 

Obradami Parlamentu Europejskiego kieruje jego przewodniczący, który wybierany jest przez 
wszystkich eurodeputowanych na dwu i pół roczną kadencję, która może zostać powtórzona tylko raz. 
17 stycznia 2012 roku funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego objął, pochodzący  
z Niemiec, Martin Schulz.  

Historia PE sięga 1952 roku, kiedy to powstało Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Wspólnoty Węgla  
i Stali. Sześć lat później zmieniło ono nazwę na Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne, a w roku 
1962 – Parlament Europejski. W początkowej fazie swojego funkcjonowania eurodeputowani 
wybierani byli spośród parlamentarzystów państw członkowskich i desygnowani przez parlamenty 
narodowe. Pierwsze bezpośrednie wybory do PE odbyły się w 1979 roku, wybrano wówczas 410 
eurodeputowanych. 
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Po krótkim wykładzie powiedz uczniom, że teraz spróbujecie rozwiązać kilka zadań o Parlamencie 
Europejskim. Podziel klasę na kilka 4 – 5 osobowych grup. Na początek każdej z grup rozdaj Zadanie 
nr 2 – Czym zajmuje się Parlament? (str. 40). 

Kiedy wszyscy będą już wiedzieć, jakie funkcje sprawuje PE przypomnij klasie, że osoby w nim 
zasiadające (eurodeputowani / europarlamentarzyści) pochodzą z bezpośrednich i powszechnych 
wyborów co oznacza, że o składzie tego organu decydują wszyscy Europejczycy poprzez oddanie 
swojego głosu w wyborach. Najbliższe takie wybory odbędą się 25 maja 2014 roku. Każdy kraj 
wybierze w nich ściśle określoną liczbę eurodeputowanych, uzależnioną od wielkości danego kraju  
i liczby jego mieszkańców. Aby dowiedzieć się, ilu europarlamentarzystów pochodzić będzie  
z każdego z państw członkowskich rozdaj uczniom Zadanie nr 3 – Policz posłów (str. 41). 

 

3. Komisja Europejska 

Następną instytucją, o której będziecie dziś rozmawiać jest Komisja Europejska. Aby przybliżać ją 
uczniom skorzystaj ze znajdującego się poniżej mini-wykładu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po tym krótkim wstępie poproś uczniów o rozwiązanie zadanie dotyczącego funkcji Komisji 

Europejskiej (Zadanie nr 4 – Czym zajmują się komisarze?). 

 

4. Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej 

Ostatnie instytucje, o których będziecie dziś rozmawiać to Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej. 
Nazwy tych instytucji są do siebie bardzo podobne, jednakże one same znacznie się od siebie różnią. 
Na początku przybliż uczniom tematykę tych instytucji przy wykorzystaniu znajdującego się poniżej 
mini-wykładu. 

 

 

 

W skład Komisji Europejskiej wchodzi 28 komisarzy, po jednym z każdego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej. Jest ona powoływana co pięć lat, przy współudziale Rady Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego i wszystkich państw członkowskich. Procedura wyboru nowej Komisji zaczyna się od 
wyznaczenia kandydata na jej przewodniczącego, za co odpowiedzialna jest Rada Europejska. Nad taką 
propozycją głosuje następnie Parlament Europejski. Jeśli zaproponowany kandydat zostanie 
zaakceptowany, jego pierwszym zadaniem jest wybór pozostałych 27 komisarzy, spośród osób 
zgłoszonych przez państwa unijne. Na ostatnim etapie powyższe decyzje personalne przewodniczącego 
muszą zostać zatwierdzone zarówno przez Radę Europejską, jak i przez Parlament Europejski. Nową 
Komisję oficjalnie mianuje Rada Europejska. 

Nadrzędnym celem Komisji Europejskiej jest ochrona interesów Unii Europejskiej jako całości. Do jej 
głównych zadań należy przedstawianie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej 
projektów aktów legislacyjnych, a więc takich zapisów, które w przyszłości mogą stać się 
obowiązującym prawem. Komisja Europejska czuwa także nad wykonaniem unijnego budżetu oraz nad 
polityką Unii Europejskiej. Co więcej, instytucja ta jest jednym z podmiotów odpowiedzialnych za 
egzekwowanie unijnego prawa, a także reprezentuje Unię Europejską na arenie międzynarodowej. 

Rada Europejska 

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów wszystkich państw członkowskich UE,  
a także przewodniczący tej instytucji oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. W pracach Rady 
uczestniczy także Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa. 
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     Zadanie nr 1 

 

 

 

 

 

 

Aby utrwalić wiedzę zdobytą podczas wykładu poproś uczniów o rozwiązanie Zadania nr 5 – Dwie 

Rady (str. 43). Rozdaj mi wycięte nazwy obu instytucji i ich cechy – poproś o ich przyporządkowanie. 

 

5. Podsumowanie 

Na dzisiejszej lekcji uczniowie zdobyli bardzo dużą ilość wiedzy. Aby ja utrwalić poproś ich  
o rozwiązanie ostatniego Zadania nr 6 – Unia Europejska od środka (str. 44-46), które związane jest 
ze wszystkimi omówionymi wcześniej unijnymi organami. Na stronie 44 znajdziesz też instrukcję 
wykonania zadania. 

Podstawowym zadaniem Rady Europejskiej jest ustalanie ogólnych priorytetów działania Zjednoczonej 
Europy, kierunków jej funkcjonowania. To właśnie na posiedzeniach Rady podejmowane są decyzje 
dotyczące tego, jak UE powinna wyglądać, w którą stronę pójść i jakie są najważniejsze stojące przed nią 
wyzwania. Tym samym instytucja ta ma bardzo istotne zadanie – dać Unii Europejskiej impuls do dalszej 
aktywności, ciągłego rozwoju i wskazać jej kierunek, w którym powinna podążać. 

Przewodniczący Rady Europejskiej wybierany jest w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy 
członkowie Rady. Jego kadencja trwa dwa i pół roku. Ta sama osoba może pełnić funkcję 
przewodniczącego jedynie dwa razy.  

Rada Europejska spotyka się co najmniej cztery razy w roku. Jednakże, jeśli pojawi się taka konieczność, 
przewodniczący tej instytucji może zwołać jej nadzwyczajne posiedzenie.  

Warto dodać także, że Rada Europejska status unijnej instytucji uzyskała dopiero niedawno – na mocy 
postanowień Traktatu z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku. 

Rada Unii Europejskiej 

Rada Unii Europejskiej złożona jest z przedstawicieli rządów poszczególnych państw członkowskich - 
ministrów. Na jej spotkania nie przyjeżdżają jednak za każdym razem wszyscy ministrowie, a jedynie te 
osoby, które odpowiedzialne są za kwestie poruszane podczas konkretnego spotkania. Dlatego też Rada 
obraduje w dziesięciu różnych formacjach, z których każda odpowiedzialna jest za z góry określony 
wycinek unijnej polityki, jedną z jej dziedzin. Kiedy więc tematem obrad jest gospodarka i finanse, na 
swoim spotkaniu obradują ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę i finanse. Jeśli natomiast mowa 
jest o ekologii i ochronie środowiska naturalnego, w rozmowach uczestniczą ministrowie zajmujący się 
środowiskiem. Spójność między poszczególnymi formacjami Rady zapewnia Rada do Spraw Ogólnych – 
w jej posiedzeniach uczestniczą ministrowie spraw zagranicznych lub europejskich. W związku z taką 
organizacją Rady oraz z jej zadaniami uznaje się, iż to właśnie na jej forum rządy unijnych państw bronią 
swoich krajowych interesów. 

Rada Unii Europejskiej ma przed sobą szereg istotnych zadań. Przede wszystkim przyjmuje ona, zwykle 
przy współudziale Parlamentu Europejskiego, unijne akty prawne, w tym budżet Unii Europejskiej. 
Niewątpliwie jest to niezwykle istotne zadanie, gdyż jak wiadomo prawo takie niejednokrotnie 
obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich i wpływa na życie ich obywateli. Ponadto Rada Unii 
Europejskiej dba o to, aby poszczególne polityki państw (dziedziny ich działania) były ze sobą spójne, 
dzięki czemu europejska rodzina może współpracować, a nie rywalizować. Co więcej, zadaniem tej 
instytucji jest także zawieranie umów międzynarodowych w imieniu całej Unii. 

Rada Unii Europejskiej nie ma swojego stałego przewodniczącego. Kierowanie jej pracami powierzone 
zostało bowiem wszystkim państwom członkowskim, które zmieniają się w pełnieniu tej funkcji raz na 
pół roku. Prezydencja (przewodnictwo) w Radzie jest więc obejmowana, zgodnie z ustaloną kolejnością, 
przez każdy kraj.  
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„Nasi przedstawiciele w nim zasiadają, 

obywatele w demokratycznych wyborach ich wyłaniają. 

Nad unijnym prawem głosują, 

nieźle się przy tym napracują!” 

 

„Aż w dziesięciu konfiguracjach funkcjonuje, 

o wielu szczegółach dyskutuje. 

Jednego szefa nie posiada, 

każdy kraj po kolei nią włada.” 

 

„Strażnikiem traktatów ją nazwali, 

i inicjatywę prawodawczą przekazali. 

27 osób w niej zasiada, 

o wspólnym celu się tam opowiada.” 

     Zadanie nr 1 

 

Co to za instytucja? 

Polecenie: Poniżej znajduje się cztery rymowane definicje unijnych instytucji oraz rozsypane literki, 

które po poprawnym ułożeniu utworzą ich nazwy. Wasze zadanie jest proste:  

z rozsypanych liter ułóżcie słowa i połączcie je z definicją.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENTMARAP JESRUPOEKI 

_ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

JISAMKO PEJOREUKSA 

_ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

DARA  INIU ROKPEEUJSJIE 

_ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ADRA  AKSJOREEPU 

_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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     Zadanie nr 2 

 

Czym zajmuje się Parlament? 

Polecenie: Funkcje Parlamentu Europejskiego podzielić można na dwie grupy: uprawnienia 

legislacyjne i budżetowe oraz uprawnienia nadzorcze i kontrolne. Poniżej znajdziecie kilka 

rymowanych zdań. Waszym zadaniem jest przyporządkowanie (za pomocą strzałek) 

każdego z nich do tych funkcji.  

 

 

Komisji swoje pomysły przedstawia,  
a ona wniosek legislacyjny składa. 

 Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera,  
on skargi od obywateli zbiera. 

 

Unijny budżet aprobuje,  

o pieniądzach dla państw decyduje. 

 

Transportem, energetyką i środowiskiem się zajmuje,  
unijne prawo aprobuje. 

 Do Trybunału Sprawiedliwości wnioski kieruje, 
zgodności z prawem w ten sposób pilnuje. 

 

 

Uprawnienia legislacyjne i budżetowe Uprawnienia nadzorcze i kontrolne 

 

 

Z Radą razem decyzje podejmuje,  
o ochronie konsumentów decyduje. 

 Petycje od obywateli przyjmuje, 
 przed łamaniem naszych praw wielu to powstrzymuje. 

 

 

Nad unijnym prawem pracuje,  
nowe przepisy dla nas przyjmuje. 

 

 

 

Kontroli budżetu dokonuje,  
nad jego zatwierdzeniem głosuje. 

 O składzie Komisji decyduje,  
a w razie potrzeby ją odwołuje. 



Scenariusz 3                                                                                                                Unia Europejska od środka    
 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice 41 

     Zadanie nr 3 

 

Policz posłów 

Polecenie: W wyborach do PE w 2014 roku obywatele UE wybiorą swoich reprezentantów. Chcecie 
wiedzieć ilu ich będzie? Rozwiążcie nasze zadania! Każde z nich przyporządkowane zostało 
do jednego lub kilku krajów. Wyniki poszczególnych działań oznaczają liczbę 
europarlamentarzystów przypadającą na każde państwo. Ich suma odpowie na pytanie, 
jak liczny będzie skład Parlamentu Europejskiego po majowych wyborach. Otrzymanych 
wyników nie zapomnij pomnożyć przez liczbę państw! 

Państwo/państwa Liczba eurodeputowanych 

Belgia 
Czechy 
Grecja 

Portugalia 
Węgry 

8 * 2 + 7 – 2 = …….. …….. * 5 = …….. 

Estonia 
Cypr 

Luksemburg 
Malta 

(4 + 2 - 5) * 6 = …….. …….. * 4 = …….. 

Chorwacja 
Irlandia 

Litwa 
4 * 2 + 6 – 3 = …….. …….. * 3 = …….. 

Dania 
Finlandia 
Słowacja 

(6 * 3) – (2 * 3) + 1 = …….. …….. * 3 = …….. 

Łotwa 
Słowenia 

6 – 2 +3 +1 = …….. …….. * 2 = …….. 

Wielka Brytania 
Włochy 

(6 * 7) + (8 * 4) – 1 = …….. …….. * 2 = …….. 

Bułgaria 10 – 7 + (5 * 2) + 4 = …….. …….. 

Austria (7 * 2) + 4 = …….. …….. 

Szwecja 9 * 2 + 4 – 2 = …….. …….. 

Holandia 12 * 2 + 2 = …….. …….. 

Rumunia 13 *2  + 6 = …….. …….. 

Polska (9 * 3) + (4 * 6) = …….. …….. 

Hiszpania (9 * 7) – 9 = …….. …….. 

Francja (7 * 5) + (3 * 8) + 15 = …….. …….. 

Niemcy (7 * 9) + (8 * 6) – (3 * 5) = …….. …….. 

SUMA:  



Scenariusz 3                                                                                                                Unia Europejska od środka    
 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice 42 

     Zadanie nr 4 

 

Czym zajmują się komisarze? 

Polecenie: Poniżej znajduje się tekst dotyczący uprawnień Komisji Europejskiej. Niestety jest w nim 
parę luk – waszym zadaniem jest uzupełnienie tych luk znajdującymi się w ramce 
wyrazami. 

 

 

Komisja Europejska jest jedną z podstawowych instytucji Unii Europejskiej, która pełni wiele 

istotnych funkcji.  

Jednym z jej zadań jest przedstawianie wniosków dotyczących nowych aktów prawnych, czyli tak 

zwane prawo inicjatywy ………………………….……..……………. . Uprawnienie to daje Komisji możliwość 

przygotowania nowego prawa, jeśli uważa, że jakaś dziedzina jej działalności tego potrzebuje. Taki 

pomysł przesyłany jest następnie do …………………….……………………………….. i Rady Unii Europejskiej, 

które wspólnie decydują o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Wniosek o wprowadzenie nowego prawa 

musi poprzeć co najmniej ……………………………………………….. z dwudziestu ośmiu komisarzy. 

Komisja Europejska pełni także ważną rolę w zakresie unijnych ……………………………………………………. 

To do niej należy przygotowanie rocznego budżetu Unii Europejskiej oraz nadzorowanie sposobu 

wydawania środków finansowych. Oznacza to, że Komisja sprawdza, czy pieniądze są odpowiednio 

……………………………………………………... 

Kolejną funkcją Komisji jest ………………………………………………. (kontrolowanie) tego, czy każde państwo 

członkowskie prawidłowo stosuje prawo Unii Europejskiej. Jeśli uzna, że nie wszystko jest tak, jak być 

powinno może ona wysłać oficjalne pismo zwracające uwagę na nieprawidłowości lub nawet 

skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzięki tej funkcji Komisję często 

nazywa się „strażniczką …………………………………………..”. 

Ostatnim, ale wcale nie mniej ważnym zadaniem Komisji Europejskiej jest ……………………………………… 

Unii Europejskiej na forum międzynarodowym. Oznacza to, że Komisja może przedstawiać zdanie 

wszystkich unijnych państw i bronić wspólnych ………………………………………………... 

 

Parlamentu Europejskiego pieniędzy sprawdzanie 

traktatów prawodawczej wydawane 

reprezentowanie czternastu interesów 
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     Zadanie nr 5 

 

Dwie Rady 

- szukajcie różnic podczas narady 

 

RADA EUROPEJSKA RADA UNII EUROPEJSKIEJ 

W jej skład wchodzą szefowie państw 

lub rządów państw członkowskich,  

a także jej przewodniczący oraz 

przewodniczący Komisji Europejskiej. 

 

Nie ma stałego składu. W zależności 

od rozpatrywanych kwestii składa się 

z Ministrów Spraw Zagranicznych 

krajów UE, lub ministrów danego 

resortu. 

Określa ogólne kierunki działań  

i priorytety polityczne UE. 

Co pół roku inny kraj przewodniczy 

pracom tej instytucji, sprawując tzw. 

prezydencję. 

 

Po wejściu w życie Traktatu 

Lizbońskiego pierwszym 

Przewodniczącym został Herman  

Van Rompuy. 

 

Stanowi główny organ decyzyjny  

wraz z Parlamentem Europejskim. 

Spotyka się co najmniej 4 razy  

w roku. 

Spotyka się w 10 różnych  

formacjach (składach). 
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     Zadanie nr 6 

 

Unia Europejska od środka 

Polecenie: Poniżej znajdują się różne zdjęcia, fakty lub liczby mające związek z unijnymi instytucjami 
oraz pasujące do nich opisy. Wytnij wszystkie kwadraciki i rozdaj uczniom. Ich zadaniem 
jest stworzenie odpowiednich par. 

 

 

Jerzy Buzek  
– przewodniczący Parlamentu 

Europejskiego w latach 2009-2012 

 

Martin Schulz  
– przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego od 2012 roku 

 
 
 
 
 
 

Logo Parlamentu Europejskiego 

751 

Liczba to określa ilu 
eurodeputowanych wyłonimy  

w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego 2014 

- uchwalanie unijnego prawa  
i budżetu; 

- zatwierdzanie składu Komisji 
Europejskiej; 

- przyjmowanie petycji. 

Zdania te określają funkcje 
(zadania) Parlamentu Europejskiego 
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José Manuel Barroso – 
przewodniczący Komisji 

Europejskiej w latach 2004 - 2014 

 

Janusz Lewandowski –  
unijny komisarz do spraw budżetu  
i programowania finansowego w 

latach 2010 - 2014 

 

Logo Komisji Europejskiej 

28 

Tylu komisarzy zasiada w Komisji 
Europejskiej 

- przedstawianie wniosków 
dotyczących nowego prawa; 

- zarządzanie budżetem i rozdzielanie 
środków finansowych; 

- reprezentowanie UE na zewnątrz. 

Takie zadania (funkcje) stoją przed 
Komisją Europejską 

 

Herman Van Rompuy  
– pierwszy przewodniczący Rady 

Europejskiej 
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- szefowie państw lub rządów 
wszystkich państw członkowskich 

Unii Europejskiej 

Tak wygląda główny skład Rady 
Europejskiej 

- ustalanie najważniejszych celów 
Unii Europejskiej; 

- decydowanie o kierunku jej 
rozwoju. 

Są to funkcje (zadania) Rady Unii 
Europejskiej 

 

Tak wyglądało logo polskiej 
prezydencji w Radzie Unii 

Europejskiej 

10 

Liczba ta określa ilość formacji 
(składów) w jakich obraduje Rada 

Unii Europejskiej 

- przedstawiciele rządów 
poszczególnych państw 

członkowskich (ministrowie) 

Zdanie to określa skład Rady Unii 
Europejskiej 

Prezydencja 

Jest to określenie na 
przewodnictwo, kierowanie 

pracami Rady Unii Europejskiej, 
które obejmowane jest na pół roku 

kolejno przez każdy kraj 
członkowski 
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 „Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy,  

a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”   

Wisława Szymborska 

 

 

TEMAT:  Pierwszy krok ku zjednoczonej Europie – kraje 

założycielskie: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, 

Niemcy i Włochy 

 
Cele:     

 uczeń wie, jakie kraje utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 

 uczeń zna podstawowe fakty dotyczące tych krajów  

 uczeń poznaje ciekawostki o krajach założycielskich  
 
Metody:    

 zagadki 

 praca indywidualna lub w grupach 

 zadania logiczne 
 
Pojęcia kluczowe:   

 kraje założycielskie 
 
Materiały pomocnicze:    

 Zadanie nr 1 – To od nich wszystko się zaczęło 

 Zadanie nr 2 – Założycielska układanka 

 Zadanie nr 3 – Naj, naj, naj 
 
Poziom:    
Szkoły podstawowe 
 
Czas: 45 min.                      
1 jednostka lekcyjna 
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

1. Poznaj kraje założycielskie 

Powiedz uczniom, że dziś będziecie rozmawiać o bardzo ważnych sześciu państwach. Będą to te 
kraje, które w roku 1951 podpisały Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, czyli 
mówiąc w skrócie poprzedniczkę Unii Europejskiej. 

Aby dowiedzieć się jakie to państwa poproś uczniów o rozwiązanie rymowanych zagadek: Zadanie nr 
1 – To od nich wszystko się zaczęło (str. 49). 

 

2. Założycielska układanka 

Kiedy uczniowie wiedzą już, jakie kraje założyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali pora dowiedzieć 

się o nich trochę więcej. W tym celu poproś klasę o rozwiązanie Zadania nr 2 – Założycielska 

układanka (str. 50-52). Wytnij kartoniki z nazwami państw oraz ich różnymi cechami 

charakterystycznymi – zadaniem uczniów będzie ich dopasowanie. 

 

3. Naj, naj, naj 

Podstawowe informacje o krajach założycielskich już za nami. Teraz pora dowiedzieć się paru 

ciekawostek. Pomoże w tym znajdujące się na stronie 53-55 Zadanie nr 3 – Naj, naj, naj. Poproś 

uczniów o zapoznanie się z ciekawostkami i odgadnięcie, która z nich dotyczy którego z sześciu 

krajów założycielskich. 

Gdyby okazało się, że niektóre z ciekawostek sprawiają pewne problemy poniżej zamieszczamy klucz 

odpowiedzi: 

 

1. Niemcy; 2. Luksemburg; 3. Niemcy (Berlin); 4. Włochy (Etna); 5. Holandia (Rotterdam);  

6. Belgia (Bruksela); 7. Niemcy; 8. Włochy (Emma Morano Martinuzzi); 9. Francja;  

10. Niemcy (w okolice Lipska w Saksonii); 11. Belgia (Bruksela); 12. Włochy (Wenecja);  

13. Włochy (Uniwersytet Boloński); 14. Włochy (Brescia); 15. Niemcy; 16. Belgia (Bruksela);  

17. Niemcy i Holandia; 18. Francja; 19. Włochy (Florencja); 20. Holandia (Zuidplaspolder);  

21. Francja (Paryż); 22. Francja (Paryż); 23. Luksemburg; 24. Luksemburg; 25. Holandia (Amsterdam). 
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     Zadanie nr 1 

 

To od nich wszystko się zaczęło 

Polecenie: Poniżej znajduje się sześć rymowanych zagadek, na które odpowiedzią są nazwy państw – 

założycieli Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.  Wiecie już jakie to kraje? Może  

w odpowiedzi pomogą Wam umieszczone obok zagadek rysunki? 

 

 

Z Wieży Eiffela stolicy piękno można obserwować, 

a w licznych restauracjach żabie udka smakować. 

Nad tym krajem Mont Blanc góruje, 

a w Luwrze tysiące dział sztuki się znajduje. 

 

Stolicę tego kraju Wiecznym Miastem nazywamy, 

tu Koloseum i fontannę Di Trevi oglądamy. 

W jego sercu inne państwo się znajduje, 

gdzie głowa kościoła katolickiego rezyduje. 

 

Na zachód od Polski kraj ten położony, 

którego środek był kiedyś murem przedzielony. 

Ren, Dunaj i Łaba przez niego przepływają, 

obywatele często Mecredesami się poruszają. 

 

Sercem Europy kraj ten nazywamy, 

tu siedziby wielu unijnych instytucji mamy. 

Koniecznie czekolady trzeba tam spróbować, 

pod Manneken Pis`em do zdjęcia zapozować. 

 

Niderlandami kraj ten nazywamy, 

Piękne tulipany stamtąd sprowadzamy. 

Energię z wiatraków się wykorzystuje,   

każdy turysta serów próbuje. 

 

Na niewielkiej powierzchni ten kraj jest usytuowany, 

Lecz Wielkim Księstwem określany. 

Z Belgią, Francją i Niemcami sąsiaduje, 

Stolica jego nazwę państwa przyjmuje. 
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     Zadanie nr 2 

 

Założycielska układanka 

Królestwo Belgii 
 

Trzy pionowe pasy  
w kolorze czarnym, żółtym  

i czerwonym  
 

– tak wygląda flaga tego kraju 

Bruksela  

 
– czyli stolica 

Manneken-Pis  
 

– rzeźba przedstawiająca figurkę 
chłopca 

Czekolada  

 
– to z niej słynie ten kraj 

Frytki  

 
– podobno właśnie tam zostały 

wymyślone 

Francuski, niderlandzki  
i niemiecki  

 
– to trzy języki urzędowe tego 

kraju 

Atomium  

 
– monumentalny, powiększony 165 

miliardów razy model kryształu 
żelaza znajdujący się w tym 

państwie 

Walonia i Flamandia  
 

– to dwa z trzech regionów, na 
które podzielony jest ten kraj 

Filip I  
 

– czyli król tego kraju 

 

Królestwo Niderlandów (Holandia) 
 

Trzy poziome pasy: 
czerwony, biały i niebieski  

 
– to właśnie flaga tego kraju 

Amsterdam  

 
– stolica konstytucyjna 

Haga  

 
– czyli stolica administracyjna 

Wiatraki  

 
– niekwestionowany symbol 

Tulipany  
 

– najbardziej znane hodowane  
w tym kraju kwiaty 

Sery  
 

– wiele ich rodzajów produkuje się 
właśnie w tym kraju 

Ren  
 

– czyli jedna z najdłuższych 
europejskich rzek, właśnie w tym 

kraju uchodzi do morza 

Rower  
 

– bardzo często używany środek 
komunikacji 

Depresja  

 
– to obszar lądu położony poniżej 

poziomu morza. Jedna czwarta 
powierzchni tego kraju położona 

jest właśnie w depresji 
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Trzy pionowe pasy  
w kolorze niebieskim, 
białym i czerwonym  

 
– tak wygląda flaga 

Paryż  

 
– stolica tego kraju 

Wieża Eiffla  

 
– najbardziej rozpoznawalny 

symbol 

Marsylianka  

 
– tak brzmi tytuł pieśni będącej 

hymnem tego kraju 

Sekwana i Loara  
 

– czyli dwie z rzek tego kraju 

Luwr  

 
– najsłynniejsze muzeum 

znajdujące się w stolicy tego kraju 

Mont Blanc  

 
– najwyższy szczyt tego kraju  

i całej Unii Europejskiej, liczy 4810 
m n.p.m. 

Żabie udka i ślimaki  
 

– to znane potrawy w tym kraju 

Moda  

 
– stolica tego kraju nazywana jest 

jednocześnie stolicą mody 

 

Wielki Księstwo Luksemburga 
 

Trzy pionowe pasy  
w kolorach czerwonym, 

białym i niebieskim  
 

– tak wygląda flaga tego kraju 

Luksemburg  

 
– czyli stolica tego kraju 

Francuski, niemiecki  
i luksemburski 

 
– to trzy języki używane w tym 

kraju 

Henryk  

 
– tak ma na imię władca tego 

kraju, wielki książę 

Most księcia Adolfa  
 

– liczący 157 metrów wysokości 
most  łączący dwie części stolicy 

kraju 

MUDAM  
 

– tak nazywa się Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej znajdujące się w tym 

państwie 

2 586 km2 
 

 

– taka jest powierzchnia tego 
niewielkiego kraju 

0,5 mln  

 
– tylko tyle osób zamieszkuje ten 

niewielki kraj 

80 kilometrów  

 
– tyle mierzy ten kraj  

w najdłuższym miejscu. To mniej 
więcej tyle, ile odległość z Katowic 

do Częstochowy 

 

 

Republika Francuska 



Scenariusz 4                                                           Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy    

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice 52 

Republika Federalna Niemiec 
 

Trzy poziome pasy: 
czarny, czerwony i żółty  

 
– tak wygląda flaga tego kraju 

Berlin  

 
– czyli stolica tego państwa 

82 miliony  

 
– tyle osób mieszka w tym 
państwie, jest to najliczniej 

zaludniony kraj Unii Europejskiej 

Brama Brandenburska 

 
– symbol stolicy tego kraju 

Kanclerz  

 
– czyli osoba stojąca na czele rządu 

tego państwa 

Land  

 
– czyli jednostka podziału 

administracyjnego w tym państwie 

Mercedes  

 
– marka pochodzących z tego kraju 

samochodów 

Ludwig van Beethoven 

 
– pochodzący z tego kraju 

kompozytor, autor IX Symfonii 

Jezioro Bodeńskie  
 

– największe znajdujące się w tym 
państwie jezioro 

 

Republika Włoska 
 

Trzy poziome pasy  
w kolorach zielonym, białym 

i czerwonym  
 

– tak wygląda flaga tego kraju 

Rzym  

 
– nazywana „wiecznym miastem” 

stolica tego kraju 

Koloseum  

 
– amfiteatr, na arenie którego  
w starożytności odbywały się 

igrzyska 

Watykan  

 
– czyli państwo znajdujące się na 

terenie innego kraju, tzw. enklawa 

Pizza i spaghetti 

 
– znane na całym świecie 

przysmaki pochodzące z tego kraju 

Michał Anioł  

 
– pochodzący z tego kraju malarz  

i rzeźbiarz 

Leonardo da Vinci  

 
– urodzony w tym kraju autor 

obrazu „Mona Lisa” 

Wenecja 

 
– znajdujące się w tym państwie 
słynne miasto kanałów i gondoli 

Tyber  

 
– nad tą rzeką położona jest stolica 

tego państwa 
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     Zadanie nr 3 

 

Naj, naj, naj 

Polecenie: Poniżej znajduje się 25 ciekawostek dotyczących sześciu krajów, które założyły Europejską 

Wspólnotę Węgla i Stali. Przeczytaj je uważnie i spróbuj odgadnąć, która ciekawostka 

dotyczy którego kraju. 

 

 Jaki to kraj? 

1. 
W tym unijnym kraju wytwarzanym jest najwyższy procent produktu 

krajowego brutto (PKB). Jego gospodarka stanowi obecnie jedną piątą 
(20,5%) całej gospodarki Unii Europejskiej. 

…………………………… 

2. 
Ten unijny kraj cechuje się najwyższym w Unii Europejskiej komfortem 

życia. Produkt krajowy bruttu (PKB) wynosi tam aż 271% średniej 
unijnej, a minimalna pensja to około 1800 euro. 

…………………………….. 

3. 

W stolicy tego kraju znajduje się największe w Unii Europejskiej,  
a trzecie na świecie ZOO. Obecnie znajduje się w nim blisko 14 000 

zwierząt z 1500 gatunków, a zajmuje ono powierzchnię 35 hektarów. 
Warto dodać, że ZOO ma prawie 170-letnią i jest corocznie odwiedzane 

przez około 2,6 mln gości z całego świata rocznie. 

………………….………… 

4. 

W tym kraju znajduje się najwyższy obecnie aktywny wulkan w Europie. 
Jego wysokość to 3340 m n.p.m. – oznacza to, że jest o niemal kilometr 
wyższy od naszych Rysów. Według greckiej mitologii to właśnie w Etnie 
znajduje się kuźnia Hefajstosa. Inne wierzenia mówią, że w jej wnętrzu 

mieszka zamknięty przez Zeusa stugłowy olbrzym – Tyfon. 

……………………………... 

5. 

W jednym z miast tego państwa znajduje się największy port w Unii 
Europejskiej. Jest jednym z najbardziej ruchliwych portów na świecie – 

obecnie zajmuje trzecie miejsce po Singapurze i Szanghaju. Powierzchnia 
portu wynosi 10 500 hektarów, a podczas roku przeładowuje się tam 

około 420 mln ton. Warto nadmienić, że bezpośrednio i pośrednio port 
zatrudnia około 300 000 osób. To tak, jakby dawał pracę całym 

Katowicom. 

…………………………….. 

6. 

W stolicy tego państwa znajduje się największa na świecie kolekcja… 
dinozaurów. W Muzeum Nauk Przyrodniczych oprócz szkieletów 

wszystkich znanych nam z Parku Jurajskiego dinozaurów  
(z Tyranozaurem Rexem na czele) znaleźć można inne skamieliny – 

gadów, wielkich paproci czy ryb. Ciekawostką jest kolekcja Kości Ishango 
– mające około 20 000 lat narzędzie, którego przeznaczeniem było 
prawdopodobnie zapisywanie liczb, bądź też pierwsze na świecie 

przedstawienie kalendarza księżycowego. 

……………………………… 
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7. 
Społeczeństwo tego kraju jest najstarsze w Unii Europejskiej – co piąta 

osoba ma tam więcej niż 65 lat. 
………………….…………. 

8. 
W tym kraju mieszka najstarsza żyjąca osoba z Europy, która urodziła się 
29 listopada 1899 roku. Jak więc łatwo policzyć w listopadzie tego roku 

skończyła ona 114 lat! 
……………………………… 

9. 
Z tego kraju pochodziła najdłużej żyjąca osoba w historii (od czasów, gdy 
prowadzone są takie statystyki). Rekordzistka w chwili śmierci miała 122 

lata i 164 dni. 
……………………………... 

10. 

W tym kraju całkiem niedawno odkryto najstarsze w Europie studnie. 
Jak wyliczono, ich wiek datowany jest na około 7 tysięcy lat! Znalezisko 

to dowiodło sporego zaawansowania technicznego mieszkańców 
wczesnej epoki kamienia. 

…………………….……….. 

11. Stolica tego kraju nazywana jest stolicą Unii Europejskiej. ……………………………… 

12. 

W jednym z miast tego państwa odbywa się najstarszy festiwal filmowy 
w Europie. Jego pierwsza edycja przeprowadzona została już w 1932 

roku i uchodzi, za pierwszą tego typu imprezę na świecie. Główną 
nagrodą w festiwalu jest Złoty Lew – przyznawany za najlepszy film. 

………………………………. 

13. 
W tym kraju znaleźć można najstarszy uniwersytet w Unii Europejskiej. 

Powstał on w 1088 roku. Obecnie studiuje na nim około 100 000 
studentów na 23 wydziałach. 

………………………………. 

14. 

Dzięki otwarciu całkowicie zautomatyzowanej linii metra w dniu  
2 marca 2013 jedno z miast w tym kraju stało się najmniejszym miastem 

w Europie posiadającym usługę metra. Ambitny projekt ukończony 
został w ciągu 10 lat, pomimo początkowego oporu ze strony 

mieszkańców. 

…………………….………… 

15. 

Niedawno w tym właśnie kraju testowano najszybsze łącze internetowe, 
i to nie tylko w Unii Europejskiej, ale i na świecie. Prędkość przesyłu 
danych na odległość 3 325 km wyniosła aż 2 Terabity na sekundę,  
co oznacza możliwość przesłania w ciągu jednej sekundy około 20 
filmów w jakości HD. Jest to wynik aż dwudziestokrotnie lepszy od 

dostępnych obecnie rozwiązań. 

………………………………. 

16. 

W stolicy tego kraju znajduje się najgłębszy basen w Unii Europejskiej, 
który nazywa się nazywa się Nemo 33. Liczba w nazwie oznacza jego 

głębokość – miejsce to idealne jest dla nurków, którzy trenują tam swoje 
umiejętności przed zejściem na dno realnych mórz i oceanów. 

……………………….…….. 

17. 

Wody przybrzeżna dwóch krajów założycielskich (oraz Danii) obejmuje 
najpłytsze morze w Unii. Jest to tzw. Morze Wattowe. W czasie 

przypływów, ten akwen osiąga, w najgłębszych miejscach, głębokość 
około 3 metrów. Niestety, w przypadku odpływów zmienia się on 

całkowicie w masę słonego błota, w którym, co ciekawe, rozwinięta jest 
bardzo szeroko fauna. 

………………………………. 
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18. 
W kraju tym znajduje się jedna z unijnych miejscowości, która pochwalić 

może się najkrótszą nazwą. Wieś, o której mowa nazywa się Y, liczy 
sobie tylko 82 mieszkańców. 

……………………………. 

19. 
W kraju tym znaleźć można najpiękniejsze miasto w Unii Europejskiej, 
przynajmniej według czytelników jednego z najbardziej prestiżowych 

magazynów podróżniczych – „Condé Nast Traveler". 
…………………………….. 

20. 
W kraju tym znajduje się najniżej położony punkt (depresja) w Unii 

Europejskiej. W miejscu tym znajduje się specjalny pomnik, na którym 
zaznaczona jest głębokość depresji – 6,76 m poniżej poziomu morza. 

…………………………….. 

21. 

Jedną z atrakcji stolicy tego kraju jest znajdujące się w nim Biuro Rzeczy 
Znalezionych, gdzie prócz typowych „zgub” jak klucze czy dokumenty 

trafiano na bardziej zaskakujące przedmioty, że wspomnimy tylko 
 o protezie nogi, szabli czy… urnie z prochami. 

……………….…………….. 

22. 
W 2003 roku w mieście – stolicy tego kraju odbyła się największa na 

świecie ewakuacja... dzieł sztuki. Wszystko przez grożącą wtedy miastu 
powódź. 

……………………………….. 

23. 
Kraj ten jest jednym z dwóch w Unii Europejskiej, w którym obowiązuje 

najniższa stawka podatku VAT. 
……………………………….. 

24. 
W kraju tym jest zaledwie 12 miast, w których mieszka 86% 

społeczeństwa. 
………………………….…… 

25. W stolicy tego kraju znajduje się aż 1281 mostów. ……………….……………… 
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 „Europa nie powstanie od razu ani w całości:  

będzie powstawała przez konkretne realizacje,  

tworząc najpierw rzeczywistą solidarność”   

Robert Schuman 

 

 

TEMAT:  Co łączy duńskie klocki lego, irlandzką 

koniczynę i brytyjską królową? Pierwsze rozszerzenie: 

Dania, Irlandia i Wielka Brytania 
 
 
Cele:     

 uczeń wie, jakie kraje wstąpiły do Wspólnot Europejskich 1.01.1973 r. 

 uczeń zna podstawowe fakty dotyczące Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii  

 uczeń wymienia kraje członkowskie UE  
 
Metody:    

 zagadki logiczne 

 krzyżówka 
 
Pojęcia kluczowe:   

 pierwsze rozszerzenie 
 
Materiały pomocnicze:    

 Zadanie nr 1 – Pierwsze rozszerzenie 

 Zadanie nr 2 – W krainie baśni Hansa Christiana Andersena 

 Zadanie nr 3 – Z czym kojarzy Ci się Irlandia? 

 Zadanie nr 4 – Brytyjska zagadka 
 
Poziom:    
Szkoły podstawowe 
 
Czas: 45 min.                    
1 jednostka lekcyjna  
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

1. Pierwsze rozszerzenie 

Powiedz uczniom, że dziś będziecie rozmawiać o pierwszym rozszerzeniu Wspólnot Europejskich, 
kiedy to do sześciu założycielskich krajów dołączyły trzy kolejne. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź 
jest prosta. Państwa te zauważyły, że zjednoczenie przynosi wszystkim duże korzyści, kraje dobrze się 
rozwijają i zgodnie współpracują. 

Aby dowiedzieć się kiedy doszło do pierwszego rozszerzenia, jakie kraje wstąpiły wtedy do Wspólnot 
Europejskich oraz poznać ich stolice poproś uczniów o rozwiązanie Zadania nr 1 – Pierwsze 
rozszerzenie (str. 59). 

 

2. W krainie klocków lego i Hansa Christiana Andersena – Dania 

Pierwszym z trzech krajów, które dołączyły do Wspólnot Europejskich 1 stycznia 1973 roku jest 
Królestwo Danii. Kraj ten ma pewne cechy wspólne z Polską. Po pierwsze, jego flaga także jest  
w kolorach biało-czerwonych (konkretnie jest to biały krzyż na czerwonym tle), a po drugie symbolem 
duńskiej stolicy też jest Syrenka. Z ciekawostek warto powiedzieć, że to właśnie w Danii wymyślono 
słynne klocki Lego. 

Z Danii pochodzi znany na całym świecie bajkopisarz – Hans Christian Andersen i to właśnie jego 
twórczości dotyczy Zadanie nr 2 – W krainie baśni Hansa Christiana Andersena (str. 60); poproś 
uczniów o jego rozwiązanie. 

 

3. Z czym kojarzy Ci się Irlandia? 

Drugim krajem, który stał się członkiem Wspólnot Europejskich podczas pierwszego rozszerzenia jest 
Irlandia. Aby dowiedzieć się więcej o tym państwie poproś uczniów o rozwiązanie, znajdującego się 
na stronie 61 Zadania nr 3 – Z czym kojarzy Ci się Irlandia? 

 

4. Brytyjska zagadka 

Ostatnim państwem, które weszło do Wspólnot Europejskich w roku 1973 jest Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Tym razem zadaniem uczniów będzie rozwiązanie 
krzyżówki (Zadanie nr 4 – Brytyjska zagadka – str. 62). 
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     Zadanie nr 1 

 

Pierwsze rozszerzenie 

Polecenie: Z rozsypanych liter ułóż nazwy państw, które wstąpiły do Wspólnot Europejskich  

w roku1973 oraz ich stolic, a następnie prawidłowo połącz je ze sobą.  

 

                  Państwa                        Stolice 

 

1.         1. 

 

              

 

 

 

 

2.          2. 

    

 

     

  

 

 

3.        3. 
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     Zadanie nr 2 

 

W krainie baśni Hansa Christiana Andersena 

Polecenie: Poniżej znajduje się dwadzieścia tytułów bajek. Połowa z nich napisana została przez 

Hansa Christiana Andersena – duńskiego pisarza. Obok tytułu każdej bajki znajduje się 

jedna litera.  Wybierz bajki napisane przez H. Ch. Andersena a litery do nich 

przyporządkowane utworzą hasło – imię duńskiej królowej. 

 

Ł  Kopciuszek 

M  Dziewczynka z zapałkami 

A  Nowe szaty cesarza 

O  Smerfy 

Ł  Głupi Jasio 

G  Brzydkie kaczątko 

Z  Jaś i Małgosia 

T  Stoliczku, nakryj się 

O  Mała Syrena 

A  Muminki 

B  Kot w butach 

R  Świniopas 

K  Jeż i zając 

Z  Księżniczka na ziarnku grochu 

A  Calineczka 

W  Śpiąca królewna 

P  Baba Jaga 

T  Czerwone trzewiczki 

A  Królowa Śniegu 

N  Czerwony Kapturek 
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     Zadanie nr 3 

 

Z czym kojarzy Ci się Irlandia? 

Polecenie:  W wykreślance ukryliśmy 10 słów kojarzących się z Irlandią. Znajdź je wszystkie (szukając 

poziomo i pionowo), a następnie uzupełnij nimi luki w tekście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irlandia jest krajem położonym na ………………..……………, nazywanym często „………………………… 

wyspą” od koloru licznych trawiastych łąk, którymi jest porośnięta. Flaga Irlandii to trzy 

pionowe pasy: zielony, ……………..……………. i pomarańczowy – a jej godło to …….…….…..……… . 

Patronem tego kraju jest święty ……………………..…..………, a jednym z jego symboli – 

…….…………………….. . Legenda głosi, że właśnie na przykładzie trzech listków tej rośliny patron 

Irlandii, który był misjonarzem, tłumaczył wiernym istotę Trójcy Świętej. Z Irlandią kojarzą się 

także ……………………………………, czyli wysokie, pionowe skalne ściany, które opadają do morza 

oraz ………………………..………. . Te niewysokie stworzenia z długą …………………………….. brodą są 

często bohaterami ludowych baśni, w których strzegą skarbów zakopanych po drugiej stronie 

……………………………….. . 

O W Y S P I E U P N 

B I A Ł Y R T K A N 

U T S T Z U Ę L T G 

K K K G I D C D R Ó 

C L R H E Ą Z S Y K 

B I Z W L Ł Y I K S 

Z F A P O H A R F A 

M Y T C N Ż E J P S 

P P Y F Ą J E C A K 

K O N I C Z Y N A Ź 
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     Zadanie nr 4  

 

Brytyjska zagadka  

Polecenie:  Rozwiąż krzyżówkę. Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie – nazwę pałacu,  

w którym mieszkają brytyjscy monarchowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jak nazywa się kanał oddzielający Wielką Brytanię od Europy kontynentalnej? 

2. Jak nazywa się najdłuższa brytyjska rzeka, nad którą leży Londyn? 

3. Ta w Wielskiej Brytanii ma trzy kolory: biały, czerwony i granatowy. 

4. Kim jest Elżbieta II?  

5. Jaka kraina, oprócz Anglii, Walii i Irlandii Północnej wchodzi w skład Zjednoczonego Królestwa? 

6. Jak miał na nazwisko słynny Brytyjczyk – Isaac, który opisał zjawisko grawitacji? 

7. Jak nazywa się napój, który zwyczajowo piją Brytyjczycy codziennie o 17.00? 

8. Jaką nazwę nosi słynna, znajdująca się w Londynie wieża zegarowa? 

9. Co to jest double-decker? 

10. Słynny agent jej królewskiej mości. 

 

HASŁO: 

___   ___   ___   ___   ___        ___   ___        ___   ___   ___   ___   ___   ___ 

8    10     

       

7     

    12   

   9     

 4 3  2   

  5   1   

     13  

   6    

   11  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 



Scenariusz 6                                                                             Grecja 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice  63 

 

 „Początki demokracji wyrosły na wierze,  

że jeśli ludzie w pewnym sensie są równi,  

to są równi we wszystkim.”   

Arystoteles 

 

 

TEMAT:  U podnóża Olimpu – drugie rozszerzenie: 

Grecja 

 
Cele:     

 uczeń wie, kiedy Grecja wstąpiła do Wspólnot Europejskich 

 uczeń zna podstawowe fakty dotyczące Grecji 

 uczeń poznaje ciekawostki dotyczące Grecji  
 
Metody:    

 zadania logiczne 

 mini krzyżówka 
 
Pojęcia kluczowe:   

 drugie rozszerzenie 
 
Materiały pomocnicze:    

 Zadanie nr 1 – W kolebce cywilizacji 

 Zadanie nr 2 – Chleba i igrzysk 

 Zadanie nr 3 – Na wzgórzach Olimpu 
 
 
 
Poziom:    
Szkoły podstawowe 
 
Czas: 45 min.                  
1 jednostka lekcyjna 
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

1. Drugie rozszerzenie 

Do kolejnego rozszerzenia Wspólnot Europejskich doszło 1 stycznia 1981 roku. Wtedy to do rodziny 
zjednoczonych państw Europy dołączyła Republika Grecka.  

Grecja jest niezwykle ciekawym krajem – nazywana kolebką zachodniej cywilizacji uważana jest za 
spadkobierczynię starożytnej Grecji. Jej długa historia i bogate dziedzictwo kulturowe zrodziły takie 
dziedziny nauki, kultury i sztuki jak filozofia, podstawowe twierdzenia matematyczne, demokracja, 
Igrzyska Olimpijskie czy teatr. 

Aby dowiedzieć się więcej o tym kraju poproś uczniów o rozwiązanie Zadania nr 1 – W kolebce 
cywilizacji (str. 66). 

 

2. Sport to zdrowie – chleba i igrzysk 

O tym, że sport to zdrowie wiedzieli już starożytni Grecy. To właśnie w Grecji narodziła się najstarsza  
i zarazem największa międzynarodowa impreza sportowa, organizowane co cztery lata w Olimpii 
igrzyska olimpijskie. Pierwsze udokumentowane starożytne igrzyska odbyły się w roku 776 p.n.e.  
W tamtych czasach trwały one 2 miesiące (przez pięć dni odbywały się zawody sportowe, a reszta 
czasu przeznaczone była na dotarcie do miejsca zmagań). Na ich czas przerywano konflikty i wojny 
oraz ogłaszano „pokój boży”. Pierwsze nowożytne letnie igrzyska olimpijskie odbyły się w Atenach  
w roku 1896, a zimowe w Chamonix (Francja) w 1924 roku. 

Aby dowiedzieć się, jak nazywany jest czteroletni okres czasu pomiędzy igrzyskami poproś uczniów  
o rozwiązanie Zadania nr 2 – Chleba i igrzysk (str. 67). 

 

3. Na wzgórzach Olimpu 

W starożytnej Grecji zrodziła się także grecka mitologia, czyli zbiór mitów (opowieści, przekazów)  
o bogach i herosach, która wyjaśniały historię stworzenia świata, jego funkcjonowanie oraz miejsce 
człowieka w nim. Wiele z nich weszło do naszego dzisiejszego języka np. w powiedzeniach. Greckich 
mitów uczymy się także w szkole. Aby przypomnieć sobie najważniejsze mitologiczne postacie poproś 
uczniów o rozwiązanie Zadania nr 3 – Na wzgórzach Olimpu (str. 68).  

Warto także dodać, że Olimp to najwyższy masyw górski w Grecji, a w mitologii – siedziba bogów. 

 

4. Greckie ciekawostki 

Aby podsumować dzisiejsze zajęcia możesz przeczytać uczniom ciekawostki o Grecji, które znajdziesz 

na następnej stronie. 
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Greckie ciekawostki 

 Grecka stolica – Ateny – to miasto zamieszkiwane nieprzerwanie od prawie 7000 lat, dlatego też 
stanowią one kolebkę europejskiej cywilizacji.  

 
 Wielkie Ateny (Aglomerację Ateńską) zamieszkuje ok. 5 milionów obywateli (jest to niemalże 

jedna czwarta całej greckiej populacji), ale tylko 40 procent z nich to Grecy. Znajdziemy tu wielu 
Polaków i Albańczyków. 

 
 Tylko 4% powierzchni Aten zajmują tereny zielone, wliczając w to cmentarze. Jednocześnie, 

według Światowej Organizacji Zdrowia miasto to należy do najhałaśliwszych metropolii świata. 
Jest to też jedna z najtańszych stolic. 

 
 W całej Grecji dobrze znany jest mit, tłumaczący pochodzenie nazwy „Ateny”. Tak więc, olimpijscy 

bogowie chcieli podzielić między siebie miasta na ziemi, by każdy z nich mógł doznawać kultu  
w poszczególnych miejscach. O dzisiejsze Ateny bój toczyli Atena i Posejdon. Żeby rozstrzygnąć 
spór, Grecy poprosili oba bóstwa o to, by dały im coś wyjątkowego. Posejdon, król mórz, 
podarował źródło wody, wypływające u zbocza Akropolu. Natomiast bogini Atena – drzewko 
oliwne. I tak miasto otrzymało nazwę „Ateny”. 

 
 Skoro jesteśmy przy mitach to warto przypomnieć o tym, że to Grecja dała nazwę Europie – 

pochodzi ona od imienia słynącej z urody bogini greckiej, porwanej przez Zeusa pod postacią byka. 
 
 Nazwę Grecja wprowadzili Rzymianie. Mieszkańcy Grecji zarówno w starożytności, jak i dzisiaj 

nazywają siebie Hellenami, a kraj swój Helladą, od mitycznego przodka Greków - Hellena. 
 
 Grecki jest najbogatszym językiem, operuje największą liczbą słów. To także najstarszy język UE, 

podobnie , jak grecka cywilizacja. 
 
 Pora zejść nieco na ziemię. Najwyższe bezrobocie na ten moment odnotowuje się w Grecji. W tym 

niezwykle ciepłym i pięknym kraju obecnie co czwarty obywatel pozostaje bez pracy. Stan na 
marzec 2013 (według danych Eurostatu) wynosi 27,2 procenta.  

 
 W greckiej wiosce Iklaina znajduje się tabliczka z najstarszym, dającym się odczytać europejskim 

tekstem. Jest ona dziełem kultury mykeńskiej i określa się jej powstanie na lata 1450-1350 p.n.e. 
Pismo wykorzystane na niej jest przykładem linearnego pisma typu B, zaś tekst zawiera pewien 
czasownik określający produkcję rzemieślniczą, natomiast rewers listę imion oraz liczby. 
Prawdopodobnie jest to dokument potwierdzający jakąś transakcję handlową.  

 
 Nie obowiązują tu żadne godziny pracy sklepów, między 13 a 17 miasta są wymarłe, bo trwa 

sjesta, czyli wielka przerwa na odpoczynek. 
 
 W Grecji, nowonarodzonemu dziecku nie nadaje się imienia aż do momentu chrzcin, które to  

z kolei nie następują przed 10 miesiącem życia.  
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     Zadanie nr 1 

 

W kolebce cywilizacji 

Polecenie: Wytnij znajdujące się poniżej karty i rozdaj uczniom. Ich zadaniem jest dopasowanie 

pojęcia (nazwiska, miejsca, itp.) do jego definicji. 

 

Flaga 
Prostokąt podzielony na 
granatowe i białe pasy  

z białym krzyżem  
w lewym górnym rogu 

Ateny Stolica Grecji 

Kreta Największa grecka 
wyspa Olimp Najwyższa grecka góra 

Akropol 

Znajdujące się w stolicy 
Grecji  wapienne 

wzgórze, na którym 
zbudowany jest m.in. 
Partenon – świątynia 

Ateny. 

Oliwki i feta 
Znane produkty 

spożywcze hodowane / 
wytwarzane w Grecji 

Maria Callas Wybitna śpiewaczka 
pochodząca z Grecji Meteory 

Masyw skał z piaskowca, 
na których szczycie 

zbudowany został zespół 
prawosławnych 

klasztorów (Monastyry) 

Fidiasz Najwybitniejszy rzeźbiarz 
okresu starożytnej Grecji Pitagoras 

Słynny grecki 
matematyk, jedno  

z twierdzeń 
matematycznych 

nazwane zostało jego 
imieniem 

Homer 
Grecki poeta znany jako 
twórca dwóch eposów: 

Iliady i Odysei 

Arystoteles, 
Sokrates  
i Platon 

Najbardziej znani 
filozofowie starożytnej 

Grecji 
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     Zadanie nr 2 

 

Chleba i igrzysk 

Polecenie: Rozwiąż krzyżówkę i dowiedz się, jak nazywa się czteroletni okres, który upływa pomiędzy 

kolejnymi igrzyskami olimpijskimi – hasło utworzą litery z ponumerowanych pól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jak nazywa się bieg na dystansie 42 km 195 metrów, który wziął swą nazwę z legendy o posłańcu, 

który biegł do Aten aby ostrzec miasto przed płynącą ku niemu perską flotą? 

2. Jak nazywał się wieniec z gałązek wawrzynu, którym ozdabiano skronie zwycięzcy igrzysk 

olimpijskich w starożytnej Grecji? 

3. Ile przecinających się kół tworzy flagę olimpijską? 

4. Jak nazywała się miejscowość, w której odbywały się starożytne igrzyska olimpijskie? 

5. Jedną z dyscyplin, w jakich rywalizowano w starożytnej Grecji był pięciobój. W jego skład wchodziły 

między innymi dwa rzuty. Jednym z nich był rzut oszczepem. Jaki przedmiot należało rzucić w drugiej 

konkurencji? 

6. Następne letnie igrzyska olimpijskie odbędą się w Rio de Janeiro. W jakim państwie leży to miasto? 

7. Jak ma na nazwisko Tomasz, który na ostatnich igrzyskach olimpijskich zdobył złoty medal  

w pchnięciu kulą? 

8. Najwięcej medali (32) Polacy zdobyli podczas igrzysk w 1980 roku. Jak nazywa się miasto, w którym 

zostały one przeprowadzone? 

9. Jaki jest jeden z kolorów kół na olimpijskiej fladze? 

 

 

     1   

2     

5    

   4     

8     

      3  

 7       

     9  

 6      

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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     Zadanie nr 3 

 

Na wzgórzach Olimpu 

Polecenie: Połącz imiona bogów Olimpijskich z ich opisem. 

 

Zeus  
Żona Zeusa. Królowa Olimpu. Patronka małżeństwa  

i opiekunka rodziny. 

Hera  
Bóg mórz, opiekun żeglarzy i rybaków. Przedstawiany  

z trójzębem i w otoczeniu trytonów. 

Atena  
Najwyższy z bogów. Władca wszystkich bogów i ludzi. 
Jego atrybutami były złote pioruny oraz tarcza zwana 

egidą. 

Posejdon  
Bóg wojny, bezwzględny i rozmiłowany w wojennym 

rzemiośle. Patron dowódców. 

Ares  
Bogini miłości i piękna. Najpiękniejsza mieszkanka 

Olimpu. 

Afrodyta  
Bogini mądrości i wojny sprawiedliwej. Jej atrybuty to 

sowa, miecz i drzewo oliwne. 

Apollo  
Bogini łowów, zwierząt i roślinności. Siostra 

bliźniaczka Apolla. Jej ulubionym zwierzęciem była 
łania. 

Artemida  
Bóg podziemnego świata zmarłych. Surowy ale 

sprawiedliwy. 

Hades  
Bóg piękna i muzyki. Patron sztuki i poezji. 

Przewodnik muz. Uważany za najprzystojniejszego  
z bogów. 

Hestia  Bogini ziemi uprawnej, urodzaju i rolnictwa. 

Demeter  
Opiekunka domowego ogniska oraz podróżnych  

i dzieci. 

Hefajstos  Bóg ognia. Opiekun kowali i złotników. 

 



Scenariusz 7       Hiszpania i Portugalia 
 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice  69 

 

„Nie będzie nigdy pokoju w Europie,  

jeśli państwa zostaną zrekonstytuowane na bazie narodowej suwerenności” 

Jean Monnet 

 

 

TEMAT:  Hiszpańsko-portugalska fiesta, czyli trzecie 

rozszerzenie 

 
Cele:     

 uczeń wie, kiedy Hiszpania i Portugalia wstąpiły do UE 

 uczeń zna podstawowe fakty dot. Hiszpanii i Portugalii  

 uczeń poznaje kulturę tych krajów 
 
Metody:    

 quiz 

 zadania logiczne 
 
Pojęcia kluczowe:   

 rozszerzenie UE o Hiszpanię i Portugalię 
 
Materiały pomocnicze:    

 Zadanie nr 1 – Prawda czy fałsz? 

 Zadanie nr 2 – Hiszpańsko-portugalska fiesta 

 Zadanie nr 3 – Iberyjski quiz 
 
Poziom:    
Szkoły podstawowe 
 
Czas: 45 min.                     
1 jednostka lekcyjna  
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

1. Trzecie rozszerzenie 

Powiedz uczniom, że dziś będziecie rozmawiać o kolejnym rozszerzeniu Wspólnot Europejskich, kiedy 

to do rodziny państw zjednoczonej Europy dołączyły dwa kraje Półwyspu Iberyjskiego: Królestwo 

Hiszpanii i Republika Portugalska. 

Aby dowiedzieć się, kiedy nastąpiło to rozszerzenie poproś uczniów o rozwiązanie znajdującego się na 

stronie 71 Zdania nr 1 – Prawda czy fałsz? 

 

2. Hiszpańsko-portugalskie rymowanie 

Zarówno Hiszpania jak i Portugalia poszczycić mogą się bogatą tradycją i kulturą. W tych krajach 

znaleźć można wiele pięknych budowli i zabytków, a pochodzi z nich niemało ważnych osób. Jeśli 

chcecie lepiej poznać te dwa państwa pomoże w tym Zadanie nr 2 – Hiszpańsko-portugalska fiesta 

(str. 72). 

 

3. Iberyjski quiz 

Na zakończenie dzisiejszej lekcji zaproś uczniów do rywalizacji w quizie o Hiszpanii i Portugalii, który 

znajdziesz na stronie 73 (Zadanie nr 3 – Iberyjski quiz). Uczniów, którzy wykażą się największą wiedzą 

możesz nagrodzić „plusami”. 

 

Gdyby któreś z pytań sprawiało szczególne problemy poniżej znajdziesz poprawne odpowiedzi: 

 

1. b) reżyser 2. b) Jest to największy stadion w Europie 

3. c) ryżu 4. a) Pico de Aneto 

5. c) Sagrada Familia 6. a) Don Kichota 

7. b) Madera 8. a) żaglarzem 

9. c) gitary 10. c) 9 sekund i 86 setnych 

11. a) 72 metry wysokości 12. b) Luis Figo 
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     Zadanie nr 1 

 

Prawda czy fałsz? 

Polecenie: Poniżej znajdują się 22 (prawdziwe lub fałszywe) zdania dotyczące Hiszpanii i Portugalii - 

do każdego z nich przyporządkowana jest litera lub cyfra. Litery i cyfry przyporządkowane 

do zdań prawdziwych utworzą rozwiązanie – datę przystąpienia Hiszpanii i Portugalii do 

Wspólnot Europejskich. 

 

2  Półwysep Iberyjski położony jest w środkowej części Europy. 

1  Półwysep Iberyjski oddzielony jest od reszty kontynentu Pirenejami. 

5  Stolica Hiszpanii to Barcelona. 

l  Stolica Portugalii jest Porto. 

u  Głową państwa Portugalskiego jest królowa. 

s  Królem Hiszpanii jest Jan Karol I. 

t  Flaga Hiszpanii jest w kolorach żółtym i czerwonym. 

y  Flaga Portugalii jest w kolorach zielonym i czerwonym. 

m  Na fladze Hiszpanii znajduje się wizerunek króla. 

c  Na fladze Portugalii znajduje się herb tego państwa. 

z  Walutą Hiszpanii jest euro. 

a  Walutą Portugalii jest korona. 

j  Lizbona to region autonomiczny Portugalii. 

n  Katalonia, Kraj Basków i Galicja to regiony autonomiczne Hiszpanii. 

i  Powierzchnia Hiszpanii to 504 782 km2. 

a  Powierzchnia Portugalii to 92 072 km2. 

1  Liczba mieszkańców Hiszpanii to 45,8 mln. 

9  Liczba mieszkańców Portugalii to 10,6 mln. 

9  Jedyny język urzędowy w Hiszpanii to kataloński. 

8  Jedyny język urzędowy w Portugalii to portugalski. 

6  Hiszpania leży nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym. 

1  Portugali leży nad Oceanem Spokojnym. 
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     Zadanie nr 2 

 

Hiszpańsko-portugalska fiesta 

Polecenie: Przeczytaj uważnie rymowane zagadki, a następnie uzupełnij brakujące słowa. 

 

Hiszpania:        Tortillą,         piłkę,        Kolumb,         pomidory,         Gaudi,        Flamenco,        Picasso 

W kraju tym wszyscy ……………….. nożną kochają, 
kibice dwóch drużyn ciągle się spierają. 

 

 
W sierpniu walkę na ……………………. staczają, 

Tomatiną tą bitwę nazywają. 

Swój narodowy taniec …………………….. nazywają, 
skoczną muzyką do tańca zapraszają. 

 

 
………………………. i paellą się pożywiają, 
czerwonym winem – Sangrią popijają. 

Dla Hiszpanów nowe lądy odkrywał, 
Krzysztof …………………….. się nazywał. 

 

 
W kraju tym ……………………….. tworzył, 

nowy nurt w malarstwie stworzył. 

…………………... park Guell w Barcelonie projektował, 
on także kościół Świętej Rodziny budował. 

 

 

 

Portugalia:          dorsza,          Gammy,          Barroso,         kogut,          fado,         Fatima,         Ronaldo 

Portugalia z Hiszpanią sąsiaduje, 
w muzykę zwaną ………………. każdy się wsłuchuje. 

 

 
W kraju tym ………………….. się znajduje, 
gdzie wielu katolików kroki swe kieruje. 

Portugalscy żeglarze po całym świecie pływali, 
pod wodzą Vasco da ……..……… nowe lądy odkrywali. 

 

 
Swą narodową potrawą …………………. nazywają, 

niezliczoną ilość potraw z niego przyrządzają. 

Piłkę nożną chętnie oglądają, 
takie gwiazdy jak ………………. dla nich bramki strzelają. 

 

 
Za symbol tego kraju …………………… uchodzi, 

ze starych legend tradycja ta pochodzi. 

José Manuel …………………… z Portugalii pochodzi, 
on Komisji Europejskiej przewodzi. 
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Iberyjski quiz 

 

1. Pedro Almodóvar to słynny hiszpański: 
a) kompozytor 
b) reżyser 
c) pisarz 

2. Czym wyróżnia się stadion piłkarski Camp 
Nou w Barcelonie? 

a) Jest to najstarszy stadion piłkarski w 
Europie 

b) Jest to największy stadion w Europie 
c) Jest to najmniejszy stadion w Europie 

3. Hiszpańska potrawa paella przygotowywana 
jest z: 

a) makaronu 
b) jajek 
c) ryżu 

4. Najwyższy szczyt Hiszpanii to: 
a) Pico de Aneto 
b) Mont Blanc 
c) Makalu 

5. Hiszpański kościół Świętej Rodziny to: 
a) San Carlo alle Quattro Fontane 
b) San Salvatore in Onda 
c) Sagrada Familia 

6. Miguel de Cervantes stworzył postać: 
a) Don Kichota 
b) Wojaka Szwejka 
c) Gilberta Grape'a 

7. Która wyspa należy do Portugalii? 
a) Cejlon 
b) Madera 
c) Sycylia 

8. Ferdynand Magellan był: 
a) żaglarzem 
b) pisarzem 
c) królem 

9. Portugalski gatunek muzyczny – fado – 
śpiewa się przy akompaniamencie: 

a) skrzypiec 
b) saksofonu 
c) gitary 

10. Z Portugalii pochodzi najszybszy 
mieszkaniec UE. Dystans 100 m przebiegł on w: 

a) 31 sekund i 31 setnych 
b) 20 sekund i 45 setnych 
c) 9 sekund i 86 setnych 

11. W Portugalii rośnie najwyższe drzewo w UE. 
Mierzy ono: 

a) 72 metry wysokości 
b) 109 metrów wysokości 
c) 257 metrów wysokości 

12. Który z poniższych piłkarzy pochodzi  
z Portugalii: 

a) Petr Čech 
b) Luis Figo 
c) Frank Lampard 
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 „Jeżeli inni uważają, że jest się na końcu, 

 pora na dobre rozpocząć”   

Konrad Adenauer 

 

 

TEMAT:  Na dalekiej północy i przy dźwiękach walca – 

Austria, Finlandia i Szwecja wstępują do Unii 

Europejskiej 

 
Cele:     

 uczeń wie, jakie kraje wstąpiły do UE w 1995 roku 

 uczeń poznaje podstawowe fakty dotyczące Austrii, Finlandii i Szwecji  

 uczeń wymienia rzeczy/osoby kojarzące się z powyższymi państwami  
 
Metody:    

 zadania logiczne 

 wykreślanka 

 krzyżówka 
 
Pojęcia kluczowe:   

 rozszerzenie z 1995 roku 
 
Materiały pomocnicze:    

 Zadanie nr 1 – Poznajmy się bliżej 

 Zadanie nr 2 – Krzyżówka z Austrią 

 Zadanie nr 3 – Finlandzka wykreślanka 

 Zadanie nr 4 – Szwedzkie pary 
 
Poziom:    
Szkoły podstawowe 
 
Czas: 45 min.                  
1 jednostka lekcyjna  
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

1. Austria, Finlandia i Szwecja w Unii Europejskiej 

Powiedz uczniom, że dziś będziecie rozmawiać o trzech krajach, które wstąpiły do Unii Europejskiej  

1 stycznia 1995 roku. Kraje te to Republika Austrii, Republika Finlandii oraz Królestwo Szwecji.  

W bliższy poznaniu tych państw pomoże Zadanie nr 1 – Poznajmy się bliżej (str. 77). 

 

2. Krzyżówka z Austrią 

Pora przyjrzeć się bliżej poszczególnym krajom, które dołączyły do rodziny państw zjednoczonej 

Europy w wyniku rozszerzenia z 1995 roku – zaczynamy od Austrii. Poproś uczniów o rozwiązanie 

Zadania nr 2 – Krzyżówka z Austrią (str. 78). 

 

3. Finlandzka wykreślanka 

Kolejnym krajem, któremu przyjrzymy się bliżej podczas dzisiejszej lekcji jest Finlandia. Zadaniem 

uczniów jest rozwiązanie naszej wykreślanki, która znajdziesz na stronie 79 (Zadanie nr 3 – 

Finlandzka wykreślanka). 

 

4. Szwedzkie pary 

Na końcu spróbujemy dowiedzieć się czegoś więcej o Szwecji. W tym celu rozdaj uczniom Zadanie nr 

4 – Szwedzkie pary (str. 80). 
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     Zadanie nr 1 

 

Poznajmy się bliżej 

Polecenie: Poniżej znajdują się trzy krótkie teksty dotyczące Austrii, Finlandii i Szwecji. Pogrubioną 

czcionką zaznaczono w nich pary wyrazów, z których jeden jest prawdziwy, a drugi 

fałszywy – zakreśl prawidłowy wyraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Austria leży w środkowej / wschodniej części Europy. Jej stolicą jest Wiedeń / 

Salzburg, czyli piękne, historyczne miasto nad Renem / Dunajem. Flaga Austrii to trzy 

pionowe / poziome pasy: czerwony, biały i znów czerwony. Dużą część terytorium 

tego kraju zajmują bardzo wysokie góry Alpy / Pireneje – na ich szczytach można 

jeździć na nartach przez cały rok.  

 

Szwecja to państwo położone na północy / zachodzie Europy. Jej stolica mieści się  

w Malmo / Sztokholmie. Flaga Szwecji to srebrny / złoty krzyż na granatowym tle. 

Szwecja jest monarchią – głową państwa jest król Karol XVI Gustaw / Jan III Windsor. 

Na terenie tego kraju znajduje się największe jezioro w Unii Europejskiej – Wener / 

Ładoga - ma ono powierzchnię ponad 5,5 tys. km2. 

 

Finlandia położona jest na południu / północy Europy. Stolicą tego kraju to Helsinki / 

Espoo, które często nazywane są „białym miastem”. Finlandzka flaga to granatowy 

krzyż / okrąg na białym tle. W kraju tym znajduje się najwięcej w Europie rzek / jezior. 

Na północy Finlandii, w regionie o nazwie Grenlandia / Laponia znajduje się małe 

miasteczko, w którym mieszka Święty Mikołaj.  
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     Zadanie nr 2 

 

Krzyżówka z Austrią 

Polecenie: Rozwiąż naszą mini-krzyżówkę i dowiedz się, jak miał na nazwisko słynny austriacki lekarz 

neurolog i psychiatra – twórca psychoanalizy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jak miał na imię słynny pochodzący z Austrii kompozytor Amadeusz Mozart? 

2. Kim był Franciszek Józef, mąż Sissi? 

3. Znany na całym świecie, pochodzący z Austrii taniec towarzyski to walc … 

4. Najdłuższa austriacka rzeka to … 

5. Jak ma na imię urodzony w Austrii aktor, były gubernator stanu Kalifornia? 

 

 

HASŁO: 

Pochodzący z Austrii twórca psychoanalizy to Zygmunt ___   ___   ___   ___   ___ . 

 

 

        

         

           

       

       

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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     Zadanie nr 3 

 

Finlandzka wykreślanka 

Polecenie: W wykreślance znajdź siedem wyrazów kojarzących się w Finlandią, a następnie dopasuj je 

do zamieszczonych poniżej definicji. Wyrazów szukać możesz poziomo i pionowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ______________________  – jest ich w Finlandii aż 188 tysięcy, czyli najwięcej w Europie. 

 

2. ______________________  – to znajdujący się na północy tego kraju region z miastem Rovaniemi – siedzibą    

Świętego Mikołaja. 

 

3. ______________________ – czyli jedno z ulubionych miejsc, w którym Finowie spędzają swój wolny czas. 

 

4. ______________________ – to właśnie w Finlandii powstała seria bajek o tych sympatycznych stworzeniach, 

ich autorką była Tove Jansson. 

 

5. _______________________ – czyli fińska marka znanych na całym świecie telefonów. 

 

6. _______________________ – popularna w Finlandii ryba, z której przyrządza się wiele różnych potraw. 

 

7. _______________________ – zwierzę zamieszkujące najzimniejsze rejony Finlandii, znane z ciągnięcia sań 

Świętego Mikołaja. 

 

J E Z I O R A Ó L G N L R 

P Z U N M S W W A S O O E 

B C V S A U N A P D K P N 

R P A Z C D E U O S I R I 

T E E D B N M L N U A D F 

M U M I N K I L I P K F E 

D F H Ł O S O Ś A L K N R 
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     Zadanie nr 4 

 

Szwedzkie pary 

Polecenie: Dopasuj pojęcie (nazwisko, nazwę, itp.) do jego definicji. 

 

Astrid Lindgren  
Szwedzki wynalazca dynamitu. Fundator nagrody 

swojego imienia. 

Pippi Långstrump  
Europejski region, w obrębie którego położona jest 

Szwecja. 

Alfred Nobel  
Urodzona w Sztokholmie jedna z największych 

gwiazd kina lat 20. I 30. XX wieku. 

Skandynawia  
Główna bohaterka powieści dla dzieci, która opisuje 

przygody rudowłosej dziewczynki. 

Anders Celsius  
Szwedzki astronom. Jego pracy zawdzięczamy 

powstania najpowszechniejszej skali temperatury. 

Greta Garbo  
Szwedzka pisarka, autorka m.in. Dzieci z Bullerbyn.  
Jej powieści dla dzieci zostały przetłumaczone na 

ponad 80 języków. 

ABBA  
Szwedzka waluta. Jej równowartość to około 50 

groszy. 

Korona  
Szwedzki reżyser filmowy i teatralny. Ze swoją 

twórczość 3-razy otrzymał Oscara. 

Ingram Bergman  
Tak nazywana jest stolica Szwecji. Woda stanowi 

1/3 powierzchni tego miasta, a znajduje się w nim 
ponad 50 mostów. 

Wenecja Północy  
Złożony z czterech osób niezwykle popularny zespół 

muzyczny. 
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 „Gdyby Unia Europejska dziś nie istniała,  

trzeba by ją wymyślić ” 

Ulrich Beck 

 

 

TEMAT:  Największe rozszerzenie w historii Unii 

Europejskiej – witamy dziesięć nowych krajów  

 
Cele:     

 uczeń wie, jakie kraj wstąpiły do UE w 2004 roku 

 uczeń zna podstawowe fakty dotyczące tych krajów  

 uczeń poznaje drogę Polski do UE i korzyści z członkostwa  
 
Metody:    

 quiz i wykreślanka 

 zadania logiczne 
 
Pojęcia kluczowe:   

 rozszerzenie z 2004 roku 
 
Materiały pomocnicze:    

 Zadanie nr 1 – Dziesięć z dziesięciu 

 Zadanie nr 2 – Piękne stolice i kolorowe flagi 

 Zadanie nr 3 – Z czym Ci się kojarzy? 

 Zadanie nr 4 – Rozszerzeniowy quiz 

 Zadanie nr 5 – Polska integracja 

 Zadanie nr 6 – Europejskie korzyści 
 
Poziom:    
Szkoły podstawowe 
 
Czas: 2 * 45 min.   
2 jednostki lekcyjne  

 

 

 

 



Scenariusz 9                   Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry 
 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice 
82 

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

1. Największe rozszerzenie w historii zjednoczonej Europy 

1 maja 2004 roku doszło do największego rozszerzenia w historii integracji europejskiej. Tego dnia do 
Unii Europejskiej przystąpiło 10 państw. 1 maja 2004 roku to także niezwykle ważna data dla 
wszystkich Polaków – jednym z dziesięciu nowych krajów członkowskich była także Polska. W związku 
z tym wydarzeniem do zjednoczonej Europy dołączyło prawie 75 milionów nowych obywateli, z czego 
ponad połowę stanowili Polacy. 

Aby dowiedzieć się, jakie kraje wstąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004 poproś uczniów  
o rozwiązanie Zadania nr 1 – Dziesięć z dziesięciu (str. 83). Kiedy już się z nim uporają mogą przejść 
do znajdującego się na następnej stronie Zadania nr 2 – Piękne stolice i kolorowe flagi. 

 

2. Z czym Ci się kojarzy? 

Na pewno każdy z 10 nowych krajów członkowskich z czymś nam się kojarzy. Każdy z nich ma też 
swoje mniej lub bardziej oficjalne symbole. Aby dowiedzieć się jak dobrze znają je Twoi uczniowie 
wytnij karty, które znajdziesz na stronach 85-87 (Zadanie nr 3 – Z czym Ci się kojarzy) i poproś  
o połączenie nazwy państwa z trzema symbolami. 

 

3. Rozszerzeniowy quiz 

Aby sprawdzić wiedzę uczniów o dziesięciu krajach, które wstąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 
roku zaproponuj im przeprowadzenie znajdującego się na stronach 88-89 quizu (Zadanie nr 4 – 
Rozszerzeniowy quiz). Osoby, które popiszą się największą wiedzą możesz nagrodzić np. „plusami”. 

Poniżej znajdziesz poprawne odpowiedzi do quizu: 

1. a; 2. a; 3. a; 4. a; 5. b; 6. c; 7. b; 8. a; 9. a; 10. a; 11. a; 12. c; 13. a; 14. a; 15. a; 16. a; 17. b; 18. a; 19. a; 20. a. 

 

4. Polska w Unii Europejskiej 

Powiedz uczniom, że na zakończenie lekcji skupicie się jeszcze przez chwilę na najważniejszym dla 
nasz kraju, który wstąpił do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, czyli oczywiście na Polsce. Najpierw, 
przy wykorzystaniu Zadania nr 5 – Polska integracja (str. 90) przypomnicie sobie historię integracji 
Polski z UE, a następnie porozmawiacie o tym, jakie korzyści czerpie nasz kraj z bycia częścią 
zjednoczonej Europy. Pomoże w tym Zadania nr 6 – Europejskie korzyści (str. 91). 

 

 



Scenariusz 9                   Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice  
83 

     Zadanie nr 1 

 

Dziesięć z dziesięciu 

Polecenie: Jeśli chcesz wiedzieć, jakie państwa wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku znajdź je na 

naszej wykreślance. Szukać możesz pionowo, poziomo i na skos. 

 

 

 

S Ł O W A C J A M E 

W B N A L A E R A S 

T F P K L I P T L T 

P C Y P R D T O T O 

A O T E C R L W A N 

G R L Ł O T W A A I 

A Ł U S P F Z S K A 

T R M B K D A S B N 

W Ę G R Y A E E O L 

A S Ł O W E N I A G 

E N M P C Z E C H Y 
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     Zadanie nr 2 

 

Piękne stolice i kolorowe flagi 

Polecenie: Do zamieszczonych poniżej nazw stolic i opisów flag przyporządkuj nazwy nowych państw 

członkowskich. 

 

Państwo Stolica Flaga 

 Bratysława Trzy poziome pasy: biały, granatowy 
i czerwony oraz herb tego kraju 

 Budapeszt Trzy poziome pasy: czerwony, biały  
i zielony 

 Lublana 
Trzy poziome pasy: biały, niebieski  

i czerwony oraz herb 
przedstawiający szczyty gór 

 Nikozja Zarys wyspy w kolorze miedzianymi 
i dwie gałązki oliwne na białym tle 

 Praga Dwa poziome pasy: biały  
i czerwony oraz granatowy trójkąt 

 Ryga 
Trzy poziome pasy: dwa 

ciemnoczerwone rozdzielone 
węższym białym 

 Tallin Trzy poziome pasy: niebieski, czarny 
i biały 

 Valletta 
Dwa pionowe pasy: biały  

i czerwony. Flagę zdobi Krzyż 
Świętego Jerzego 

 Warszawa Dwa pionowe pasy: biały i czerwony 

 Wilno Trzy poziome pasy: żółty, zielony  
i czerwony 
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     Zadanie nr 3 

 

Z czym Ci się kojarzy? 

Polecenie: Wytnij wszystkie karty i rozdaj je uczniom. Ich zadaniem jest dopasowanie nazwy państwa 

do jego trzech, mniej lub bardziej oficjalnych symboli. 

 

Cypr 

Azja  

 
– choć kraj ten jest członkiem 

UE jest jedynym jej państwem, 
które w całości leży na innym 

kontynencie 

Miedź 

 
– jej nazwa pochodzi właśnie 

od nazwy tego kraju, gdyż 
wydobywaną ją tam w dużych 

ilościach 

Koty  

 
– państwo to nazywane jest 
wyspą kotów, można je tam 
spotkać niemal na każdym 

kroku 

Czechy 

Most Karola  

 
– most na Wełtawie (rzece  

w stolicy tego kraju) łączący 
dwie dzielnice. Ma prawie 516 

m długości 

Śnieżka  

 
– najwyższy szczyt tego kraju,  

a także całych Sudetów. Mierzy 
on 1602 metry n.p.m. 

Knedliki  

 
– popularne w tym kraju danie. 
Przygotowywane z ziemniaków 

jako dodatek do potraw lub 
danie główne 

Estonia 

Skype  

 
– komunikator internetowy 
umożliwiający prowadzenie 

rozmów. Właśnie w tym kraju 
został on wymyślony 

Wyspy  

 
– do tego państwa należy ich  

aż 1520 

Eesti  

 
– tak brzmi nazwa tego 

państwa w jego rodzimym 
języku 

Litwa 
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Niemen  

 
– najdłuższa przepływająca 

przez tan kraj rzeka 

Władysław Jagiełło  
 

- Wielki Książe tego kraju,  
a od 1386 roku także król 

Polski, pokonał Krzyżaków pod 
Grunwaldem 

Chłodnik i cepeliny  
 

– zupa i rodzaj pyz lepionych  
z ziemniaków, popularne w tym 

kraju potrawy 

Łotwa 

Statua Wolności  

 
– znajdujący się w stolicy tego 

kraju jeden z najwyższych 
pomników w Europie,  

ma 43 m wysokości 

Mark Rothko  

 
– pochodzący z tego kraju,  
a znany na całym świecie 

malarz ekspresjonista 

Dźwina  

 
– najdłuższa rzeka tego kraju 

Malta 

Najmniejsze  

 
– kraj ten to najmniejsze pod 

względem powierzchni i liczby 
ludności państwo w UE 

Zakon Szpitalników  
 

– pochodzący z tego kraju 
zakon (Joannici), który zajmuje 

się prowadzeniem szpitali i 
pomocą ubogim 

Ruch lewostronny  
 

– poza Wielką Brytania, Irlandią 
i Cyprem obowiązuje on także 

w tym kraju – kiedyś części 
Imperium Brytyjskiego 

Polska 

Wawel  

 
– wzgórze w Krakowie, na 
którym stoi m.in. Zamek 

Królewski 

Syrenka  

 
– symbol stolicy tego kraju 
znajdujący się także w jego 

herbie 

Pustynia Błędowska 

 
– największy w tym kraju  
i w całej Unii Europejskiej 

piaszczysty obszar 

Słowacja 
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Juraj Jánošík  

 
– zbójnik i bohater narodowy, 

działał poprzez obrabowywanie 
bogatych ludzi  

i obdarowywanie biednych 

Gerlach  

 
- położony w tym kraju 

najwyższy szczyt Tatr i całych 
Karpat, wznosi się na wysokość 

2655 m n.p.m. 

Krzyż lotaryński  

 
– trafił do tego kraju dzięki 

Cyrylowi i Metodemu, można 
go znaleźć  na jego herbie 

Słowenia 

Alpy  

 
– najwyższe góry tego kraju,  
a jednocześnie całej Europy. 

Położone także w kilku innych 
państwach 

Triglav  

 
– święta góra tego kraju i jej 

najwyższy szczyt umieszczony 
także na herbie i fladze 

Smok  

 
– jego podobizna znajduje się 

na herbie stolicy tego państwa 

Węgry 

Balaton  

 
– największe jezioro tego kraju 

oraz całej Europy Środkowej 

Buda i Peszt  

 
– to dwa, leżące na dwóch 
brzegach Dunaju miasta,  

z których połączenia powstała 
stolica tego kraju 

Gulasz  

 
– znana pochodząca z tego 
kraju potrawa przyrządzana  

z papryki, ziemniaków, cebuli  
i mięsa 
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     Zadanie nr 4 

 

Rozszerzeniowy quiz 

 

1. Cypr jest: 
a) wyspą 
b) monarchią absolutną 
c) państwem położonym w centralnej 

części Europy 

2. W mitologii greckiej Cypr jest uważany, za 
miejsce narodzin: 

a) Afrodyty 
b) Zeusa 
c) Hery 

3. Czechy sąsiadują z:  
 a) Polską, Niemcami, Austrią i Słowacją 
 b) Polską, Ukrainą, Rosją 
 c) Słowacją, Słowenią i Węgrami 

4. Z Czechami kojarzy się: 
a) Krecik 
b) Bolek i Lolek 
c) Reksio 

5. Estonia jest krajem: 
a) górzystym 
b) nizinnym 
c) położonym w depresji 

6. Język estoński jest spokrewniony z językiem: 
a) litewskim 
b) łotewskim 
c) fińskim 

7. Najbardziej znaną zupą litewską jest: 
a) barszcz czerwony 
b) chłodnik 
c) zupa owocowa 

8. Waluta Litwy to: 
a) lit 
b) lir 
c) euro 

9. Stolicą Łotwy jest: 
a) Ryga 
b) Tallin 
c) Wilno 

10. Z jakimi państwami graniczy Łotwa? 
a) z Litwą, Białorusią, Rosją i Estonią 
b) z Polską, Czechami i Francją 
c) z Niemcami, Polską i Estonią 

11. Na jakim morzu leży Malta? 
a) Morzu Śródziemnym 
b) Morzu Adriatyckim 
c) Morzu Bałtyckim 

12. Czyją kolonią do 1964 roku była Malta? 
a) Włoch 
b) Francji 
c) Wielkiej Brytanii 



Scenariusz 9                   Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice  
89 

13. Kiedy Polska weszła do strefy Schengen? 
a) w 2007 r. 
b) w 2008 r. 
c) w 2010 r. 

14. Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego 
był: 

a) Jerzy Buzek 
b) Janusz Lewandowski 
c) Janusz Palikot 

15. W styczniu 2009 roku: 
a) Słowacja weszła do strefy Euro 
b) Przystąpiła do Unii Europejskiej 
c) Słowacy wybierali nowego prezydenta 

16. Poza Polską Słowacja graniczy z: 
 a) Austrią, Czechami, Ukrainą i Węgrami 
b) Białorusią i Rosją 
c) Francją i Niemcami 

17. Słowenia jest w przeważającym stopniu 
krajem: 

a) Nizinnym 
b) Górzystym 
c) Położonym w depresji 

 

18. W jakich okolicznościach i w którym roku 
Słowenia uzyskała niepodległość? 

a) w 1991 r. po rozpadzie Jugosławii 
 b) w 1992 r. po rozpadzie Bośni  

i Hercegowiny 
c) w 1993 r. po rozpadzie Macedonii 

19. Zamawiając w restauracji placek po 
węgiersku dostaniemy: 

a) Placek ziemniaczany polany gulaszem 
mięsnym 

b) Placek ziemniaczany polany słodką 
śmietanką podawany z owocami 

c) Gruby naleśnik z sosem szpinakowym 

20. Nad jaką rzeką położona jest stolica Węgier? 
a) nad Dunajem  
b) nad Renem 
c) nad Tamiza 
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     Zadanie nr 5 

 

Polska integracja 

Polecenie: Poniżej znajdują się daty i ważne wydarzenia na drodze Polski do Unii Europejskiej. Połącz 

je w pary. 

 

25 maja 1990 

 
Tego dnia podpisany zostaje Układ Europejski ustanawiający 

stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi  
i ich państwami członkowskimi. 

16 grudnia 1991 

 
Minister Spraw Zagranicznych Andrzej Olechowski złożył na ręce 

przedstawiciela prezydencji greckiej wniosek o członkostwo 
Polski w Unii Europejskiej. 

29 marca 1994 

 
Polska składa oficjalny wniosek o stowarzyszenie  

ze Wspólnotami Europejskimi. Kilka miesięcy później (w grudniu 
1990) rozpoczynają się negocjacje. 

8 kwietnia 1994 

 
Rada Ministrów upoważniła Premiera do złożenia wniosku  

o członkostwo Polski w UE. Kilka dni później (7.04) Sejm 
zaakceptował informację rządu na temat planu złożenia wniosku. 

12-13 grudnia 1997 

 
Podpisanie Traktatu Akcesyjnego przez przedstawicieli  

25 państw: 15 członkowskich i 10 kandydujących, które tym 
samym stały się państwami przystępującymi do UE. 

13 grudnia 2002 

 
Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu 

rozszerzania Unii Europejskiej z dniem 30 marca 1997 roku. 
Rozpoczął się długi proces negocjacji akcesyjnych. 

16 kwietnia 2003 

 
Odbyło się ogólnokrajowe referendum w sprawie przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej. Ponad 77% Polaków opowiedziało się 
za wstąpieniem do UE. 

17 kwietnia 2003 

 
Rada Europejska zatwierdziła wynik rokowań akcesyjnych  

z dziesięcioma państwami kandydującymi do członkostwa w Unii 
Europejskiej, w tym z Polską. 

7-8 czerwca 2003 

 

Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. 

1 maja 2004 

 
Sejm podjął uchwałę w sprawie trybu wyrażenia zgody na 

ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Polski do UE, 
zarządzając ogólnokrajowe referendum w tej sprawie. 
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………………….…..…… w szufladach zostawiamy, 

W daleką ………………….………… się wybieramy. 

Kolejne ……………..………………. mijamy, 

Nawet tego nie zauważamy. 

     Zadanie nr 6 

 

Europejskie korzyści 

Polecenie: W krótkie rymowanki wpiszcie brakujące słowa i przekonajcie się, co daje nam bycie 

częścią zjednoczonej Europy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drogi, szkolenia, komputery 

podróż, granice, paszporty 

przedstawicieli, dzwonimy,  

kandydować, zakupy 

 

Dzięki nim ………………..……..……… się budują, 

A szkoły …………………….………………. kupują. 

Liczne ………………….…….……….. się odbywają, 

One życie Polaków zmieniają. 

 

 

W szkole na …………………………… wyjeżdżamy, 

Część …………………….. poza granicami odbywamy. 

………………… w innych państwach rozpoczynamy, 

Na wolontariat …………………………. się wybieramy. 

 

Bezpieczne ………………………… w sieci robimy, 

Do znajomych z daleka taniej ……………………………. 

Na swoich ………………………….  możemy głosować 

i w wyborach ……………………………. 

studiów, europejski,  

wymiany, staże 
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„Gdyby Europa została kiedyś zjednoczona,  

szczęście, dobrobyt i duma 400 milionów  

jej mieszkańców nie miałyby granic” 

Winston Churchill 

  

 

TEMAT:  Na Złotych Piaskach i u Hrabiego Draculi – 

Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej  

 
Cele:     

 uczeń wie, jakie kraje wstąpiły do Unii Europejskiej w 2007 roku 

 uczeń zna podstawowe fakty dot. Bułgarii i Rumunii 
 
Metody:    

 praca indywidualna 

 zadania logiczne 
 
Pojęcia kluczowe:   

 rozszerzenie UE o Bułgarię i Rumunię 
 
Materiały pomocnicze:    

 Zadanie nr 1 – Bułgaria i Rumunia – podstawowe fakty 

 Zadanie nr 2 – Wykreślanka skojarzeń 

 Zadanie nr 3 – Unijne pary 
 
Poziom:    
Szkoły podstawowe 
 
Czas: 45 min.                  
1 jednostka lekcyjna  
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

1. Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej 

Powiedz uczniom, że dziś rozmawiać będziecie o przedostatnim rozszerzeniu Unii Europejskiej.  

1 stycznia 2007 roku do rodziny państw Zjednoczonej Europy dołączyły dwa kolejne kraje: Republika 

Bułgarii oraz Rumunia. Na początek rozwiążecie Zadanie nr 1 - Bułgaria i Rumunia – podstawowe 

fakty (str. 95). 

 

2. Wykreślanka skojarzeń 

Po rozwiązaniu pierwszego zadania rozdaj uczniom znajdującą się na stronie 96 wykreślankę (Zadanie 

nr 2 – Wykreślanka skojarzeń) i poproś ich o znalezienie w nich wszystkich słów, które kojarzą się  

z Bułgarią i Rumunią.  

 

3. Unijne pary 

Na koniec dzisiejszej lekcji poproś uczniów o rozwiązanie ostatniej łamigłówki, czyli Zadania nr 3 – 

Unijne pary (str. 97). Wytnij kartoniki z nazwami państw oraz ich różnymi cechami 

charakterystycznymi – zadaniem uczniów będzie ich dopasowanie. 
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     Zadanie nr 1 

 

Bułgaria i Rumunia – podstawowe fakty 

Polecenie: Poniżej znajdują się teksty dotyczące Bułgarii i Rumunii. Pogrubioną czcionką zaznaczono 

w nich pary wyrazów, z których jeden jest prawdziwy, a drugi fałszywy – zakreśl 

prawidłowy wyraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Republika Bułgarii położona jest na Półwyspie Bałkańskim / Iberyjskim and Morzem 

Śródziemnym / Czarnym. Państwo Bułgarskie powstało w 681 roku, co oznacza, że Bułgaria 

jest jednym z najstarszych / najmłodszych krajów w Europie. Głową państwa bułgarskiego 

jest król / prezydent. Flaga Bułgarii to trzy poziome / pionowe pasy: biały, zielony  

i czerwony. Stolicą tego kraju jest Sofia / Warna. Powszechnie kojarzy się on z wakacjami, 

które chętnie spędzamy w  bułgarskich kurortach: Złotych Piaskach / Srebrnych Piaskach  

i Lazurowym Wybrzeżu / Słonecznym Brzegu. Powierzchnia Bułgarii to 111 910 km2 / 

204 897 km2, a jego liczba ludności sięga 24,5 mln / 7,6 mln. Walutą Bułgarii jest lew / euro, 

kraj tan należy / nie należy do strefy Schengen. Bułgaria słynie ze swojej muzyki ludowej / 

rockowej. Jedna z bułgarskich piosenek została nagrana na złotej płycie, która na pokładzie 

Voyagera wysłana została poza granice Układu Słonecznego. W Bułgarii od kilkuset lat 

hoduje się róże / tulipany. Oprócz oczywistych walorów ozdobnych służą one do produkcji 

olejku, będącego składnikiem perfum i kosmetyków. 

 

Rumunia leży w Europie Południowo-Wschodniej / Północno-Zachodniej, nad Oceanem 

Spokojnym / Morzem Czarnym. Najdłuższą rzeką w tym kraju jest Wołga / Dunaj.  

Jej rozległy nurt przepływa aż przez dziesięć europejskich krajów, ale właśnie w tym 

znajduje ona swoje ujście / rozpoczyna swój bieg. Głową państwa rumuńskiego jest król / 

prezydent. Flaga Rumunii to trzy poziome / pionowe pasy: niebieski, żółty i czerwony. 

Stolicą tego kraju jest Arad / Bukareszt. Powierzchnia tego kraju to 398 456 km2 / 237 500 

km2, a jego liczba ludności wynosi 21,5 mln / 7 mln. Jeśli będziemy chcieli kupić coś  

w Rumunii złotówki musimy wymienić na leje / euro – czyli tamtejszą walutę. Warto 

pamiętać także o tym, że kraj ten należy / nie należy do strefy Schengen. W środkowej 

części tego kraju położony jest region o nazwie Transylwania / Orawa. Wszystkim 

miłośnikom horrorów na pewno kojarzy on się z wampirami / wilkołakami, w tym 

najważniejszym z nich – Hrabią / Cesarzem Draculą. 
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     Zadanie nr 2 

 

Wykreślanka skojarzeń 

Polecenie: Poniżej znajduje się wykreślanka, w której ukryliśmy dziesięć wyrazów dotyczących Bułgarii 

i Rumunii – odszukaj je wszystkie. 

 

 

T B A Ł K A N Y Ó P E D 

U H K L R E E A S D C U 

M O R Z E C Z A R N E N 

K I L Ł Ó W R B N C Z A 

R H S L U L E W K Q P J 

Ó U O E T G S D S K L P 

Ż L F J D R A C U L A E 

E P I T G D K L I S X Z 

M A A R T K L O P A C B 

B U K A R E S Z T T E W 

W R K Y T T B N M K L P 

T R A N S Y L W A N I A 
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     Zadanie nr 3 

 

Unijne pary 

 

Bułgaria 

Sofia  

 
– czyli stolica tego kraju 

Trzy poziome pasy: 
biały, zielony  

i czerwony  
 

– czyli flaga tego kraju 

Lew  

 
– czyli waluta tego kraju 

Złote Pisaki  

 
– czyli popularny w tym kraju 

kurort 

Róże 

 
– czyli hodowane w tym kraju 

kwiaty 

681  

 
– czyli rok powstania tego kraju 

Rumunia 

Bukareszt  

 
– czyli stolica tego kraju 

Trzy pionowe pasy: 
niebieski, żółty  

i czerwony  
 

– czyli flaga tego kraju 

Lej  

 
– czyli waluta tego kraju 

Dunaj  

 
– czyli rzeka, która w tym kraju 

uchodzi do morza 

Transylwania  

 
– czyli jeden z regionów tego 

kraju 

Hrabia Dracula 

 
– czyli fikcyjna postać 
zamieszkująca ten kraj 
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 „To nie jest koniec,  
to nawet nie jest początek końca,  
to dopiero koniec początku”   

Winston Churchill 

 

TEMAT:  Chorwacja – najmłodszy członek zjednoczonej 

Europy 

 
Cele:     

 uczeń wie, kiedy Chorwacja wstąpiła do Unii Europejskiej 

 uczeń zna drogę Chorwacji do UE  

 uczeń poznaje podstawowe fakty dot. tego kraju  
 
Metody:    

 mini wykład 

 zadania logiczne 

 quiz 
 
Pojęcia kluczowe:   

 ostatnie rozszerzenie UE 
 
Materiały pomocnicze:    

 Zadanie nr 1 – Chorwacka szachownica 

 Zadanie nr 2 – Chorwacki quiz 
 
Poziom:    
Szkoły podstawowe 
 
Czas: 45 min.                  
1 jednostka lekcyjna  
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

1. Najmłodszy członek zjednoczonej Europy 

Powiedz uczniom, że dziś będziecie rozmawiać o najmłodszym członku zjednoczonej Europy, czyli  
o kraju, który wstąpił do Unii Europejskiej 1 lipca 2013 roku stając się tym samym 28 państwem w tej 
niezwykłej organizacji międzynarodowej. Dzisiejsza lekcję możesz zacząć od mini wykładu, który 
przybliży uczniom zarówno ogólne zasady starania się o członkostwo w Unii Europejskiej, jak  
i chorwacką historię integracji. Materiał do przeprowadzenia wykładu znajdziesz poniżej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chorwacka szachownica 

Po przeprowadzeniu krótkiego wykładu zaproponuj uczniom rozwiązanie Zadania nr 1 – Chorwacka 
szachownica, które znajduje się na stronie 101. 

 

3. Chorwacki quiz 

Na zakończenie dzisiejszej lekcji zaproś uczniów do rywalizacji w quizie o Chorwacji, który znajdziesz 
na stronie 102 (Zadanie nr 2 – Chorwacki quiz). Uczniów, którzy wykażą się największą wiedzą 
możesz nagrodzić „plusami”. 

 

Jak stać się członkiem Unii Europejskiej? 

Aby nowe państwo stało się członkiem UE muszą zgodzić się na to najważniejsze unijne instytucje i wszystkie 
dotychczasowe kraje członkowskie. Do rodziny zjednoczonej Europy przyjąć można państwo europejskie, które szanuje 
zasady wskazane w Traktacie o Unii Europejskiej, a więc między innymi wolność, równość, demokrację oraz godność 
osoby ludzkiej i prawa człowieka. Kandydat powinien spełniać także inne warunki, wynikające z unijnego prawa.  
Państwo chcące przystąpić do UE składa swój wniosek na ręce przewodniczącego Rady Unii Europejskiej (w składzie 
szefów państw lub rządów). Po pozytywnej decyzji Rady UE i opinii Komisji Europejskiej, następuje proces negocjacji 
akcesyjnych, które doprowadzić mają do przyjęcia tekstu traktatu akcesyjnego, a ich przedmiotem jest dostosowanie 
prawa państwa kandydującego do tzw. dorobku prawnego UE. Zwykle negocjacje takie trwają długo, a kończą się 
sporządzeniem projektu traktatu akcesyjnego, który trafia do Komisji Europejskiej celem wyrażenia opinii, do 
Parlamentu Europejskiego, który powinien wyrazić swą zgodę oraz do Rady Unii Europejskiej, która podejmuje 
jednomyślną decyzję o przyjęciu nowego państwa do Unii Europejskiej. Ostatnim etapem rozszerzenia Zjednoczonej 
Europy jest podpisanie traktatu przez przedstawicieli wszystkich państw członkowskich oraz państwa kandydującego  
i jego ratyfikacja (przyjęcie) przez nie. 

Chorwacja droga do zjednoczonej Europy 

21 lutego 2003 roku Chorwacja złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Negocjacje rozpoczęły się  w roku 
2005 i trwały do 30 czerwca 2011 roku. Traktat akcesyjny, czyli dokument będący podstawą przystąpienia Chorwacji do 
Unii Europejskiej, podpisany został w Brukseli 9 grudnia 2011 roku. 22 stycznia 2012 roku ostateczną chęć stania się 
członkiem Zjednoczonej Europy wyrazili sami Chorwaci, którzy w referendum opowiedzieli się za przystąpieniem 
większością 66,24 % osób uczestniczących w głosowaniu. Traktat akcesyjny został także ratyfikowany, czyli przyjęty, 
zatwierdzony, przez wszystkie dotychczasowe państwa członków 

Źródło: europa.eu 
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     Zadanie nr 1 

 

Chorwacka szachownica 

Polecenie: Na naszej szachownicy znajduje się 18 stwierdzeń dotyczących Chorwacji. Połowa z nich 

jest zgodna z prawdą, a druga połowa – fałszywa. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. 

 

Stolicą Chorwacji jest 
Zagrzeb 

Flaga Chorwacji składa 
się z trzech poziomych 
pasów: czerwonego, 

białego i granatowego 

Na fladze Chorwacji 
znajduje się wizerunek 

założyciela kraju 

Stolicą Chorwacja jest 
Istria 

Flaga Chorwacji składa 
się z trzech pionowych 
pasów: czerwonego, 

białego i granatowego 

Na fladze Chorwacji 
znajduje się jej herb 

Herb Chorwacji to m.in. 
biało-czerwone koła 

Walutą Chorwacji jest 
kuna 

Jedną z historycznych 
krain Chorwacji jest 

Dalmacja 

Herb Chorwacji to m.in. 
biało-czerwona 

szachownica 

Walutą Chorwacji jest 
korona 

Jedną z historycznych 
krain Chorwacji jest 

Spisz 

Do roku 1991 
Chorwacja była częścią 

Jugosławii 

Chorwacja jest 
demokracją 

parlamentarną 

Do Chorwacji należy 
1246 wysp 

Do roku 2003 
Chorwacja była częścią 

Jugosławii 

Chorwacja jest 
monarchią 

konstytucyjną 

Do Chorwacji należy  
56 wysp 
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     Zadanie nr 2 

 

Chorwacki quiz 

 

1. W Chorwacji znajduje się miasto uważane  
za najmniejsze na świecie. Według różnych 
szacunków liczy ono ob. 8 do 23 osób. Jak nazywa 
się to miasto? 
a) Istria 
b) Zagrzeb 
c) Hum 

2. Uważa się, że jedna z historycznych krain 
Chorwacji jest ojczyzną pewnej rasy psów. Ta rasa 
to: 
a) dalmatyńczyki 
b) jamniki 
c) buldogi 

3. Na Chorwackiej wyspie Hvar urodził się Ivan 
Vucetic, twórca daktyloskopii, czyli metody 
pozwalającej na wykrycie sprawcy przestępstwa 
dzięki badaniom: 
a) DNA 
b) linii papilarnych 
c) psychologicznym 

4. Jedno z najbardziej znanych Chorwackich miast – 
Dubrownik – otoczone jest murami obronnymi  
o długości:  
a) 1940 metrów 
b) 2348 metrów 
c) 5796 metrów 

5. Od słowa Chorwat pochodzi nazwa jednej z części 
garderoby. Jest to: 
a) muszka 
b) krawat 
c) szal 

6. Według niektórych źródeł, na terenie należącego 
do Chorwacji miasta Korcula, urodził się Marco Polo, 
który jako jeden z pierwszych przedstawicieli świata 
zachodniego dotarł do Chin przemierzając:  
a) Bawełnianą Drogę 
b) Wełniany Trakt 
c) Jedwabny Szlak 

7. Na jednej z chorwackich wysp – Brac – wydobyty 
został kamień, z którego zbudowano: 
a) Biały Dom w Waszyngtonie 
b) Zamek Królewski na Wawelu 
c) Koloseum w Rzymie 

8. Chorwacja to kraj wysp i wysepek. Ile spośród 
1246 wysp jest stale zamieszkanych? 
a) 26 
b) 48 
c) 79 

9. Trzy kolory na chorwackiej fladze symbolizują: 
a) trzy państwa współtworzące Chorwację 
b) trzy masywy górskie znajdujące się w tym kraju 
c) trzy największe jeziora w Chorwacji 

10. Kiedy Chorwacja złożyła wniosek o członkostwo 
w Unii Europejskiej? 
a) 19 stycznia 2001 roku 
b) 21 lutego 2003 roku 
c) 23 marca 2005 roku 

 

 

 

Poprawne odpowiedzi: 

1. c; 2. a; 3. b; 4. a; 5. b; 6. c; 7. a; 8. b; 9. a; 10. b. 
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„Zagrożeniem dla Europy jest brak przekonania,  

że może ona być projektem,  

który mobilizuje narody” 

François Hollande 

 

 

TEMAT:  Podsumowanie: Gry o Europie 

 

 
Cele:     

 uczeń utrwala swoją wiedzę na temat krajów członkowskich Unii Europejskiej 
 
 
Metody:    

 gry i zabawy 
 
 
Pojęcia kluczowe:   

 kraje członkowskie UE 
 
 
Materiały pomocnicze:    

 Zadanie nr 1 – Europejskie kraje, stolice i ich symbole 
 
 
Poziom:    
Szkoły podstawowe 
 
 
Czas: 45 min.                     
1 jednostka lekcyjna  
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

1. Gry o Europie 

Powiedz uczniom, że na dzisiejszej lekcji spróbujecie podsumować zdobytą dotychczas wiedzę na 

temat krajów członkowskich Unii Europejskiej. 

Pomoże w tym dołączony Materiał pomocniczy: Zadanie nr 1 – Europejskie kraje, stolice i ich 

symbole (str. 105-108). 

Przy wykorzystaniu tylko tego jednego zadania możesz zaproponować uczniom udział w kilku różnych 

grach. Poniżej przedstawiamy trzy z nich: 

 

a) rozdaj uczniom wszystkie wycięte z Zadania nr 1 karty (daty rozszerzeń, nazwy państw, stolice, 

symbole) i poproś uczniów o odpowiednie ich dopasowanie; 

 

b) z Zadania nr 1 wytnij karty z nazwami państw i podziel uczniów na grupy; zadaniem każdej  

z grup jest wylosowanie kartki z jednym państwem, a następnie przygotowanie i przedstawienie 

reszcie klasy audycji radiowej zachęcającej do odwiedzenia danego kraju (podczas 

przygotowywania takiej audycji uczniowie powinni użyć jak największej ilości faktów dotyczących 

wylosowanego państwa); 

 

c) z Zadania nr 1 wytnij karty z symbolami państw i podziel uczniów na grupy; jedna osoba z każdej 

grupy losuje kartę z symbolami i przy wykorzystaniu np. gestów i rysunków przedstawia je reszcie 

klasy; zadaniem pozostałych uczniów jest odgadnięcie, o jakie państwo chodzi. 

 

Przedstawione zabawy przeprowadzić można w formie rywalizacji pomiędzy grupami uczniów. Za 

każdą poprawną odpowiedź / poprawne rozwiązanie możesz przyznawać grupie punkty, a tych 

uczniów, którzy najlepiej sobie poradzą nagrodzić oceną. 
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     Zadanie nr 1 

 

Europejskie kraje, stolice i ich symbole 

 

Kraje założycielskie 
Rozszerzenie  

z 1 stycznia 1973 roku 
Rozszerzenie  

z 1 stycznia 1981 roku 

Rozszerzenie  
z 1 stycznia 1986 roku 

Rozszerzenie  
z 1 stycznia 1995 roku 

Rozszerzenie z  
1 maja 2004 roku 

Rozszerzenie  
z 1 stycznia 2007 roku 

Rozszerzenie  
z 1 lipca 2013 roku 

 

Austria Belgia Bułgaria 

Chorwacja Cypr Czechy 

Dania Estonia Finlandia 

Francja Grecja Hiszpania 

Holandia Irlandia Litwa 

Luksemburg Łotwa Malta 

Niemcy Polska Portugalia 

Rumunia Słowacja Słowenia 

Szwecja Węgry Wielka Brytania 

Włochy  
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Amsterdam Ateny Berlin 

Bratysława Bruksela Budapeszt 

Bukareszt Dublin Helsinki 

Kopenhaga Lizbona Londyn 

Lublana Luksemburg Madryt 

Nikozja Paryż Praga 

Ryga Rzym Sofia 

Sztokholm Tallin Warszawa 

Wiedeń Wilno Valletta 

Zagrzeb 
 

Wolfgang Amadeusz Mozart 

Walc wiedeński 

Sissi 

Zygmunt Freud 

Arnold Schwarzenegger 

 

Czekolada i frytki 

Manneken-Pis 

Atomium 

Król Filip I 

Walonia i Flamandia 

Złote Piaski 

Lew 

Róże 

Bałkany 

Morze Czarne 

Dalmacja 

Biało-czerwona szachownica 

1246 wysp 

Kuna 

Krawat 

 

Azja 

Miedź 

Koty 

Wyspa 

Euro 

Most Karola 

Śnieżka 

Knedliki 

Wełtawa 

Ostrawa 
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Hans Christian Andersen 

Lego 

Syrenka 

Królowa Małgorzata 

Lars von Trier 

 

Skype 

Wyspy 

Eesti 

Bałtyk 

Zimno 

Laponia 

Święty Mikołaj 

Muminki 

Sauna 

Nokia 

Wieża Eiffla 

Marsylianka 

Luwr 

Mont Blanc 

Żabie udka i ślimaki 

 

Igrzyska Olimpijskie 

Akropol 

Oliwki i feta 

Zeus 

Arystoteles 

Pablo Picasso 

Flamenco 

Tortilla 

Krzysztof Kolumb 

Bitwa na pomidory 

Wiatraki 

Tulipany 

Sery 

Rower 

Depresja 

 

Zielona wyspa 

Koniczyna 

Skrzat 

Św. Patryk 

Klify 

Niemen 

Władysław Jagiełło 

Chłodnik i Cepeliny 

Lit 

Adam Mickiewicz 

Most Księcia Adolfa 

Wielki książę Henryk 

MUDAM 

80 kilometrów 

 

Statua Wolności 

Mark Rothko 

Dźwina 

Zatoka Ryska 

Joannici 

Ruch lewostronny 

Najmniejsze 

Krzyż św. Jerzego 
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Brama Brandenburska 

Ludwig van Beethoven 

Mercedes 

Johann Gutenberg 

 

Wawel 

Syrenka 

Koziołki 

Spodek 

Cristiano Ronaldo 

Fado 

Fatima 

José Manuel Barroso 

Transylwania 

Hrabia Dracula 

Dunaj 

Lej 

 

Juraj Jánošík 

Gerlach 

Krzyż lotaryński 

Spisz 

Alpy 

Triglav 

Smok 

Lipa 

Astrid Lindgren 

Alfred Nobel 

Król Karol XVI Gustaw 

ABBA 

 

Balaton 

Buda i Peszt 

Gulasz 

Papryka 

Elżbieta II 

Big Ben 

Isaac Newton 

Herbata 

Koloseum 

Wenecja 

Leonardo da Vinci 

Pizza i spaghetti 

Michał Anioł 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Szwecji
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_XVI_Gustaw
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PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – KATOWICE 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice wchodzi w skład ogólnoeuropejskiej sieci 

informacyjnej, zarządzanej przez Komisję Europejską. W skład sieci wchodzi ponad 500 instytucji, 

które prowadząc Punkty Informacji Europejskiej, zobowiązały się do przybliżania tematyki Unii 

Europejskiej jej obywatelom. Dzięki podejmowanym przez nie działaniom każdy może dowiedzieć się, 

jakie są priorytety funkcjonowania Unii Europejskiej, jakie prawa przysługują mieszkańcom 28 krajów 

członkowskich oraz jak mogą oni skorzystać z wielu przywilejów i możliwości, jakie daje zjednoczona 

Europa. 

Punkty organizują i włączają się w rozmaite wydarzenia związane z Unią Europejską. Propagują 

aktywność obywatelską na poziomie lokalnym i regionalnym, zarówno poprzez własne działania, jak  

i wspieranie wszelkich inicjatyw, które powoływane są do życia w europejskim kontekście. Ponadto 

umożliwiają one wymianę poglądów pomiędzy Brukselą a każdym z nas – ich zadaniem jest bowiem 

przekazywanie opinii o Unii Europejskiej osobom, które decydują o jej funkcjonowaniu. Punkty 

Informacji Europejskiej Europe Direct stanowią łącznik pomiędzy Unią Europejską, jej instytucjami, 

założeniami i działaniami a obywatelami zjednoczonej Europy – każdym z nas. Punkty to pierwsza 

linia kontaktu, pomost, którego zadaniem jest nie tylko informowanie, ale także włączenie wszystkich 

w unijną dyskusję. Tak, aby stawała się ona coraz bliższa każdemu z nas. 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice prowadzony jest przez Fundację na Rzecz 

Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS, a swoimi działaniami 

obejmuje całe województwo śląskie. Konsultanci Punktu odpowiadają na pytania dotyczące szeroko 

rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej, ale przede wszystkim podejmują działania, których 

celem jest dotarcie z wiedzą o zjednoczonej Europie do jak najszerszego grona odbiorców. 

Prowadzone są lekcje europejskie we wszystkich typach szkół, a także wykłady, warsztaty, seminaria, 

debaty i konferencje skierowane do różnych grup docelowych. Przedstawicieli Punktu można spotkać 

podczas organizowanych stoisk informacyjnych, imprez plenerowych oraz innych wydarzeń. Ponadto 

biorą oni udział w audycjach radiowych, piszą artykuły i wydają publikacje. 

Wszystkie osoby zainteresowane szerzeniem wiedzy o Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy do 

współpracy. 

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice 

ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice 

tel. 32 733 09 19 / fax 32 209 17 01 

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl 

www.europedirect-katowice.pl 

www.facebook.com/EuropeDirectKatowice 
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FUNDACJA VIRIBUS UNITIS 

 

Fundacja VIRIBUS UNITIS za statutowe cele swojej działalności uznaje wspieranie edukacji 

oraz rozwój samorządności wśród młodzieży. Prowadzi dwa punkty informacyjne: Punkt Informacji 

Europejskiej Europe Direct – Katowice oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej  

w Katowicach. 

 

Celem działalności RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz 

wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych (jednostką 

zarządzającą), samorządem i organizacjami pozarządowymi. Cel ten realizowany jest między innymi 

poprzez: animowanie i inicjowanie w regionie działań z zakresu współpracy międzynarodowej, 

koordynowanie inicjatyw podejmowanych w regionach przez instytucje publiczne i organizacje 

pozarządowe z zakresu polityki zagranicznej, gromadzenie materiałów, baz danych, opracowań z tego 

zakresu oraz prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu  

w kwestiach dotyczących UE i polskiej polityki zagranicznej. 

Fundacja jest organizatorem corocznych Ogólnopolskich Targów Edukacyjnych EDUKACJA, na których 

prezentują się uczelnie wyższe z całej Polski. Targi w ciągu minionych lat zdobyły uznanie tysięcy 

uczniów i nauczycieli ze Śląska. Są one miejscem spotkań renomowanych szkół wyższych, 

policealnych i zawodowych oraz instytucji wspierających edukację.  

Fundacja posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy 

Europejskich. Była organizatorem wielu projektów z zakresu ekologii, edukacji, przedsiębiorczości 

oraz samorządności. Projekt „Młodzi bliżej Funduszy” propagował wiedzę z zakresu Funduszy 

Europejskich wśród młodzieży. Celem projektu „Z ekologią na Ty” było zwiększenie stanu 

świadomości i wiedzy o działaniach związanych z ekologią w krajach Unii Europejskiej. Z kolei projekt  

„Moja firma w mojej gminie” miał na celu rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości 

oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród młodzieży ponadgimnazjalnej.  

Fundacja realizuje także projekty informacyjno-promocyjne na zlecenie władz samorządowych 

województwa śląskiego oraz podejmuje działania o charakterze międzynarodowym. 

Zapraszamy do współpracy. 

 

 

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNTIS 

ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice 

tel./fax 32 209 17 01, 32 209 16 90 

kom. 502 769 474 

biuro@fundacja.katowice.pl 

www.fundacja.katowice.pl 

www.facebook.com/fundacjaviribusunitis 
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