KONKURS LGPW:

Wiedza o Unii Europejskiej

Kod ucznia …………

Suma pkt.: 50

Masz przed sobą 35 pytań. Czytaj je uważnie. Swoje odpowiedzi wpisz w miejsce kropek
lub zaznacz wybraną odpowiedź. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz
odpowiednią liczbę punktów, za nieprawidłową nie tracisz punktów. Na rozwiązywanie
konkursu masz 90 min. Powodzenia!

1. Połącz w pary traktat z odpowiednią datą w której został podpisany:
Traktaty Rzymskie

1951

Traktat fuzyjny

1992

Traktat Paryski

1997

Traktat z Maastricht

1957

0-2pkt.

1965

2. Traktat ustanawiający EWWiS wygasł w roku :
a) 2000

b) 2002

c) 2004

0-1 pkt.
d) 2006

3. Ilu obywateli ma Unia Europejska?
a) 320 milionów
b) 440 milionów
c) 500 milionów

0-1 pkt.

4. Komisja Europejska tworzy prawie dwa miliony stron tłumaczeń każdego roku. Czy
wiesz, ile jest oficjalnych języków Unii Europejskiej ?:
0-1 pkt.
a)

23

b 27

c) 25

d 21

5. Ile państw podpisało Traktat z Lizbony?
a)
24
b)
27
c)
18
d)
17

0-1pkt.

6. Z jakich państw pochodzą znani politycy UE :
a) Adenauer Konrad - ……………………..
b) Pat Cox - ……………………………….
c) Paul-Henri Spaak - ……………………..
d) De Gasperi Alcide - ……………………

0-2 pkt.

7.

Na mapie literami od A do E zaznaczono wybrane kraje Unii Europejskiej

0-3 pkt.

Podział polityczny według stanu na 31.12.2007 r.

Na podstawie opisów rozpoznaj trzy kraje UE spośród pięciu oznaczonych na mapie
literami od A do E. Obok każdego z opisów podaj nazwę kraju oraz literę, którą jest on
oznaczony na mapie.
• Jeden z dwóch krajów przyjętych do Unii Europejskiej w 2007 roku. Ważną rolę
w gospodarce kraju odgrywa turystyka. Większość ludności wyznaje prawosławie.
Kraj .............................................. Oznaczenie na mapie ..............................................
• Kraj UE o najniższej gęstości zaludnienia, dużej lesistości, wysokim odsetku internautów
wśród ludności. Jest eksporterem papieru, produktów przemysłu drzewnego i sprzętu
telekomunikacyjnego.
Kraj .............................................. Oznaczenie na mapie ..............................................
• Kraj o największej powierzchni wśród państw UE, wyróżniający się dobrze rozwiniętym
rolnictwem, ważną rolę w jego gospodarce odgrywa turystyka międzynarodowa. Jest to
najliczniej odwiedzany przez turystów kraj Europy.
Kraj .............................................. Oznaczenie na mapie ..............................................

8. Zakreskuj na mapie państwa należące do Unii Europejskiej od 2004 r.

0-2 pkt.

9. Podaj nazwę kraju nienależącego do Unii Europejskiej, a graniczącego wyłącznie z krajami Unii.

.............................................................

0-1 pkt.

10. Podaj nazwę miasta (i kraju), w którym podpisano traktat powołujący Unię Europejską.
Miasto ....................................................
Kraj ...............................................

0-1 pkt.

11. Podaj dziedzinę współpracy w każdym z trzech filarów Unii Europejskiej.
0-2 pkt.
Filar I .........................................................................................................................................
Filar II ........................................................................................................................................
Filar III .......................................................................................................................................
12. Uszereguj wymienione formy gospodarczej współpracy państw, wpisując w prostokątach
odpowiednie litery, tak aby schemat ilustrował pogłębianie się współpracy.
0-2pkt.
A. wspólny rynek

C. unia gospodarcza

B. unia celna

D. strefa wolnego handlu

E. unia polityczna

13. Jaka jest najliczniejsza mniejszość etniczna w Unii Europejskiej ?
a) Łemkowie

b) Romowie

c) Tatarzy

0-1 pkt.

14. Które państwo od stycznia do czerwca 2012 r. sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii
Europejskiej?
a)Francja

b) Belgia

c)Dania

d) Holandia

0-1 pkt.

15. W 2012 roku Europejskimi Stolicami Kultury są:
a) Bratysława i Wiedeń
b) Guimaraes i Maribor
c) Malmo i Le Mans
16. Do jakiego kraju wybierzesz się, aby zobaczyć wymienione obiekty:

0-3 pkt.

a) Partenon - …………………………………
b) Pergamon - …………………….…………
c) Złota Uliczka - …………………………….
d) Wał Hadriana - …………………..…………
e) Bazylika św. Marka - ………………………
f) Meteora - ………………………….…..…….
17. Z podanej listy wybierz i wpisz po dwa przykłady ludów należących do podanych grup:
Finowie, Polacy, Irlandczycy, Czesi, Anglicy, Bretończycy, Niemcy, Flamandowie.
Celtowie - …………………………..

…………………………………

Słowianie - …………………………..

…………………………………..

Anglosasi -……………………………

…………………………………. 0-3 pkt.

18. Podaj pełne nazwy instytucji europejskich:

0-2 pkt.

EFRR - ………………………………………………………………………………………
EBC - ……………………………………………………………………………………….
EFI - ………………………………………………………………………………………..
COREG - ……………………………………………………………………………………
19. Do podanych państw dopisz główne wyznania ludności , zamieszkującej dany kraj.
Główne wyznania: katolicy, luteranie, protestanci, kalwini, muzułmanie, prawosławni.
a)Austria - …………………………….
c)Łotwa - …………………………….

b) Finlandia - ……………………………..
d) Grecja - ……………………..…………
0-2pkt.

20.Wymienionym miastom przyporządkuj znajdujący się w nich dany zabytek kultury
materialnej. W zaznaczone miejsca wpisz odpowiednią literę.
A. Wiedeń
B. Praga
C. Londyn
D. Paryż
E. Ateny
F. Wenecja

a) zespół pałacowy Wersalu
b) ruiny Partenonu na Akropolu
c) Pałac Dożów
d) Most Karola
e) Forum Romanum
f) Big Ben
g) gotycka katedra św. Stefana
h) bazylika św. Piotra

0-3 pkt.

21. Do jakich państw należą następujące terytoria :
a) Azory ………………………………………
b) Martynika ………………………………
c) Wyspy Kanaryjskie ………………………
d) Gwadelupa ………………………………
e) Kreta ………………………………………
f) Reunion ……………………………………

0-2pkt.

22. Komitet Integracji Europejskiej koordynujący działania dostosowawcze Polski do standardów
europejskich powołano do życia w roku:
a)
1994
b)
1995
c)
1996
d)
1997
0-1 pkt
23. Jan Truszczyński jako główny negocjator Polski zastąpił na tym stanowisku w październiku
2001r.:
a) J. Trzcińskiego
b)
D. Huebner
c) J. Kułakowskiego
d) T. Mazowieckiego
0-1 pkt.
24. Pozytywna opinia na temat polskiego wniosku o członkostwo w UE ogłoszona została przez
Komisję Europejską w:
a)
Agendzie 2000
b)
Acquis Communautaire
c) Jednolitym Akcie Europejskim
d)
Białej księgi z Cannes
0-1 pkt
25. Przewodniczącym Komisji Europejskiej w latach 1985-1995 był:
a) Jacques Delors
b)
Paul Henri Spaak
c)
Romano Prodi
d) Jean Rey

0-1 pkt.

26. Dzień Europy obchodzony jest od roku:
a) 1980

b) 1985

c) 1990

d) 1995

0-1 pkt.

27. Pierwsza Europejska Stolica Kultury to:
a) Lizbona

b) Bruksela

c) Ateny

d) Rzym

0-1 pkt.

28. W 2005 roku Rada Europejska rozpoczęła negocjacje akcesyjne z :
a) Turcją i Albanią

b) Turcją i Chorwacją

c) Chorwacją i Serbią

d) Chorwacją i Macedonią

0-1 pkt.

29. Kadencja stałego przewodniczącego Rady Europejskiej trwa :
a) 1 rok

b) 1,5 roku

c) 2,5 roku

d) 4 lata

0-1 pkt.

30. Szefowa unijnej dyplomacji jest :
a) Catherine Alliott

b) Catherine Ashton

c) Catherine Breillat

d) Catherine Liikanen

0-1 pkt.

31. Komitet Regionów składa się z:
a) 5 komisji

b) 6 komisji

c) 7 komisji

d) 8 komisji

0-1 pkt.

32. Siedzibą Europolu jest :
a) Bruksela

b) Haga

c) Strasburg

d) Frankfurt n/Menem

0-1 pkt.

33. Każde państwo członkowskie strefy euro raz do roku może wypuścić pamiątkową monetę
o nominale:
a) 50 centów

b) 20 centów

d) 1 euro

d) 2 euro

0-1 pkt.

d) Merkury

0-1 pkt.

34. Maskotka Unii europejskiej jest:
a) Jowisz

b) Syriusz

c) Neptun

35. W podanych zdaniach (być może nie we wszystkich!) znalazły się błędy rzeczowe. Popraw je.
a). Mont Blanc leży na pograniczu włosko-austriackim.
b) Izbą niższą parlamentu francuskiego jest Izba Lordów.

0-1 pkt.

