
Wiedza o społeczeństwie - VIII a i VIII b 
 

Unia Europejska. 
 
 

Doświadczenia związane z I i II wojną światową oraz wzrastające poczucie zagrożenia ze strony krajów bloku 

komunistycznego przyczyniły się do powstania na zachodzie Europy idei integracji europejskiej. Głównymi celami 

wspólnych działań tamtejszych państw były odbudowa gospodarcza po zniszczeniach wojennych i stworzenie 

ekonomicznej przeciwwagi dla rosnącej potęgi ZSRR. Ostatecznie wieloletni proces integracji europejskiej doprowadził 

do powstania Unii Europejskiej. Dziś do Unii Europejskiej należy 27 państw europejskich. 

 

 
 

 
 

Na podstawie wiadomości z podręcznika (str. 174 - 177) i źródeł internetowych proszę o wykonanie poniższych 

ćwiczeń i odesłanie na maila wos24@o2.pl 

 

1. Do każdego opisu przyporządkuj imię i nazwisko "ojca założyciela" Zjednoczonej Europy. 

 

1.1. Niemiecki kanclerz w latach 1949–1963, zwolennik pojednania niemiecko-francuskiego, przeciwnik uznania 

        zachodniej granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej. 

 

        A. Robert Schuman     B. Konrad Adenauer      C. Alcide de Gasperi      D. Winston Churchill 

 

1.2. Premier Włoch w latach 1945–1953, współtwórca Rady Europy i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 

 

        A. Robert Schuman     B. Altiero Spinelli         C. Alcide de Gasperi      D. Winston Churchill 

 

1.3. Francuski polityk i ekonomista, zwolennik idei integracji europejskiej, jeden z twórców planu dotyczącego 

        niemiecko-francuskiej współpracy w dziedzinie produkcji stali i wydobycia węgla. 

 

        A. Jean Monnet           B. Robert Schuman        C. Alcide de Gasperi      D. Paul-Henri Spaak 

 

1.4. Francuski premier w latach 1947–1948, ogłosił plan, który dał początek integracji europejskiej i przyczynił się  

        do powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 

 

        A. Robert Schuman     B. Konrad Adenauer      C. Alcide de Gasperi      D. Winston Churchill 

 

1.5. Premier Belgii w latach 1946–1949, sekretarz generalny NATO w latach 1957–1961, pod jego kierownictwem 

        opracowano raport, na którego podstawie przygotowano traktaty rzymskie podpisane w 1957 roku. 

 

         A. Konrad Adenauer       B. Alcide de Gasperi   C. Paul-Henri Spaak      D. Jean Monnet 



2. Do tabeli dopisz rok albo wydarzenie, które przyczyniło się do integracji europejskiej (pomiń kolejne 
    rozszerzenia UE). 
  

ROK WYDARZENIE 

1951 Traktat tworzący Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) 
 

1957  
 

 Traktat o fuzji, na mocy którego dla trzech Wspólnot utworzono jedną Komisję Europejską  
i Radę Unii Europejskiej. 

 Układ w Schengen  znoszący kontrolę paszportową na granicach państw należących do Wspólnoty. 
 

1992  
 

2002  
 

 
3. Przyporządkuj nazwy organów Unii Europejskiej do odpowiednich opisów. 

 

GŁÓWNE ORGANY UNII EUROPEJSKIEJ 

1. Jedyna instytucja UE, której członkowie wybierani są  

w wyborach bezpośrednich. Kontroluje działalność Komisji 

Europejskiej. 

 

 

 

A. Komisja Europejska 

B. Parlament Europejski 

C. Rada Europejska 

D. Rada Unii Europejskiej 

E. Rada Europy 

2. Organ, który opracowuje przepisy prawa europejskiego, wprowadza 

je w życie i czuwa nad ich przestrzeganiem. 

3. W jej skład wchodzą ministrowie rządów z poszczególnych krajów 

należących do UE. 

4. Tworzą go prezydenci lub szefowie rządów z krajów wchodzących  

w skład UE. Organ ten decyduje o celach UE i wskazuje kierunki 

działania wspólnoty. 

 
4. Do odpowiednich opisów w tabeli dopisz zasadę funkcjonowania Unii Europejskiej. 
 

 ZASADA 

Organy państwowe i unijne nie mogą w różny sposób traktować obywateli, 

instytucji i przedsiębiorstw z poszczególnych krajów członkowskich. 

 

Organy unijne zajmują się określonymi zadaniami tylko wtedy, gdy mogą je 

zrealizować skuteczniej niż państwo członkowskie. 

 

Organy UE i należące do nich państwa powinny wspólnie wykonywać 

zadania wynikające z prawa unijnego. 

 

 
5. Wskaż zdania prawdziwe. 
 
A. Traktat z Maastricht podpisano w 1993r. - ......................... 

B. Zasada solidarności jest jedną z najważniejszych reguł obowiązujących w UE - ......................... 

C. Proces integracji europejskiej rozpoczął się w latach 60. XX w. - ......................... 

D. Rada Europy była jedną z trzech wspólnot europejskich - ......................... 

E. Jednym z zadań UE jest wspieranie rozwoju gospodarczego państw członkowskich - ......................... 

 
6. Na mapie Europy, wybranymi przez siebie kolorami przedstaw proces przystępowania kolejnych państw  
    do Unii Europejskiej. 
 



 
 
LEGENDA:  
 

 1952 – Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN (Niemcy), Włochy 

 1973 – Wielka Brytania, Dania, Irlandia 

 1981 – Grecja 

 1986 – Hiszpania, Portugalia 

 1995 – Austria, Finlandia, Szwecja 

 2004 – Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry  

 2007 – Rumunia, Bułgaria  

 2013 - Chorwacja 

 

Uwaga: Jeżeli ktoś nie będzie mógł wydrukować mapki, nie wykonuje tego zadania. Otrzyma to zadanie w szkole :) 
 


