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PYTANIE

 Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg,  
 Niemcy i Włochy.

 Belgia, Dania, Francja, Holandia, Luksemburg i Niemcy.

 Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.
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W następstwie dwóch wyniszczających wojen światowych w XX wieku, w których zginęły 
miliony ludzi, kilka państw europejskich zdecydowało się rozpocząć współpracę po to, żeby już 
nigdy nie doszło do rozlewu krwi. 
Które kraje były państwami założycielskimi UE?

CZYM JEST UNIA EUROPEJSKA?

Od czasu swoich narodzin Unia Europejska rozwinęła 
się i rozrosła – w miarę upływu lat kolejne kraje 
decydowały się przyłączyć do wspólnych działań, aby 
razem budować lepszą przyszłość. Jak dobrze znasz 
UE? Czy wiesz na przykład, co sprawia, że jest jedyna 
w swoim rodzaju, albo które kraje do niej należą? 
Sprawdź swoją wiedzę i dowiedz się, czy jesteś 
ekspertem w sprawach unijnych!

© iStock.com/kentarcajuan
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PYTANIE

 Do upadku muru berlińskiego doprowadziła działalność  
 antykomunistycznej opozycji w krajach Europy  
 Środkowo-Wschodniej.

 W mistrzostwach świata w piłce nożnej w 1990 r.  
 Niemcy wygrały z Argentyną 1:0.

 Dzięki ponownemu zjednoczeniu Niemiec w 1990 r.  
 RFN przystąpiła do Unii Europejskiej.
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Wkrótce po II wojnie światowej Europa została podzielona na wschodnią i zachodnią. 
Symbolem tego podziału był mur berliński, który przez prawie trzydzieści lat, aż do jego 
zburzenia w 1989 r., oddzielał Berlin Wschodni od Zachodniego.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

     

PYTANIE

 Europejska Wspólnota Gospodarcza.

 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

 Europejska Wspólnota Węgla i Stali. 
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Państwa założycielskie postanowiły objąć wspólną kontrolą swoje sektory produkcji 
węgla i stali, tak żeby żaden kraj nie mógł w tajemnicy zbroić się przeciwko innym. Potem 
postanowiły rozszerzyć współpracę na inne sektory gospodarki. 
Jaką nazwę nosiła organizacja, którą utworzyły w 1957 r.?

© Romtomtom (CC BY-NC 2.0) 
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 Dania, Irlandia i Wielka Brytania

 Wielka Brytania, Grenlandia i Dania

 Norwegia, Dania i Irlandia
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W wyniku pierwszego rozszerzenia UE w 1973 r. liczba państw członkowskich  
wzrosła do dziewięciu. 
Które trzy nowe kraje dołączyły wtedy do UE?PYTANIE
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 Wszystkie te trzy kraje – Grecja, Hiszpania i Portugalia –  
 dołączyły do UE w 1986 r.

 Grecja i Hiszpania dołączyły w 1981 r., a Portugalia – w 1986 r.

 Grecja przystąpiła do UE w 1981 r. Hiszpania  
 i Portugalia podążyły jej śladem pięć lat później – w 1986 r.
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W latach 70. XX wieku w trzech europejskich krajach doszło do obalenia dyktatury. 
Wprowadzenie demokracji dało tym krajom możliwość ubiegania się o członkostwo w UE.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?PYTANIE
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 Kręgu wiedzy i prawdy.

 Ideałów jedności, solidarności i harmonii łączących narody   
 Europy. 

 Liczby krajów, które należały do UE, kiedy projektowano flagę. 

Przed budynkami parlamentów i urzędów, w pobliżu zabytków i w parkach w całej Europie 
powiewa flaga europejska. 
Co symbolizuje 12 złotych gwiazd na błękitnym tle? 

 1 maja 2004 r. do UE przystąpiło dziesięć państw,  
 w tym Bułgaria, Polska, Rumunia i Węgry.

 W maju 2004 r. do UE przystąpiło osiem państw z Europy  
 Środkowej i Wschodniej wraz z dwoma krajami wyspiarskimi  
 leżącymi na Morzu Śródziemnym.

 1 maja 2004 r. do UE przystąpiło dziesięć państw z Europy  
 Środkowej i Wschodniej, w wyniku czego liczba państw  
 członkowskich UE wzrosła do 25.

Po upadku muru berlińskiego kraje Europy Środkowej i Wschodniej, dotychczas znajdujące się 
w zasięgu wpływów byłego ZSRR, mogły w końcu dokonać niezbędnych reform i przystąpić do UE. 
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe? PYTANIE
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 Bułgaria.

 Słowenia.

 Chorwacja.
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Co to za kraj?…
• …W latach 1991–1995 prowadził wojnę o niepodległość.
• …Jego godło zawiera czerwono-białą szachownicę.
• …Przystąpił do Unii Europejskiej jako ostatni.

 Szwecja.

 Finlandia.

 Estonia.3

2

1
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Co to za kraj?…
• …To jedna z sześciu monarchii należących do Unii Europejskiej.
• …Kraj ten jest znany z obchodów Nocy Świętojańskiej. 
• …Przystąpił do Unii Europejskiej w 1995 r. wraz z dwoma innymi krajami.

© Jayakanth/Stock.Adobe.com
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Czym jest Unia Europejska?
Pytania
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PYTANIE

 Nagroda Karola Wielkiego.

 Pokojową Nagrodę Nobla.

 Nagroda im. Sacharowa.
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Choć czasami dochodzi do sporów między państwami UE, to podstawowe zasady, na których 
opiera się UE, pozostają niezmienne od ponad 60 lat. W 2012 r. Unia Europejska została 
uhonorowana nagrodą za swoje działania na rzecz zjednoczenia kontynentu. 
Jaką nagrodę otrzymała?

PYTANIE

 24

 19

 23
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Ile języków urzędowych obowiązuje w UE?

11/13
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Czym jest Unia Europejska?
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PYTANIE

 W Rzymie 

 W Lizbonie

 W Amsterdamie

1

2

3

Unijne traktaty określają, jak podejmowane są decyzje i w jakich obszarach UE podejmuje 
wspólne działania
W którym europejskim mieście podpisano ostatni traktat?

PYTANIE

 Alcide De Gasperi.

 Konrad Adenauer.

 Robert Schuman.
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Urodziny UE obchodzimy co roku 9 maja. 
Jak się nazywał polityk, który 9 maja 1950 r. przedstawił plan uznawany 
za zalążek dzisiejszej Unii Europejskiej?

12/13

13/13

© EyesTravelling/StockAdobe.com



Czym jest Unia Europejska?
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ODPOWIEDŹ

 

ODPOWIEDŹ

 

ODPOWIEDŹ
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Państwa założycielskie postanowiły objąć wspólną kontrolą swoje sektory produkcji 
węgla i stali, tak żeby żaden kraj nie mógł w tajemnicy zbroić się przeciwko innym. Potem 
postanowiły rozszerzyć współpracę na inne sektory gospodarki. 
Jaką nazwę nosiła organizacja, którą utworzyły w 1957 r.?

Nowe sektory gospodarki

Europejska Wspólnota Gospodarcza została ustanowiona na mocy traktatu 
rzymskiego, który podpisano w stolicy Włoch 25 marca 1957 r.
Europejska Wspólnota Węgla i Stali została utworzona kilka lat wcześniej 
na mocy traktatu paryskiego, który podpisano 18 kwietnia 1951 r. i który 
wszedł w życie 23 lipca 1952 r.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, utworzony w 1957 r., jest 
organem doradczym UE. W jego skład wchodzą przedstawiciele organizacji 
pracowników i pracodawców oraz innych grup interesu. Komitet pełni rolę 
pośrednika między instytucjami unijnymi mającymi uprawnienia decyzyjne 
a obywatelami UE.

 Europejska Wspólnota Gospodarcza

 

ODPOWIEDŹ

W następstwie dwóch wyniszczających wojen światowych w XX wieku, w których zginęły 
miliony ludzi, kilka państw europejskich zdecydowało się rozpocząć współpracę po to, żeby już 
nigdy nie doszło do rozlewu krwi. 
Które kraje były państwami założycielskimi UE?

Początki procesu integracji europejskiej

Założycielami UE było sześć państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, 
Niemcy i Włochy W 1986 r. do Wspólnot Europejskich przystąpiła Hiszpania. 
W 1973 r. dołączyła do nich Dania.

 Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy

1/13
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Pierwsze rozszerzenie

1 stycznia 1973 r. do Wspólnot Europejskich przystąpiły Dania, Irlandia 
i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Kraje te 
dołączyły do Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec i Włoch i tym 
samym liczba państw członkowskich wzrosła do dziewięciu. 
W wyniku przeprowadzonego referendum Norwegia nie zdecydowała się na 
dołączenie do Wspólnot. Grenlandia przystąpiła do Wspólnot Europejskich 
w 1973 r., razem z Danią. Mimo że później, po przeprowadzeniu referendum 
w 1982 r., wystąpiła z nich, utrzymuje ścisłe związki z UE jako terytorium 
zamorskie. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii Europejskiej w 2020 r.

 Dania, Irlandia i Wielka Brytania

W wyniku pierwszego rozszerzenia UE w 1973 r. liczba państw członkowskich  
wzrosła do dziewięciu. 
Które trzy nowe kraje dołączyły wtedy do UE?

ODPOWIEDŹ

Wkrótce po II wojnie światowej Europa została podzielona na wschodnią i zachodnią. 
Symbolem tego podziału był mur berliński, który przez prawie trzydzieści lat, aż do jego 
zburzenia w 1989 r., oddzielał Berlin Wschodni od Zachodniego.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

Upadek muru berlińskiego

Zburzenie muru berlińskiego 9 listopada 1989 r. stało się symbolem upadku 
komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, zapoczątkowanego w Polsce i 
na Węgrzech.
Niemcy były jednym z państw założycielskich UE – w 1951 r. pierwszy 
traktat podpisała RFN. Po ponownym zjednoczeniu Niemiec w październiku 
1990 r. to Niemcy Wschodnie dołączyły do Unii Europejskiej.
W mistrzostwach świata w piłce nożnej w lipcu 1990 r. to RFN pokonała 
Argentynę 1:0, co zapewniło jej tytuł mistrza. Niemcy Wschodnie i Zachodnie 
zjednoczyły się dopiero 3 października 1990 r. Zjednoczone Niemcy zdobyły 
swój pierwszy tytuł piłkarskich mistrzów świata w 2014 r., kiedy to ponownie 
wygrały z Argentyną 1:0.

 Do upadku muru berlińskiego doprowadziła działalność antykomunistycznej  
 opozycji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

3/13

ODPOWIEDŹ

© Unknown photographer, Reproduction by Lear 21 (CC BY-SA 3.0. 
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2004 enlargement

In 2004, ten countries joined the EU: eight from central and eastern 
Europe — Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia and 
Slovenia — and the Mediterranean island countries of Cyprus and Malta.
The historic enlargement brought the total number of member states to 25.
Bulgaria and Romania joined the EU three years later, on 1 January 2007.

6/13
 W maju 2004 r. do UE przystąpiło osiem państw z Europy Środkowej  
 i Wschodniej wraz z dwoma krajami wyspiarskimi leżącymi na Morzu Śródziemnym.

Po upadku muru berlińskiego kraje Europy Środkowej i Wschodniej, dotychczas znajdujące się 
w zasięgu wpływów byłego ZSRR, mogły w końcu dokonać niezbędnych reform i przystąpić do UE. 
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe? 

ODPOWIEDŹ

5/13

Do UE przystępują młode demokracje 

Po wprowadzeniu rządów demokratycznych Grecja, Hiszpania i Portugalia 
zyskały możliwość ubiegania się o członkostwo w UE. 
Grecja przystąpiła jako pierwsza, w 1981 r., dzięki czemu liczba państw 
członkowskich wzrosła do dziesięciu. Pięć lat później, w 1986 r., dołączyły do 
nich również Hiszpania i Portugalia.

 Grecja przystąpiła do UE w 1981 r. Hiszpania i Portugalia podążyły jej śladem  
 pięć lat później – w 1986 r.

W latach 70. XX wieku w trzech europejskich krajach doszło do obalenia dyktatury. 
Wprowadzenie demokracji dało tym krajom możliwość ubiegania się o członkostwo w UE.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?
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Szwecja

Szwecja przystąpiła do UE w 1995 r., razem z Austrią i Finlandią.

 Szwecja

8/13

Co to za kraj?…
• …To jedna z sześciu monarchii należących do Unii Europejskiej.
• …Kraj ten jest znany z obchodów Nocy Świętojańskiej. 
• …Przystąpił do Unii Europejskiej w 1995 r. wraz z dwoma innymi krajami.

Flaga UE

Krąg 12 złotych gwiazd na błękitnym tle jest symbolem jedności narodów 
Europy. 
Flaga europejska jest zarówno symbolem Unii Europejskiej, jak i szeroko 
pojętych ideałów łączących europejskie narody – jedności, solidarności 
i harmonii.

7/13
 Ideały jedności, solidarności i harmonii łączące narody Europy

Przed budynkami parlamentów i urzędów, w pobliżu zabytków i w parkach w całej Europie 
powiewa flaga europejska. 
Co symbolizuje tych 12 złotych gwiazd na błękitnym tle?
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ODPOWIEDŹ
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Co to za kraj?…
• …W latach 1991–1995 prowadził wojnę o niepodległość.
• …Jego godło zawiera czerwono-białą szachownicę.
• …Przystąpił do Unii Europejskiej jako ostatni.

Chorwacja

Najmłodszym państwem członkowskim jest Chorwacja, która przystąpiła  
do UE w 2013 r.
Słowenia weszła do UE w 2004 r., a Bułgaria w 2007 r. 

 Chorwacja

ODPOWIEDŹ

Ile języków urzędowych obowiązuje w UE?

Języki urzędowe UE

Od 2013 r., kiedy do UE przystąpiła Chorwacja, w Unii Europejskiej 
obowiązują 24 języki urzędowe. Oznacza to, że możesz napisać do instytucji 
UE w którymkolwiek z tych języków i masz prawo otrzymać odpowiedź 
w tym samym języku. 

 24

FR

ET

EL

HR

GA

NL

HU

SL

SK

IT

MT
RO

FI

SV

DA

PL

BG

PT

CS

DE

EN

LT
LV

ES
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ODPOWIEDŹ

Choć czasami dochodzi do sporów między państwami UE, to podstawowe zasady, na których 
opiera się UE, pozostają niezmienne od ponad 60 lat. W 2012 r. Unia Europejska została 
uhonorowana nagrodą za swoje działania na rzecz zjednoczenia kontynentu. 
Jaką nagrodę otrzymała?

Pokojową Nagrodę Nobla

Parlament Europejski przyznaje corocznie Nagrodę im. Sacharowa osobom, 
które wyróżniły się swoim udziałem w walce o prawa człowieka na całym 
świecie.
Międzynarodowa Nagroda Karola Wielkiego przyznawana jest za wyjątkowe 
działania na rzecz jedności europejskiej. W 1969 r. po raz pierwszy 
otrzymała ją instytucja europejska – Komisja Wspólnot Europejskich – a nie 
osoba fizyczna.

 Pokojowa Nagroda Nobla

ODPOWIEDŹ

Every year the EU celebrates its birthday on 9 May.
What is the name of the man who, on 9 May 1950, put forward the plan 
considered to be the beginning of what is now the European Union?

Dzień Europy

Dzisiejsza Unia Europejska narodziła się w momencie ogłoszenia planu 
wspólnego zarządzania produkcją węgla i stali, który 9 maja 1950 r. 
przedstawił ówczesny minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman. 
Wspólna kontrola sektorów oznaczała, że żaden kraj nie mógł w tajemnicy 
zbroić się przeciwko innym. 

 Robert Schuman.

12/13
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ODPOWIEDŹ

Traktat lizboński 

Traktat z Lizbony został podpisany w stolicy Portugalii 13 grudnia 2007 r. 
i wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Zgodnie z jego założeniami Unia 
Europejska ma być bardziej demokratyczna i skuteczna w swych działaniach 
oraz lepiej przygotowana do zajmowania wspólnego stanowiska w sprawie 
globalnych problemów takich jak na przykład zmiany klimatu.

 W Lizbonie

Unijne traktaty określają, jak podejmowane są decyzje i w jakich obszarach UE podejmuje 
wspólne działania
W którym europejskim mieście podpisano ostatni traktat?

13/13
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PYTANIE

 Komisja Europejska podejmuje decyzje w sprawie wszystkich 
  nowych przepisów i działań Unii Europejskiej.

 Przepisy unijne przyjmuje Rada Europejska, w której skład  
 wchodzą prezydenci i premierzy państw UE.

 Komisja Europejska proponuje nowe przepisy, natomiast  
 to Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski podejmują  
 ostateczną decyzję w sprawie wszystkich aktów prawnych UE.

1/13
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Bruksela jest stolicą Belgii. Jest też nazywana stolicą Europy z uwagi na to, że tutaj mają 
swoją siedzibę najważniejsze instytucje UE. 
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

W JAKI SPOSÓB FUNKCJONUJE UNIA?

Kto w UE podejmuje jakie decyzje? Sprawdź, czy 
wiesz, jakie są najważniejsze instytucje UE i kto w nich 
pracuje.

© Eric’s library/Stock.Adobe.com
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PYTANIE

 Posłów do Parlamentu Europejskiego powołują  
 parlamenty krajowe.

 Państwa o dużej liczbie ludności mają więcej europosłów  
 niż państwa o małej liczbie ludności.

 Posłów do Parlamentu Europejskiego wybierają obywatele UE,  
 w przeprowadzanych co cztery lata wyborach bezpośrednich.

3/13
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Parlament Europejski jest głosem obywateli. Reprezentuje on obywateli państw UE w procesie 
podejmowania decyzji.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

PYTANIE

 Każdy komisarz reprezentuje poglądy swojego kraju.

 Kandydaci na komisarzy są proponowani przez rządy  
 państw członkowskich i muszą zostać zatwierdzeni  
 przez Parlament Europejski.

 Komisarzem może zostać tylko osoba sprawująca w swoim  
 kraju stanowisko urzędnika służby cywilnej.

1

2

3

W skład Komisji Europejskiej wchodzi po jednym komisarzu z każdego kraju UE. Wspólnie 
tworzą oni kolegium komisarzy. 
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe? 

2/13
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PYTANIE

 Pracami Rady Europejskiej kieruje mianowany na okres  
 dwóch lat przewodniczący.

 Rada Europejska wyznacza najważniejsze priorytety  
 UE i ogólny kierunek polityki.

 Posiedzenia Rady Europejskiej odbywają się w Strasburgu r 
 az w miesiącu.

5/13

1

2

3

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw i rządów krajów UE. Jej spotkania 
nazywane są szczytami UE.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

PYTANIE

 Każdy minister w Radzie głosuje w imieniu swojego rządu.

 Wszystkie decyzje muszą być podejmowane w Radzie  
 jednomyślnie.

 Każdy kraj UE kieruje kolejno pracami Rady przez rok.

1

2

3

Rada Unii Europejskiej reprezentuje rządy krajów UE. Ministrowie z wszystkich krajów UE spotykają 
się w niej, aby omawiać sprawy UE i podejmować decyzje dotyczące polityki i prawa UE.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

4/13
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PYTANIE

 YAby przedłożyć inicjatywę Komisji Europejskiej do  
 rozpatrzenia, potrzebujesz wsparcia miliona osób z  

 co najmniej siedmiu krajów UE.

 Nie ma minimalnej granicy wieku, który byłby wymagany  
 do wyrażenia poparcia dla inicjatywy.

 Każdy obywatel UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej  
 o zaproponowanie nowego aktu prawnego. 

7/13

1

2

3

Obywatele UE mogą wpływać na politykę Unii na różne sposoby, na przykład poprzez 
wystąpienie z europejską inicjatywą obywatelską lub poparcie takiej inicjatywy.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

PYTANIE

 Trybunał Sprawiedliwości ma siedzibę we Frankfurcie.

 Aby uprościć pracę Trybunału, przyjęto, że podczas  
 rozstrzygania spraw będzie się on posługiwać wyłącznie  
 językiem angielskim, francuskim i niemieckim.

 Jeśli sąd krajowy ma wątpliwości związane z wykładnią 
  aktu prawnego UE, może zwrócić się do Trybunału  
 Sprawiedliwości o wyjaśnienie.

1

2

3

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powstał w 1952 r. Czuwa on nad tym, by prawo UE 
było tak samo interpretowane i stosowane w każdym kraju UE.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

6/13

© Rawpixel.com/Stock.Adobe.com 
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PYTANIE

 Paschal Donohoe, przewodniczący Eurogrupy. 

 Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych  
 i polityki bezpieczeństwa i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

 Didier Reynders, komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwości.

9/13

1

2

3

Koordynuję i realizuję politykę UE wobec innych krajów i organizacji.
Reprezentuję UE na arenie międzynarodowej, na przykład na forum Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.
Byłem ministrem w rządzie Hiszpanii, a w latach 2004-2007 pełniłem funkcję 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
Zgadnij, kim jestem... 

PYTANIE

 Christine Lagarde, przewodnicząca Europejskiego Banku  
 Centralnego.

 Emily O’Reilly, europejska rzecznik praw obywatelskich.

 Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

1

2

3

Jestem przewodniczącą instytucji europejskiej i zostałam wybrana przez Parlament Europejski 
na okres pięciu lat.
Stoję na czele zespołu zwanego „kolegium”. Naszym zadaniem jest promowanie interesów Unii 
Europejskiej jako całości.
Jestem pierwszą kobietą na tym stanowisku.
Zgadnij, kim jestem... 

8/13
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PYTANIE

 Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej.

 Klaus-Heiner Lehne, prezes Europejskiego Trybunału  
 Obrachunkowego.

 Paschal Donohoe, przewodniczący Eurogrupy.

11/13

1

2
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Jestem przewodniczącym instytucji europejskiej i zostałem mianowany na okres dwóch i pół roku.
Przewodniczę posiedzeniom z udziałem szefów państw i rządów państw członkowskich.
Przez pięć lat byłem premierem Belgii.
Zgadnij, kim jestem... 

PYTANIE

 Christine Lagarde, przewodnicząca Europejskiego Banku  
 Centralnego.

 Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

 Emily O’Reilly, europejska rzecznik praw obywatelskich.

1

2

3

Jestem przewodniczącą instytucji europejskiej, która reprezentuje obywateli UE.
Podpisuję budżet UE po to, żeby go zatwierdzić.
Pochodzę z najmniejszego kraju w UE.
Zgadnij, kim jestem. 10/13
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Pytania

 

PYTANIE

 Personel Komisji jest wybierany w drodze otwartych  
 konkursów i składa się z obywateli wszystkich krajów UE.

 Zanim kandydat zostanie zatrudniony w Komisji,  
 musi najpierw odbyć staż w instytucjach UE.

 Nie trzeba być obywatelem UE, aby pracować  
 dla Komisji Europejskiej.

13/13

1

2

3

W Komisji Europejskiej pracuje około 33 tys. osób zajmujących różne stanowiska: pracowników 
administracyjnych, ekspertów, tłumaczy pisemnych, tłumaczy ustnych i asystentów. 
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

PYTANIE

 12 sesji w Brukseli, do sześciu w Strasburgu.

 12 sesji w Strasburgu, sześć w Brukseli.

 12 sesji w Strasburgu, do sześciu w Brukseli.

1

2

3

Ile posiedzeń (tzw. sesji) ma Parlament Europejski w ciągu roku i gdzie 
one się odbywają?

12/13
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W jaki sposób funkcjonuje Unia?
Odpowiedzi

                                                    

ODPOWIEDŹ

1/13

Bruksela jest stolicą Belgii. Jest też nazywana stolicą Europy z uwagi na to, że tutaj mają 
swoją siedzibę najważniejsze instytucje UE. 
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

Proces decyzyjny w UE

Komisja Europejska opracowuje propozycje wniosków ustawodawczych 
dotyczących nowych przepisów unijnych. 
Następnie Rada UE (złożona z przedstawicieli rządów krajów UE) i Parlament 
Europejski (wybrany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE) 
przedyskutowują te propozycje, wprowadzają do nich zmiany i ostatecznie 
przyjmują lub odrzucają nowe akty prawne. 
Jest to najczęściej stosowana metoda stanowienia prawa w UE. Nazywamy 
ją zwykłą procedurą ustawodawczą lub procedurą współdecyzji.

 Komisja Europejska proponuje nowe przepisy, natomiast to Rada Unii Europejskiej  
 i Parlament Europejski podejmują ostateczną decyzję w sprawie wszystkich  
 aktów prawnych UE.

ODPOWIEDŹ

2/13

W skład Komisji Europejskiej wchodzi po jednym komisarzu z każdego kraju UE. Wspólnie 
tworzą oni kolegium komisarzy. 
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe? 

Komisja Europejska

Komisarze nie reprezentują punktu widzenia swojego kraju, tylko wspólny 
interes UE.
Wielu komisarzy odgrywało wcześniej wiodącą rolę na arenie polityki 
krajowej, ich kandydatury są proponowane przez rządy poszczególnych 
krajów. To spośród nich kandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej 
wybiera przyszłych komisarzy. 
Każdy kandydat musi wystąpić przed Parlamentem Europejskim – 
przedstawić swoją wizję polityczną i odpowiedzieć na pytania europosłów. 
Następnie Parlament decyduje w głosowaniu, czy poprze skład nowej 
Komisji. Jeśli tak, komisarzy mianuje Rada Europejska.

 Kandydaci na komisarzy są proponowani przez rządy państw członkowskich  
 i muszą zostać zatwierdzeni przez Parlament Europejski.
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W jaki sposób funkcjonuje Unia?
Odpowiedzi

ODPOWIEDŹ

3/13

Parlament Europejski jest głosem obywateli. Reprezentuje on obywateli państw UE w procesie 
podejmowania decyzji.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

Parlament Europejski

Co pięć lat obywatele UE wybierają w głosowaniu posłów, którzy będą ich 
reprezentować w Parlamencie Europejskim. 
Mandaty parlamentarne są przydzielane poszczególnym państwom 
członkowskim w zależności od liczby ich ludności, co oznacza, że duże 
państwa mają więcej europosłów niż małe. Ostatnie wybory do Parlamentu 
Europejskiego odbyły się w maju 2019 r. Kolejne odbędą się w 2024 r.
Prawo do głosowania uzyskuje się we wszystkich państwach UE po 
ukończeniu 18 lat, z wyjątkiem Austrii i Malty, gdzie do głosowania są 
uprawnione osoby, które ukończyły 16 lat, oraz Grecji, gdzie wymagane jest 
ukończenie 17 lat.

 Państwa o dużej liczbie ludności mają więcej europosłów niż państwa  
 o małej liczbie ludności.

ODPOWIEDŹ

4/13

Rada Unii Europejskiej reprezentuje rządy krajów UE. Ministrowie z wszystkich krajów UE spotykają 
się w niej, aby omawiać sprawy UE i podejmować decyzje dotyczące polityki i prawa UE.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

Rada UE

Ministrowie są upoważnieni do podejmowania w imieniu swoich rządów 
zobowiązań dotyczących działań uzgodnionych na posiedzeniach. 
Gdyby wszystkie państwa członkowskie musiały podejmować wszystkie 
decyzje jednomyślnie, w Unii niewiele by się działo. W wielu dziedzinach 
ministrowie podejmują decyzje większością głosów. Kraje UE ustaliły, 
że głosowanie jednomyślne wymagane jest w niektórych obszarach 
uznawanych za drażliwe, takich jak podatki i kwestie bezpieczeństwa.

 Każdy minister w Radzie głosuje w imieniu swojego rządu.

© tanaonte/Stock.Adobe.com
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W jaki sposób funkcjonuje Unia?
Odpowiedzi

ODPOWIEDŹ

5/13

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw i rządów krajów UE. Jej spotkania 
nazywane są szczytami UE.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

Rada Europejska

Rada Europejska stanowi najwyższy szczebel współpracy politycznej między 
państwami UE. 
Przywódcy krajów UE spotykają się w każdym półroczu co najmniej 
dwukrotnie. Ich posiedzenia („szczyty”) odbywają się w Brukseli. 
Przebiegiem posiedzeń kieruje przewodniczący Rady Europejskiej. 
Przewodniczący, mianowany na dwuipółletnią kadencję, może również 
zwoływać w razie potrzeby nadzwyczajne posiedzenia Rady Europejskiej.

 Rada Europejska wyznacza najważniejsze priorytety UE i ogólny kierunek polityki.

ODPOWIEDŹ

6/13

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powstał w 1952 r. Czuwa on nad tym, by prawo UE 
było tak samo interpretowane i stosowane w każdym kraju UE.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

Trybunał Sprawiedliwości UE

Trybunał Sprawiedliwości jest najwyższym organem prawnym UE i ma 
siedzibę w Luksemburgu. 
Jeżeli sąd krajowy ma jakiekolwiek wątpliwości co do wykładni lub ważności 
danego aktu prawnego UE, może zwrócić się o wyjaśnienie do Trybunału 
Sprawiedliwości. Ten sam mechanizm można zastosować do ustalenia, czy 
krajowe przepisy lub praktyka są zgodne z prawem UE.
Ponieważ każde państwo członkowskie posiada własny język i szczególny 
system prawny, Trybunał Sprawiedliwości jest instytucją wielojęzyczną. Jego 
system językowy nie ma odpowiednika w żadnym innym sądzie na świecie, 
gdyż językiem postępowania może być każdy z języków urzędowych Unii 
Europejskiej.

 Jeśli sąd krajowy ma wątpliwości związane z wykładnią aktu prawnego UE,  
 może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o wyjaśnienie.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni 
architects Buro Happold engineers - © Colour compositions by Georges Meurant
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W jaki sposób funkcjonuje Unia?
Odpowiedzi

ODPOWIEDŹ

7/13

Obywatele UE mogą wpływać na politykę Unii na różne sposoby, na przykład poprzez 
wystąpienie z europejską inicjatywą obywatelską lub poparcie takiej inicjatywy.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

Twój głos

Z europejską inicjatywą obywatelską może wystąpić co najmniej siedmioro 
obywateli UE zamieszkałych w siedmiu różnych krajach UE. Poparcie dla 
inicjatywy musi wyrazić milion osób, czyli nieco ponad 0,2 proc. ludności UE, 
z co najmniej siedmiu krajów UE. Po osiągnięciu tej liczby deklaracji poparcia 
inicjatywę można przedłożyć Komisji Europejskiej do rozpatrzenia.
Pierwsza tego rodzaju europejska inicjatywa obywatelska – „Right2Water”, 
którą poparło 1,6 mln osób – doprowadziła do powstania projektu nowych 
przepisów dotyczących wody pitnej.
Aby poprzeć inicjatywę, musisz mieć prawo do głosowania w wyborach 
europejskich w Twoim kraju (minimalny wiek uprawniający do głosowania 
w różnych krajach UE waha się od 16 do 18 lat).

 Aby przedłożyć inicjatywę Komisji Europejskiej do rozpatrzenia, potrzebujesz  
 wsparcia miliona osób z co najmniej siedmiu krajów UE.

ODPOWIEDŹ

8/13

Jestem przewodniczącą instytucji europejskiej i zostałam wybrana przez Parlament Europejski na 
okres pięciu lat.
Stoję na czele zespołu zwanego „kolegium”. Naszym zadaniem jest promowanie interesów 
Unii Europejskiej jako całości.
Jestem pierwszą kobietą na tym stanowisku.

Zgadnij, kim jestem... 

Przewodniczący Komisji Europejskiej

Ursula von der Leyen jest przewodniczącą Komisji Europejskiej od 1 
grudnia 2019 r.
Ursula von der Leyen reprezentuje też Komisję na posiedzeniach Rady 
Europejskiej, szczytach G7 i G20, jak również na spotkaniach z krajami 
spoza UE

 Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

© niphon/StockAdobe.com
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Odpowiedzi

ODPOWIEDŹ

9/13

Koordynuję i realizuję politykę UE wobec innych krajów i organizacji.
Reprezentuję UE na arenie międzynarodowej, na przykład na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Byłem ministrem w rządzie Hiszpanii, a w latach 2004-2007 pełniłem funkcję przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego.

Zgadnij, kim jestem... 

Wysoki Przedstawiciel Unii

Josep Borrell pełni funkcję wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa od 1 grudnia 2019 r.
Jako szef unijnej dyplomacji odpowiada za kształtowanie i realizację 
unijnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. Jest on również 
wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej.

 Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki  
 bezpieczeństwa i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej

10/13
ODPOWIEDŹ

Jestem przewodniczącą instytucji europejskiej, która reprezentuje obywateli UE.
Podpisuję budżet UE po to, żeby go zatwierdzić.
Pochodzę z najmniejszego kraju w UE.
Zgadnij, kim jestem... 

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego

Roberta Metsola została wybrana na przewodniczącą Parlamentu 
Europejskiego 18 stycznia 2022 r. na okres dwóch i pół roku. Urodziła się 
na Malcie w 1979 r. i jest najmłodszą osobą w historii pełniącą funkcję 
przewodniczącego PE. Należy do Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) – 
największej partii politycznej w Parlamencie Europejskim.

 Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego
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Odpowiedzi

                                                    

ODPOWIEDŹ

Jestem przewodniczącym instytucji europejskiej i zostałem mianowany na okres dwóch i pół roku.
Przewodniczę posiedzeniom z udziałem szefów państw i rządów państw członkowskich.
Przez pięć lat byłem premierem Belgii.

Zgadnij, kim jestem... 

Przewodniczący Rady Europejskiej

Charles Michel jest przewodniczącym Rady Europejskiej od 1 grudnia 2019 r. 
do 31 maja 2022 r. Odpowiada za zwoływanie posiedzeń Rady Europejskiej, 
którym również przewodniczy, oraz realizację zadań Rady. 
Charles Michel reprezentuje UE na arenie międzynarodowej w kwestiach 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wraz z Josepem Borrellem, wysokim 
przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. 
Reprezentuje on również UE na szczytach G7 i G20, razem z Ursulą von der 
Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej.

 Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej

ODPOWIEDŹ

Ile posiedzeń (tzw. sesji) ma Parlament Europejski w ciągu roku i gdzie 
one się odbywają?

Parlament Europejski

Najważniejsze posiedzenia Parlamentu Europejskiego, czyli sesje plenarne, 
odbywają się 12 razy do roku we francuskim Strasburgu i do sześciu razy 
w roku w Brukseli.

 12 sesji w Strasburgu, do sześciu w Brukseli

12/13

11/13



W jaki sposób funkcjonuje Unia?
Odpowiedzi

30

                                                    

ODPOWIEDŹ

13/13

W Komisji Europejskiej pracuje około 33 tys. osób zajmujących różne stanowiska: pracowników 
administracyjnych, ekspertów, tłumaczy pisemnych, tłumaczy ustnych i asystentów. 
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

Komisja Europejska

Urzędnicy Komisji są obywatelami krajów UE wybranymi w trybie otwartych 
konkursów.
Jeśli wydaje Ci się, że jest to praca, która mogłaby Cię interesować, 
możesz zacząć od stażu. Po ukończeniu studiów możesz ubiegać się o staż 
w instytucjach UE. Odbycie stażu nie jest jednak warunkiem koniecznym do 
tego, aby zostać zatrudnionym w Komisji.

 Personel Komisji jest wybierany w drodze otwartych konkursów i składa się  
 z obywateli wszystkich krajów UE.

CZYM JEST  
UNIA EUROPEJSKA?

Pytania p. 3
Odpowiedzi p. 10

JAK UE WPŁYWA NA NASZE 
ŻYCIE CODZIENNE?

Pytania p. 31
Odpowiedzi p. 38

W JAKI SPOSÓB FUNKCJONUJE 
UNIA?

Pytania p. 17
Odpowiedzi p. 24

JAKI PROGRAM  
REALIZUJE UE?

Pytania p. 44
Odpowiedzi p. 51

© Jakub Krechowicz/Stock.Adobe.com
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Jak UE wpływa na nasze życie codzienne?
Pytania

PYTANIE

 Nic. Może spokojnie pakować walizkę. Jako obywatelka UE  
 Anna ma prawo uczyć się w każdym kraju UE.

 Anna musi złożyć wniosek o wizę, zanim podejmie  
 naukę we Włoszech.

 Przed wyjazdem do Włoch Anna najpierw musi złożyć wniosek  
 o tymczasowe zezwolenie na pobyt.

1

2

3

Anna ukończyła właśnie szkołę i chciałaby polepszyć swoją znajomość włoskiego. Zapisała się 
na dwumiesięczny kurs intensywny we włoskiej szkole językowej.
Co musi zrobić przed wyjazdem?

1/12

JAK UE WPŁYWA NA NASZE ŻYCIE CODZIENNE?

Czy zadajesz sobie czasami pytanie, co tak konkretnie 
robi dla Ciebie Unia Europejska? Sprawdźmy, w jaki 
sposób UE wpływa na codzienne życie Anny ze 
Szwecji...

© De Visu/Stock. Adobe.com



Jak UE wpływa na nasze życie codzienne?
Pytania

PYTANIE

 Z Litwy.

 Z Luksemburga.

 Z Łotwy.

1

2

3

32

W 2002 r. weszły do obiegu banknoty i monety euro. Obecnie euro jest walutą obowiązującą 
w 20 krajach. Monety euro mają wspólny awers, na którym znajduje się mapa Europy, ale na 
rewersie każdy kraj ma swój własny wzór. Anna próbuje odgadnąć, skąd pochodzi ta moneta. 
Pomożesz jej?

PYTANIE

 ... pomaga młodym ludziom podjąć studia w swoim  
 własnym kraju.

 ... umożliwia tworzenie partnerstw z udziałem  
 szkół i organizacji z innych krajów UE.

 ... jest przeznaczony wyłącznie dla studentów uniwersytetów  
 i nie przewiduje innych sposobów uczenia się.

1

2

3

We Włoszech Anna spotyka Pavla z Czech, który przyjechał na wymianę z programu Erasmus+.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?
Program Erasmus+...

2/12

3/12
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Jak UE wpływa na nasze życie codzienne?
Pytania

PYTANIE

 W związku z tym, że UE rozbiła krajowe monopole i umożliwiła  
 konkurencję w europejskim sektorze lotnictwa, latanie stało  

 się bardziej kosztowne.

 Anna nie będzie miała prawa do odszkodowania w przypadku  
 opóźnienia lotu lub nadkompletu pasażerów.

 Obecnie większa liczba miast i regionów ma własne lotniska  
 i realizowanych jest więcej bezpośrednich lotów.

1

2

3

Anna chciałaby odwiedzić Pavla w jego rodzinnym mieście w Czechach. Zastanawia się jednak, 
czy po drodze nie spotkają jej żadne perypetie... 
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

PYTANIE

 Produkty sprzedawane na jednolitym rynku UE muszą  
 spełniać ogólnounijne wymogi w zakresie bezpieczeństwa  
 i ochrony środowiska.

 W przypadku zakupu towarów lub usług przez internet lub poza  
 sklepem (czyli telefonicznie, pocztą lub od sprzedawcy obwoźnego)  
 konsument ma prawo w ciągu 10 dni odwołać zamówienie  

 lub zwrócić towar.

 Zgodnie z przepisami UE nabywca ma prawo do co najmniej rocznej  
 gwarancji na produkty konsumenckie takie jak sprzęty elektroniczne.

1

2

3

Anna musi kupić we Włoszech nowe słuchawki i ma nadzieję, że kupi produkt bezpieczny dla 
zdrowia. Część zakupów robi w internecie. Jakie ma prawa jako konsumentka?
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

5/12

4/12
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Jak UE wpływa na nasze życie codzienne?
Pytania

 

PYTANIE

 Anna ma prawo do bezpłatnego korzystania z usług  
 prywatnej opieki zdrowotnej.

 Anna nie jest obywatelką Czech, a więc będzie musiała  
 z własnej kieszeni zapłacić za wszystkie usługi medyczne.

 Z europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego  
 Anna ma prawo do usług opieki zdrowotnej po takiej  

 samej cenie jak obywatele danego kraju.

1

2

3

34

Anna jest zachwycona pobytem w Czechach i intensywnie zwiedza różne zabytki. Podczas 
jednej z wycieczek potyka się jednak i skręca nogę w kostce. Na szczęście zabrała ze sobą 
europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

PYTANIE

 Nie. Austria, Czechy i Włochy należą do grupy 23 krajów UE  
 i czterech krajów spoza UE, które zniosły kontrole na granicach  
 wewnętrznych w obrębie strefy Schengen. Anna może swobodnie  

 przekroczyć dwie granice wewnętrzne..

 Nie, w Europie paszport lub dowód osobisty należy okazać  
 na granicy tylko w przypadku podróży do Islandii, Liechtensteinu,  

 Norwegii czy Szwajcarii.

 Tak – Czechy nie należą do strefy Schengen, dlatego Anna  
 nie może przekroczyć granicy bez przejścia kontroli granicznej.

1

2

3

Podróżowanie stało się trudniejsze z powodu pandemii COVID-19, ale swoboda 
przemieszczania się pozostaje jednym z największych osiągnięć UE. Dzięki układowi 
z Schengen większość krajów UE zniosła kontrole na granicach. Anna jedzie z Włoch do Czech 
autobusem przez Austrię i bardzo ją cieszy ta wycieczka.
Czy Anna musi zabrać ze sobą swój paszport?6/12

7/12
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Jak UE wpływa na nasze życie codzienne?
Pytania

PYTANIE

 W sezonie kąpielowym kraje UE nie muszą informować  
 opinii publicznej o jakości wody w kąpieliskach.

 TIstnieją ogólnounijne minimalne standardy dotyczące wody  
 w kąpieliskach, których muszą przestrzegać wszystkie kraje UE.

 Jedynie niewiele ponad 50 proc. kąpielisk w UE spełnia  
 minimalne wymogi w zakresie jakości wody.

1

2

3

Anna nie jest pewna, jaka jest jakość wody w kąpieliskach we Włoszech i w Czechach, 
i zastanawia się, czy może bezpiecznie pływać w jeziorach i w morzu.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

PYTANIE

 Anna może korzystać z systemu „Roam Like at Home” bez  
 żadnych ograniczeń, nawet jeśli mieszka we Włoszech  

 przez dłuższy czas.

 System Roam Like at Home nie włącza się automatycznie.  
 Anna będzie musiała skontaktować się ze swoim operatorem,  

 aby aktywować usługę.

 Jeśli Anna podróżuje okazjonalnie i spędza więcej czasu  
 w swoim kraju pochodzenia niż za granicą, zapłaci tylko tyle,  

 ile zapłaciłaby u siebie.

1

2

3

Podczas pobytu we Włoszech Anna kontaktuje się z rodziną i przyjaciółmi ze Szwecji za 
pomocą smartfona. Dzwoni, wysyła SMS-y i korzysta z serwisów społecznościowych, wysyłając 
zdjęcia i wiadomości. Czy będzie musiała ponieść koszty roamingu? 
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

9/12

8/12
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PYTANIE

 1 mln

 10 mln

 5 mln

1

2

3

Po powrocie do Szwecji Anna opowiada babci o swoich przygodach. Babcia mówi, że kiedy była 
młodam, marzyła o podobnym wyjeździe, ale wtedy nie było takich możliwości.
Ile osób wyjechało za granicę na studia, do pracy lub na wolontariat 
dzięki programowi Erasmus+?

PYTANIE

 Fundusze unijne są przeznaczone dla krajów, które przystąpiły 
  do UE w 2004 r. i później.

 Z unijnych funduszy mogą korzystać tylko najsłabiej  
 rozwinięte kraje UE.

 Jedna trzecia budżetu UE jest przeznaczana na projekty,  
 które przynoszą korzyści europejskim miastom i regionom.

1

2

3

UE inwestuje w miastach i regionach Europy. Włoskie miasto, w którym mieszka teraz 
Anna, uczestniczy w projekcie, który pomaga różnym miastom w UE osiągnąć bardziej 
zrównoważony charakter.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?10/12

11/12
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Jak UE wpływa na nasze życie codzienne?
Pytania

PYTANIE

 Korpus Ochotniczy.

 DiscoverEU.

 Europejski Korpus Solidarności.

1

2

3

Pobyt we Francji zaostrzył apetyt Anny na przygody. Teraz zastanawia się nad wolontariatem 
lub pracą przy projekcie w Szwecji, a może nawet za granicą. Jej babcia słyszała gdzieś 
o inicjatywie, która daje takie możliwości.
W której z poniższych odpowiedzi podano prawidłową nazwę tej 
inicjatywy?

12/12
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Jak UE wpływa na nasze życie codzienne?
Odpowiedzi

ODPOWIEDŹ

1/12

Anna ukończyła właśnie szkołę i chciałaby polepszyć swoją znajomość włoskiego. Zapisała się 
na dwumiesięczny kurs intensywny we włoskiej szkole językowej.
Co musi zrobić przed wyjazdem?

Swobodny przepływ osób i brak kontroli na 
granicach wewnętrznych

Dzięki jednolitemu rynkowi i strefie Schengen obywatele UE mogą swobodnie 
wyjeżdżać do innego kraju UE, również na studia, do pracy lub na emeryturę. Nie 
wymaga to wielu formalności, a na granicach między krajami UE nie ma kontroli.
Jako obywatelka UE Anna może pracować i studiować we Włoszech. Jeśli 
zostanie we Włoszech ponad trzy miesiące, będzie mogła ewentualnie 
zarejestrować się w odpowiednim urzędzie.
We Włoszech wizy studenckiej potrzebują obywatele państw trzecich, którzy 
planują uczyć się we Włoszech przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Ale kurs 
Anny potrwa tylko dwa miesiące.
Uwaga: Z powodu pandemii COVID-19 niektóre kraje tymczasowo ograniczyły 
swobodę przemieszczania się i wprowadziły zakaz podróży innych niż niezbędne.

 Nic. Może spokojnie pakować walizkę. Jako obywatelka UE Anna ma prawo  
 uczyć się w każdym kraju UE.

ODPOWIEDŹ

2/12

In Italy, Anna meets, Pavel, an Erasmus+ student from Czechia.  
Which of the following is true?
The Erasmus+ programme…

Erasmus+

Program Erasmus powstał ponad 30 lat temu i od tamtej pory umożliwia 
studentom zrealizowanie części programu studiów na uniwersytecie w innym 
państwie członkowskim UE. 
Aktualny program Erasmus+ jest przeznaczony nie tylko dla studentów 
uniwersytetów – oferuje także wiele innych możliwości. Młodzi ludzie mogą 
studiować, szkolić się lub pracować jako wolontariusze – w obrębie UE 
lub poza jej granicami – w wielu dziedzinach, takich jak opieka socjalna, 
środowisko, kultura, młodzież, sport i współpraca rozwojowa.

 ...umożliwia tworzenie partnerstw z udziałem szkół i organizacji z innych krajów UE.

© saktanong chaipunya/EyeEm/Stock.Adobe.com
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Jak UE wpływa na nasze życie codzienne?
Odpowiedzi

ODPOWIEDŹ

3/12

W 2002 r. weszły do obiegu banknoty i monety euro. Obecnie euro jest walutą obowiązującą 
w 20 krajach. Monety euro mają wspólny awers, na którym znajduje się mapa Europy, ale na 
rewersie każdy kraj ma swój własny wzór. Anna próbuje odgadnąć, skąd pochodzi ta moneta. 
Pomożesz jej?

Euro

W 2015 r. Litwa (zobacz strzałkę na mapie) przystąpiła do strefy euro jako 
jej 19. państwo członkowskie. 
Jej monety euro przedstawiają godło Litwy – „Pogoń” (lit. Vytis) – rycerza 
na koniu trzymającego w ręku miecz i tarczę. Rycerz ten figuruje również 
w litewskim herbie.
Od 1 stycznia 2023 r. strefa euro liczy 20 członków. W tym dniu do grupy 
krajów, w których walutą jest euro, dołączyła Chorwacja.

 Z Litwy

ODPOWIEDŹ

4/12

Anna musi kupić we Włoszech nowe słuchawki i ma nadzieję, że kupi produkt bezpieczny dla 
zdrowia. Część zakupów robi w internecie. Jakie ma prawa jako konsumentka?
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

Ochrona konsumentów

Konsumentowi w UE przysługuje co najmniej dwuletnia gwarancja na 
zakupione w UE produkty, na przykład urządzenia elektroniczne. W praktyce 
oznacza to, że jeżeli telefon komórkowy zepsuje się po roku używania, 
zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, bez względu na to, 
gdzie został zakupiony.
Zgodnie z przepisami unijnymi konsument ma 14 dni na zwrot towarów 
zakupionych na odległość, czy to przez internet, przez telefon, od sprzedawcy 
obwoźnego czy w sprzedaży wysyłkowej. W tym okresie Anna może 
anulować zamówienie z dowolnego powodu, nawet jeśli po prostu się 
rozmyśli.

 Produkty sprzedawane na jednolitym rynku UE muszą spełniać ogólnounijne  
 wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

© Gajus/Stock.Adobe.com
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Jak UE wpływa na nasze życie codzienne?
Odpowiedzi

ODPOWIEDŹ

5/12

Anna chciałaby odwiedzić Pavla w jego rodzinnym mieście w Czechach. Zastanawia się jednak, 
czy po drodze nie spotkają jej żadne perypetie... 
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

Prawa pasażerów linii lotniczych

Konkurencja przyniosła wiele zmian w sektorze transportu lotniczego. Dziś 
podróże samolotem są tańsze, bezpieczniejsze i dostępne dla większej liczby 
osób niż kiedykolwiek wcześniej. 
Przepisy UE chronią prawa pasażerów podróżujących po Europie. Jeżeli 
ktoś utknie na lotnisku z powodu nadkompletu pasażerów lub poważnego 
opóźnienia, może ubiegać się o odszkodowanie.

 Obecnie większa liczba miast i regionów ma własne lotniska i realizowanych  
 jest więcej bezpośrednich lotów.

ODPOWIEDŹ

6/12

Anna jest zachwycona pobytem w Czechach i intensywnie zwiedza różne zabytki. Podczas jednej 
z wycieczek potyka się jednak i skręca nogę w kostce. Na szczęście zabrała ze sobą europejską 
kartę ubezpieczenia zdrowotnego...
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

Koniec kontroli na granicach wewnętrznych
Do strefy Schengen należy 23 państw UE (zaznaczonych kolorem jasnoniebieskim) 
i cztery kraje spoza UE (zaznaczone kolorem ciemnoniebieskim). Zarówno Włochy, 
Czechy, jak i Austria (kraj tranzytowy leżący między nimi) to kraje strefy Schengen. 
Dlatego Anna może pojechać z Włoch do Czech, i z powrotem, bez konieczności 
okazywania paszportu.
Powinna jednak zabrać ze sobą swój dowód tożsamości, aby w razie potrzeby móc 
udowodnić, że jest obywatelką UE.
Niektóre kraje UE, czyli Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Irlandia i Rumunia, nie należą 
do strefy Schengen (są to kraje UE nienależące do strefy Schengen). Pamiętaj, 
że podróżując do lub z kraju nienależącego do strefy Schengen (tj. kraju UE 
nienależącego do strefy Schengen lub innego kraju nienależącego do UE), musisz na 
granicy okazać ważny dowód osobisty lub paszport.
Uwaga: Z powodu pandemii COVID-19 niektóre kraje tymczasowo ograniczyły swobodę 
przemieszczania się i wprowadziły zakaz podróży innych niż niezbędne.

 Nie. Austria, Czechy i Włochy należą do grupy 23 krajów UE i czterech krajów spoza UE,  
 które zniosły kontrole na granicach wewnętrznych w obrębie strefy Schengen. Anna może  

 swobodnie przekroczyć dwie granice wewnętrzne.



Jak UE wpływa na nasze życie codzienne?
Odpowiedzi

41

ODPOWIEDŹ

7/12

Anna jest zachwycona pobytem w Czechach i intensywnie zwiedza różne zabytki. Podczas 
jednej z wycieczek potyka się jednak i skręca nogę w kostce. Na szczęście zabrała ze sobą 
europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego...
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

Ubezpieczenie zdrowotne podczas czasowego 
pobytu za granicą

Jeżeli podczas pobytu w innym kraju UE (na przykład na wakacjach lub na 
wymianie studenckiej) Anna nagle się rozchoruje, ma prawo do wszystkich 
usług opieki medycznej, z którymi nie można zaczekać do chwili powrotu do 
kraju. 
Kartę ubezpieczenia zdrowotnego wydaje Ci Twoja instytucja ubezpieczeń 
zdrowotnych. Karta potwierdza, że jesteś ubezpieczony w jednym z krajów 
UE. Z tą kartą masz dostęp do publicznej opieki zdrowotnej za granicą 
i płacisz za nią taką samą cenę jak obywatele danego kraju.

 Z europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego Anna ma prawo do usług opieki  
 zdrowotnej po takiej samej cenie jak obywatele danego kraju.

ODPOWIEDŹ

8/12

Podczas pobytu we Włoszech Anna kontaktuje się z rodziną i przyjaciółmi ze Szwecji za 
pomocą smartfona. Dzwoni, wysyła SMS-y i korzysta z serwisów społecznościowych, wysyłając 
zdjęcia i wiadomości. Czy będzie musiała ponieść koszty roamingu? 
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

Tańsze usługi roamingowe

W czerwcu 2017 r. UE zniosła opłaty roamingowe. Podczas podróży po UE 
możemy telefonować, wysyłać SMS-y i korzystać z internetu po cenach 
krajowych. Ten system po angielsku nazywa się Roam Like at Home, czyli 
„korzystaj z roamingu po cenach krajowych”.
Zgodnie z ogólną zasadą możesz korzystać z roamingu po cenach 
usług krajowych niezależnie od tego, do którego kraju UE się udasz, pod 
warunkiem że więcej czasu spędzasz w kraju niż za granicą lub więcej 
korzystasz z telefonu komórkowego w kraju niż za granicą. 
System Roam Like at Home włącza się automatycznie. Nie musisz 
kontaktować się z operatorem ani zmieniać ustawień.

 Jeśli Anna podróżuje okazjonalnie i spędza więcej czasu w swoim kraju  
 pochodzenia niż za granicą, zapłaci tylko tyle, ile zapłaciłaby u siebie.
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ODPOWIEDŹ

9/12

Anna nie jest pewna, jaka jest jakość wody w kąpieliskach we Włoszech i w Czechach, 
i zastanawia się, czy może bezpiecznie pływać w jeziorach i w morzu.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

Ochrona środowiska

Jakość wody w kąpieliskach, jaką się mogą cieszyć Europejczycy, jest na 
jednym z najwyższych poziomów na świecie.
UE co roku publikuje sprawozdanie dotyczące jakości wody w kąpieliskach. 
Jakość wody jest monitorowana w ponad 22 tys. kąpielisk nadmorskich oraz 
tych położonych nad jeziorami i rzekami w całej UE. 
85 proc. kąpielisk monitorowanych w 2019 r. spełniało najwyższe 
i najsurowsze unijne normy wymagane do tego, aby uznać jakość wody za 
doskonałą.

 Istnieją ogólnounijne minimalne standardy dotyczące wody w kąpieliskach,  
 których muszą przestrzegać wszystkie kraje UE.

ODPOWIEDŹ

10/12

UE inwestuje w miastach i regionach Europy. Włoskie miasto, w którym mieszka teraz 
Anna, uczestniczy w projekcie, który pomaga różnym miastom w UE osiągnąć bardziej 
zrównoważony charakter.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

Pomoc dla mniej rozwiniętych państw  
i regionów UE

UE dofinansowuje tysiące projektów w regionach i miastach w całej Europie. 
Fundusze te przynoszą korzyści wszystkim państwom członkowskim i ich 
mieszkańcom. 
Większość środków finansowych trafia do mniej rozwiniętych regionów 
Europy (zaznaczonych na mapce kolorem czerwonym) – środki te mają im 
pomóc w nadrobieniu zaległości.

 Jedna trzecia budżetu UE jest przeznaczana na projekty, które przynoszą  
 korzyści europejskim miastom i regionom.
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ODPOWIEDŹ

11/12

Po powrocie do Szwecji Anna opowiada babci o swoich przygodach. Babcia mówi, że kiedy była 
młoda marzyła o podobnym wyjeździe, ale wtedy nie było takich możliwości.
Ile osób wyjechało za granicę na studia, do pracy lub na wolontariat 
dzięki programowi Erasmus+?

Finansowanie programu Erasmus+

Dzięki Erasmusowi+ na zagraniczne studia, do pracy lub na wolontariat 
wyjechało około 10 mln osób.
Jest to jeden z najpopularniejszych unijnych programów finansowania. Na 
kolejnych siedem lat (2021-2027) budżet programu jest prawie dwukrotnie 
większy niż w poprzednim okresie i wynosi ponad 26 mld euro. Dowodzi to, 
że UE stawia na edukację i młodzież. W bieżącym okresie program będzie 
bardziej nastawiony na integrację, cyfrowy i ekologiczny.

 10 mln

ODPOWIEDŹ

12/12

Anna’s trip has given her the taste for more adventure. She is thinking of volunteering or 
working in a project in Sweden, or maybe even abroad. Her grandmother thinks she has heard 
of such an initiative.
Which of the following Odpowiedzi is the correct initiative?

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności umożliwia osobom w wieku 18–30 lat udział 
w wielu różnych działaniach, które wzmacniają poczucie przynależności 
do wspólnoty i gotowość niesienia pomocy. Młodzi ludzie mogą zgłosić 
się na wolontariuszy lub odbyć praktyki zawodowe. Rejestrować mogą się 
także osoby w wieku 17 lat, ale w chwili rozpoczęcia projektu muszą mieć 
ukończone 18 lat.
Celem inicjatywy DiscoverEU, którą UE zapoczątkowała w 2018 r., jest 
zaoferowanie osiemnastolatkom w Europie szansy lepszego poznania 
kontynentu. Młodzi Europejczycy mogą odkryć różnorodność kulturową 
Europy, zwiedzając w ciągu maksymalnie 30 dni od jednego do czterech 
miejsc za granicą, dzięki przyznanym im biletom na podróż.

 Europejski Korpus Solidarności

© De Visu/Stock. Adobe.com
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PYTANIE                    

 W całej Europie powinien być taki sam program szkolny  
 z matematyki, historii i angielskiego.

 Powinniśmy zapewnić Europie bezpieczną, przystępną  
 cenowo i przyjazną dla klimatu energię.

 Należy pobudzić wzrost gospodarczy w Europie i utworzyć  
 więcej miejsc pracy, przeznaczonych w szczególności dla  

 młodych ludzi.

1

2

3

W 2019 r. Parlament Europejski wybrał Ursulę von der Leyen na przewodniczącą Komisji.
Przedstawiła ona wówczas swoje wytyczne polityczne zawierające sześć priorytetów dla Europy.
Która z poniższych pozycji NIE jest jednym z sześciu priorytetów Ursuli 
von der Leyen?1/13

JAKI PROGRAM REALIZUJE UE?

Czy wiesz, co robi UE, aby sprostać wielu dzisiejszym 
wyzwaniom, takim jak bezrobocie wśród młodzieży, 
migracja, zmiany klimatu czy odbudowa po kryzysie 
wywołanym COVID-19? Przekonajmy się!

© Zerbor/Stock.Adobe.com
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PYTANIE

 To nowa norma bezprzewodowa, która ma zastąpić sieć 5G.

 To unijna inicjatywa zapewniająca obywatelom bezpłatny  
 dostęp do bezprzewodowego internetu w przestrzeni publicznej.

 To uniwersalna ładowarka do telefonów komórkowych.

1

2

3

Technologie cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w życiu każdego z nas. Stało się to 
jeszcze bardziej widoczne w czasie pandemii, kiedy to wielu młodych ludzi właśnie dzięki tym 
technologiom mogło kontynuować naukę i podtrzymywać kontakty z kolegami. UE dąży do 
tego, by wszyscy mieli dostęp do technologii cyfrowych i korzyści, jakie one oferują.
Czy coś ci mówi nazwa WiFi4EU? Co to takiego?

PYTANIE

 Do 2030 r.

 Do 2100 r.

 Do 2050 r.

1

2

3

Zmiana klimatu jest poważnym wyzwaniem dla UE i dla świata. UE dąży do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej, czyli gospodarki o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto. Rządy 
wszystkich krajów UE zgodziły się zrealizować ten cel w określonym terminie.
Do kiedy UE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną?

3/13

2/13
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What’s on the EU’s agenda?
Pytania

PYTANIE

 Jedną piątą.

 Jedną czwartą.

 Ponad połowę.

1

2

3

UE dąży do tego, by energia była przyjazna dla środowiska, przystępna cenowo i dostępna, 
kiedy jej potrzebujemy. Jest to możliwe dzięki różnicowaniu dostaw energii i korzystaniu 
w większym stopniu z energii produkowanej w UE.
Ile energii, którą zużywamy, aktualnie importujemy spoza UE?

PYTANIE

 Gaia.

 Galileo.

 Galilei.

1

2

3

Geolokalizacja leży u podstaw rewolucji cyfrowej, która dokonuje się na naszych oczach. UE 
zainwestowała we własny globalny system nawigacji satelitarnej. 
Jaką nazwę nosi ten system?

4/13

5/13
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PYTANIE

 Kanada.

 Japonia.

 Nowa Zelandia.

1

2

3

Gospodarka UE jest zależna od handlu. Otwarte rynki zapewniają Europie i jej partnerom 
wyższy wzrost gospodarczy oraz lepszej jakości miejsca pracy. Dzięki temu konsumenci mają 
większy wybór i większą siłę nabywczą, a europejskie firmy dostęp do nowych rynków.
Z którym spośród wymienionych krajów UE NIE podpisała umowy 
o wolnym handlu?

PYTANIE

 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc.

 Powinniśmy zwiększyć efektywność energetyczną  
 o co najmniej 55 proc.

 Co najmniej 55 proc. całej naszej energii powinno  
 pochodzić ze źródeł odnawialnych.

1

2

3

Na forach ONZ i innych organizacji międzynarodowych UE promuje ambitne działania w skali 
światowej w celu ograniczania zmian klimatu. UE stara się być przykładem dla innych, 
stawiając sobie ambitne cele w dziedzinie klimatu i energii na rok 2030.
Który z poniższych celów jest jednym z celów UE na 2030 r.?

7/13

6/13
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PYTANIE

 UE chce zapewnić osobom ubiegającym się o azyl bezpieczne  
 i legalne sposoby wjazdu do UE, tak aby nie musiały one ryzykować 
 życiem, korzystając z usług przemytników i handlarzy ludźmi.

 UE finansuje działania prowadzone w sytuacjach nadzwyczajnych  
 na terenie UE, ale nie pomaga krajom spoza UE.

 UE pomaga państwom członkowskim w odsyłaniu nielegalnych 
  imigrantów do ich kraju pochodzenia, nawet jeśli mają oni  
 prawo pozostać w UE.

1

2

3

Duża liczba migrantów i osób ubiegających się o azyl przybywających do UE powoduje, że Europa 
znajduje się pod presją. UE reaguje na tę sytuację, podejmując różnego rodzaju działania.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

PYTANIE

 Wprowadzenie nowych przepisów o ochronie danych.

 Przeciwdziałanie radykalizacji postaw,  
 w tym również w internecie.

 Uznanie za przestępstwo podróżowania w celu prowadzenia  
 działalności terrorystycznej lub jej wspierania.

1

2

3

Mieszkańcy UE powinni czuć się bezpiecznie bez względu na to, w której części UE aktualnie 
przebywają. Powinni też mieć pewność, że nic nie zagraża ich wolności. Jednym z zagrożeń 
współczesnego świata jest terroryzm. Dlatego UE wprowadziła szereg środków,  
które mają nas chronić.
Które z poniższych działań NIE należy do tych środków?8/13

9/13
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PYTANIE

 50 mld euro.

MAKE IT
REAL

 806 mld euro.

 166 mld euro.

1

2

3

Koronawirus wstrząsnął Europą, a pandemia wywołała poważne szkody gospodarcze 
i społeczne. Aby zmierzyć się z tym problemem, UE utworzyła fundusz pod nazwą 
NextGenerationEU, który pomoże w odbudowie gospodarczej po pandemii.
Czy wiesz, ile wynosi budżet instrumentu NextGenerationEU?

PYTANIE

 Kraje UE stanowią 15 proc. światowej gospodarki,  
 a mieszka w nich 10 proc. ludności świata.

 Kraje UE stanowią 26 proc. światowej gospodarki,  
 a mieszka w nich 4 proc. ludności świata.

 Kraje UE stanowią 16 proc. światowej gospodarki,  
 ale mieszka w nich zaledwie 6 proc. ludności świata.

1

2

3

Łącznie kraje UE stanowią jedną z największych gospodarek na świecie. Dzięki współpracy mają 
one silniejszą pozycję niż w sytuacji, gdyby każdy z nich miał prowadzić samodzielną politykę.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

11/13

10/13
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PYTANIE

 Komisja Europejska

 Parlament Europejski

 Europejska Agencja Leków (EMA)

1

2

3

Pandemię COVID-19 uda się pokonać dopiero po zaszczepieniu wystarczającej liczby osób. Aby 
przyspieszyć opracowywanie szczepionek przeciwko COVID-19, UE już na wczesnym etapie pandemii 
wspierała firmy pracujące nad szczepionkami. Pomogła im sfinansować opracowanie i produkcję 
szczepionek przeciwko COVID-19, a tym samym nabyła prawo do zakupu miliardów dawek szczepionek 
dla obywateli UE, gdy tylko szczepionki były gotowe i okazały się bezpieczne i skuteczne. Niektóre z tych 
szczepionek są obecnie stosowane. Zostały one dopuszczone do sprzedaży w UE.

Który organ zezwala na sprzedaż szczepionki na rynku UE?

PYTANIE

 Wyłącznie zanim zostaną zredagowane.

 Dopiero po ich wejściu w życie.

 W dowolnym momencie.

1

2

12/13

3

Priorytetem Komisji Europejskiej jest proponowanie nowych przepisów wyłącznie wtedy, gdy 
są one niezbędne oraz jeśli istnieje oczywista wartość dodana w skali UE, a także zapewnienie 
całkowitej przejrzystości swoich działań.
Kiedy można zgłosić uwagi do przepisów UE lub wyrazić swoją opinię?

13/13
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ODPOWIEDŹ

1/13

W 2019 r. Parlament Europejski wybrał Ursulę von der Leyen na przewodniczącą Komisji.
Przedstawiła ona wówczas swoje wytyczne polityczne zawierające sześć priorytetów dla Europy.
Która z poniższych pozycji NIE jest jednym z sześciu priorytetów Ursuli 
von der Leyen?

Sześć priorytetów dla Europy

O tym, czego uczniowie uczą się w szkołach, decydują kraje UE oraz ich 
władze regionalne i lokalne, a nie UE.
Sześć priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019–2023 to:

• Europejski Zielony Ład
• Europa na miarę ery cyfrowej
• Gospodarka służąca ludziom
• Silniejsza pozycja Europy na świecie
• Promowanie europejskiego stylu życia
• Nowy impuls dla demokracji europejskiej.

 W całej Europie powinien być taki sam program szkolny z matematyki,  
 historii i angielskiego.

ODPOWIEDŹ

2/13

Zmiana klimatu jest poważnym wyzwaniem dla UE i dla świata. UE dąży do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej, czyli gospodarki o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto. Rządy 
wszystkich krajów UE zgodziły się zrealizować ten cel w określonym terminie.
Do kiedy UE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną?

A European Green Deal

Celem UE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. 
Transformacja w kierunku społeczeństwa neutralnego dla klimatu jest pilnym 
wyzwaniem, ale również szansą na to, by gospodarka europejska stała się 
zrównoważona. UE chce ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i zbudować 
społeczeństwo, które wykorzystuje mniej zasobów naturalnych i wytwarza 
mniej odpadów i zanieczyszczeń.

 Do 2050 r.

©lev dolgachov/Stock.Adobe.com
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ODPOWIEDŹ

3/13

Technologie cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w życiu każdego z nas. Stało się to jeszcze bardziej 
widoczne w czasie pandemii, kiedy to wielu młodych ludzi właśnie dzięki tym technologiom mogło 
kontynuować naukę i podtrzymywać kontakty z kolegami. UE dąży do tego, by wszyscy mieli dostęp do 
technologii cyfrowych i korzyści, jakie one oferują.

Czy coś ci mówi nazwa WiFi4EU? Co to takiego?

Cyfrowa Europa

WiFi4EU to unijna inicjatywa, w ramach której finansowana jest instalacja 
Wi-Fi w przestrzeni publicznej: w parkach, bibliotekach czy na placach.
UE chce, aby do 2025 r. we wszystkich przestrzeniach publicznych, 
w tym w szkołach, był dostęp do internetu o przepustowości 1 Gb, 
oraz by wszystkie europejskie gospodarstwa domowe miały dostęp do 
przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

 To unijna inicjatywa zapewniająca obywatelom bezpłatny dostęp do  
 bezprzewodowego internetu w przestrzeni publicznej.

ODPOWIEDŹ

4/13

Geolokalizacja leży u podstaw rewolucji cyfrowej, która dokonuje się na naszych oczach. UE 
zainwestowała we własny globalny system nawigacji satelitarnej. 
Jaką nazwę nosi ten system?

Globalny system nawigacji satelitarnej UE

Globalny system nawigacji satelitarnej UE otrzymał nazwę Galileo, od 
imienia żyjącego w XVI w. włoskiego astronoma Galileusza (wł. Galileo 
Galilei).
System ten zwiększy dziesięciokrotnie precyzyjność geolokalizacji i umożliwi 
stworzenie nowych innowacyjnych produktów oraz świadczenie nowych 
usług. Chodzi tu na przykład o samochody autonomiczne lub ulepszone sieci 
transportu miejskiego.
Gaia to satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej, którego zadaniem jest 
stworzenie mapy 3D naszej galaktyki – Drogi Mlecznej.

 Galileo

© dmutrojarmolinua/Stock.Adobe.com
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ODPOWIEDŹ

5/13

UE dąży do tego, by energia była przyjazna dla środowiska, przystępna cenowo i dostępna, 
kiedy jej potrzebujemy. Jest to możliwe dzięki różnicowaniu dostaw energii i korzystaniu 
w większym stopniu z energii produkowanej w UE.
Ile energii, którą zużywamy, aktualnie importujemy spoza UE?

Bardziej zintegrowany rynek energii

W 2018 r. UE importowała 55 proc. energii, którą zużywa. Dywersyfikacja 
źródeł i dostawców energii jest podstawowym sposobem poprawy naszego 
bezpieczeństwa energetycznego. 
Obecnie wiele sieci elektroenergetycznych i gazociągów w różnych 
krajach nie jest ze sobą w żaden sposób połączonych. Trwają prace nad 
poprawą tej sytuacji, tak aby żadne przeszkody techniczne ani prawne nie 
powstrzymywały swobodnego przepływu energii w UE.

 Ponad połowę

ODPOWIEDŹ

6/13

Na forach ONZ i innych organizacji międzynarodowych UE promuje ambitne działania w skali 
światowej w celu ograniczania zmian klimatu. UE stara się być przykładem dla innych, 
stawiając sobie ambitne cele w dziedzinie klimatu i energii na rok 2030.
Który z poniższych celów jest jednym z celów UE na 2030 r.?

Protecting our climate
W unijnych ramach polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 
ustanowiono trzy główne cele:
• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. (w 

stosunku do poziomów z 1990 r.),
• pozyskiwanie co najmniej 32 proc. energii ze źródeł odnawialnych
• poprawę efektywności energetycznej o co najmniej 32,5 proc.
Cele wyznaczone na 2030 r. są częścią zobowiązań UE wynikających 
z porozumienia paryskiego – światowego porozumienia w sprawie klimatu, 
które UE pomogła osiągnąć w 2015 r. UE zwiększyła ostatnio cel związany 
z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, ponieważ długoterminowym 
celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc.

© Valmedia/Stock.Adobe.com 
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ODPOWIEDŹ

7/13

The economy of the EU depends on trade. Open markets generate economic growth and better 
jobs for Europe and its partners.  It gives EU consumers more choice and purchasing power, 
and opens up new markets for EU companies.
With which country has the EU NOT signed a free trade agreement?

Umowy o wolnym handlu

Umowy o wolnym handlu ułatwiają państwom wymianę handlową. Obniżają 
bowiem cło, kontyngenty i inne ograniczenia w handlu.
UE negocjuje obecnie umowę o wolnym handlu z Nową Zelandią, ale jeszcze 
jej nie zawarła.
UE podpisała umowy handlowe zarówno z Kanadą (2016 r.), jak i z Japonią 
(2018 r.), a także z wieloma innymi krajami na całym świecie. Umowy 
handlowe UE z Kanadą i Japonią pobudziły wymianę handlową od czasu ich 
wejścia w życie – odpowiednio o prawie 25 i 6 proc.
Obecnie UE stosuje 45 umów handlowych, którymi objęte jest około 33 proc. 
całego handlu zagranicznego UE.

 Nowa Zelandia

ODPOWIEDŹ

8/13

Mieszkańcy UE powinni czuć się bezpiecznie bez względu na to, w której części UE aktualnie przebywają. 
Powinni też mieć pewność, że nic nie zagraża ich wolności. Jednym z zagrożeń współczesnego świata 
jest terroryzm. Dlatego UE wprowadziła szereg środków, które mają nas chronić.

Które z poniższych działań NIE należy do tych środków?

Działania podejmowane przez UE w odpowiedzi 
na zagrożenie terroryzmem
Środki podjęte w reakcji na wszystkie aspekty zagrożenia terrorystycznego obejmują:
• przeciwdziałanie radykalizacji postaw, w tym również w internecie,
• uznanie za przestępstwo podróżowania w celu prowadzenia działalności 

terrorystycznej lub jej wspierania,
• skuteczniejsze wykrywanie działalności terrorystycznej poprzez zwiększenie 

wymiany informacji,
• przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu,
• odcięcie dostępu do broni palnej i materiałów wybuchowych,
• wspieranie krajów partnerskich, zwłaszcza z regionu basenu Morza Śródziemnego.
W ramach odrębnych działań, niepowiązanych z zagrożeniem terrorystycznym, UE 
zaostrzyła przepisy w dziedzinie ochrony danych. Nowe przepisy chroniące dane osobowe 
obywateli UE w całej UE i poza nią zaczęły obowiązywać w maju 2018 r. Dają one 
obywatelom większą kontrolę nad sposobem wykorzystywania ich danych osobowych.

 Wprowadzenie nowych przepisów o ochronie danych

© MAGNIFIER/Stock.Adobe.com
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ODPOWIEDŹ

9/13

Duża liczba migrantów i osób ubiegających się o azyl przybywających do UE powoduje, że 
Europa znajduje się pod presją. UE reaguje na tę sytuację, podejmując różnego rodzaju działania.
Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe?

Migracja i azyl

UE wiele już zrobiła, aby zaradzić napływowi migrantów i osób ubiegających 
się o azyl, i nadal wiele robi w tym celu. Poza zapewnieniem środków 
finansowych pomaga w relokacji ubiegających się o azyl osób, które już 
znajdują się w Europie, oraz w przesiedlaniu osób z sąsiadujących krajów.
UE dostarcza również pomoc humanitarną uchodźcom przebywającym 
w krajach nienależących do UE, takich jak Turcja, Liban, Jordania i Irak.
Ponadto UE utworzyła Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną, która 
wzmocni zarządzanie granicami zewnętrznymi UE i ich bezpieczeństwo.

 UE chce zapewnić osobom ubiegającym się o azyl bezpieczne i legalne  
 sposoby wjazdu do UE, tak aby nie musiały one ryzykować życiem, korzystając  
 z usług przemytników i handlarzy ludźmi.

ODPOWIEDŹ

10/13

Together, the EU countries make up one of the largest economies in the world. Acting together 
gives them far greater authority than they would have if each pursued its own policies.
Which of these statements is true?

Pozycja UE na świecie

Kraje UE stanowią 16 proc. światowej gospodarki, natomiast mieszka w nich 
zaledwie 6 proc. ludności świata. 
Mimo że Europa jest stosunkowo małym kontynentem, odgrywa ważną rolę 
na arenie światowej. Na przykład od lat przeprowadza i wspiera rozmowy 
pokojowe na całym świecie, aby położyć kres konfliktom, a także odgrywa 
wiodącą rolę w globalnej walce ze zmianami klimatu.

 Kraje UE stanowią 16 proc. światowej gospodarki, ale mieszka w nich zaledwie  
 6 proc. ludności świata.
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ODPOWIEDŹ

11/13

Koronawirus wstrząsnął Europą, a pandemia wywołała poważne szkody gospodarcze 
i społeczne. Aby zmierzyć się z tym problemem, UE utworzyła fundusz pod nazwą 
NextGenerationEU, który pomoże w odbudowie gospodarczej po pandemii.
Czy wiesz, ile wynosi budżet instrumentu NextGenerationEU?

NextGenerationEU

Budżet instrumentu NextGenerationEU wynosi około 806 mld euro. 
Kraje UE mogą wykorzystać te środki, aby pomóc gospodarce w wyjściu 
z kryzysu i odbudować ją z myślą o kolejnych pokoleniach. Ponad 50 proc. 
środków zostanie przeznaczonych na projekty mające na celu modernizację 
Europy, na przykład poprzez promowanie innowacji w zakresie technologii 
ekologicznych i cyfrowych. Pieniądze te zostaną również wykorzystane 
na zmniejszenie bezrobocia wśród młodych oraz na pomoc w nabywaniu 
nowych umiejętności.

 806 mld euro
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Priorytetem Komisji Europejskiej jest proponowanie nowych przepisów wyłącznie wtedy, gdy 
są one niezbędne oraz jeśli istnieje oczywista wartość dodana w skali UE, a także zapewnienie 
całkowitej przejrzystości swoich działań.
Kiedy można zgłosić uwagi do przepisów UE lub wyrazić swoją opinię?

Konsultacje z obywatelami

Komisja Europejska uważnie słucha opinii obywateli i zainteresowanych 
stron, jeszcze zanim wystąpi z wnioskami dotyczącymi nowych przepisów 
lub inicjatyw, a także później, na wszystkich etapach procesu decyzyjnego.
Swoją opinię można przedstawić między innymi przez internet. Można 
to zrobić w ramach konsultacji publicznych prowadzonych w internecie 
lub przesłać uwagi z własnej inicjatywy. Swoją opinię można przedstawić 
w dowolnym momencie, nawet po wejściu przepisów w życie.

 W dowolnym momencie.



Jaki program realizuje UE?
Odpowiedzi

57

© Unia Europejska, 2022

    
Komisja Europejska wdrożyła politykę ponownego wykorzystywania swoich dokumentów zgodnie z decyzją Komisji 2011/833/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego 
wykorzystywania dokumentów Komisji (Dz.U. L 330 z 14.12.2011, s. 39). Z wyjątkiem przypadków, w których stwierdzono inaczej, ponowne wykorzystywanie tego dokumentu 
jest dozwolone na podstawie licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Oznacza to, że ponowne wykorzy-
stywanie jest dozwolone pod warunkiem odpowiedniego poinformowania o autorze oraz o wszelkich zmianach wprowadzonych w dokumencie.
W przypadku wykorzystania lub powielania elementów, które nie są własnością Unii Europejskiej, konieczne może być uzyskanie zgody bezpośrednio od właściwych podmiotów 
prawa autorskiego.
Mapy Europy na podstawie: “European Community maps”, © Kolja21, licencja CC BY 3.0

ODPOWIEDŹ

13/13

Pandemię COVID-19 uda się pokonać dopiero po zaszczepieniu wystarczającej liczby osób. Aby przyspieszyć 
opracowywanie szczepionek przeciwko COVID-19, UE już na wczesnym etapie pandemii wspierała firmy pracujące nad 
szczepionkami. Pomogła im sfinansować opracowanie i produkcję szczepionek przeciwko COVID-19, a tym samym 
nabyła prawo do zakupu miliardów dawek szczepionek dla obywateli UE, gdy tylko szczepionki były gotowe i okazały się 
bezpieczne i skuteczne. Niektóre z tych szczepionek są obecnie stosowane. Zostały one dopuszczone do sprzedaży w UE.

Który organ zezwala na sprzedaż szczepionki na rynku UE?

Szczepionki przeciwko COVID-19
Wszystkie produkty medyczne, w tym szczepionki, wymagają tzw. pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, zanim zostaną dopuszczone do sprzedaży w krajach 
UE. Europejska Agencja Leków (EMA) przeprowadza ocenę naukową szczepionki 
i stwierdza, czy szczepionka jest bezpieczna, skuteczna i dobrej jakości. Jeżeli EMA 
wyda pozytywną opinię, Komisja Europejska może zezwolić na wprowadzenie nowej 
szczepionki na unijny rynek.
EMA przeprowadziła ocenę kilku szczepionek przeciwko COVID-19 i stwierdziła, że 
są bezpieczne i skuteczne, w wyniku czego Komisja Europejska zezwoliła na ich 
sprzedaż na rynku UE. Łącznie zabezpieczono miliardy dawek szczepionek. Do krajów 
UE trafiają kolejne dawki szczepionek, a tempo szczepień obywateli UE rośnie.
Oprócz tego, aby pomóc innym krajom na świecie, Komisja i kraje UE zobowiązały się 
do przekazania ponad 
3 mld euro na COVAX. Jest to globalna inicjatywa mająca na celu zapewnienie 
wszystkim krajom na świecie dostępu do szczepionek przeciwko COVID-19 na takich 
samych warunkach.

 Europejska Agencja Leków (EMA)
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