


Materiał opracowały:
Jagoda Brzozowska
Małgorzata Baranowska



Co to jest Unia Europejska i kiedy 
powstała?



Unia Europejska, UE – 
gospodarczo-polityczny 

związek 27 demokratycznych 
państw europejskich. Unia 
powstała 1 listopada 1993 

roku – na mocy podpisanego 
7 lutego 1992 traktatu z 
Maastricht – jako efekt 
wieloletniego procesu 
integracji politycznej, 

gospodarczej i społecznej.



Pionierzy - niektórzy z architektów  
europejskiego projektu



Robert Schuman

Konrad Adenauer

Winston Churchill

Jean Monnet

Alcide De Gasperi



Jakie państwa należą do Unii 
Europejskiej?





Państwa 
członkowskie:

 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
 Włochy



Jakie są symbole Unii 
Europejskiej?



Motto UE: „Zjednoczona 
w różnorodności” 

Euro

Hymn europejski

Flaga europejska
9 maja − Dzień Europy



Motto UE. „Zjednoczona w 
różnorodności” to motto 

Unii Europejskiej, którego 
po raz pierwszy użyto w 
2000 r. Oznacza ono, że 

aby zapewnić pokój i 
dobrobyt oraz chronić 

bogactwo kultur, tradycji i 
języków w Europie, 

Europejczycy powinni 
działać wspólnie



Euro- wspólna waluta europejska
Dlaczego euro?
• Brak ryzyka kursowego oraz kosztów 

wymiany walut

• Większy wybór produktów i usług oraz 
stabilniejsze ceny

• Ściślejsza współpraca gospodarcza państw 
członkowskich UE

Obowiązuje w całej strefie 
euro
• Monety: wspólny awers, rewers 

zaprojektowany przez poszczególne 
kraje

• Banknoty: nie ma symboli krajowych 

Kraje, które nie wprowadziły euro

Kraje strefy euro





Hymn UE to fragment 
IX Symfonii 

skomponowanej przez 
Ludwiga van 

Beethovena w 1823 
do tekstu poematu 

Fryderyka Schillera 
„Oda do radości” z 

1785



Flaga europejska jest symbolem nie 
tylko Unii Europejskiej, ale również 
jedności i tożsamości Europy w 
szerszym znaczeniu.

Na fladze przedstawiony jest okrąg 
złożony z dwunastu złotych gwiazd 
na błękitnym tle. Gwiazdy 
symbolizują jedność, solidarność i 
harmonię między narodami Europy.

Krąg gwiazd jest symbolem 
jedności, a ich liczba nie zależy od 
liczby państw członkowskich.





Dzień Europy – święto 
europejskich państw, które 

obchodzone jest 5 lub 9 maja. 
W krajach, które są członkami 

Rady Europy, a nie są 
członkami Unii Europejskiej, 
preferowane jest obchodzenie 

Dnia Europy 5 maja, natomiast 
w państwach Unii Europejskiej 

obchodzi się go oficjalnie 9 
maja.



24 urzędowe języki Unii Europejskiej

Български

Čeština

dansk

Deutsch

eesti keel

Ελληνικά

English

español

français

Gaeilge

hrvatski

Italiano

latviešu valoda

lietuvių kalba

magyar

Malti

Nederlands

polski

português

Română

slovenčina

slovenščina

suomi

svenska



Polska w Unii Europejskiej



Polska w Unii Europejskiej 
– Polska jest członkiem Unii 
Europejskiej od 1 maja 2004 

na mocy Traktatu 
akcesyjnego podpisanego 16 

kwietnia 2003 roku w 
Atenach stanowiącego 

prawną podstawę 
przystąpienia (akcesji) Polski 

do Unii Europejskiej.

Faktyczny proces integracji 
Polski rozpoczął się w Atenach 
8 kwietnia 1994 roku z chwilą 
złożenia przez Polskę wniosku o 

członkostwo w Unii 
Europejskiej i potwierdzenia go 

przez wszystkie państwa 
członkowskie podczas 

konferencji w Essen 9–10 
grudnia 1994 roku.





Co Unia Europejska robi dla 
swoich obywateli?



Pokój i bezpieczeństwo
Europa Środkowa i Zachodnia 
nigdy nie zaznały tak długiego 

okresu bez wojny. UE jest 
najbardziej udanym projektem 

pokojowym w historii 
ludzkości i otrzymała 

Pokojową Nagrodę Nobla. 
Europejczyków łączą ścisłe 

więzi gospodarcze i kulturowe 
oraz wspólnie wyznawane 
wartości demokratyczne.

Jednolity rynek

Jednolity rynek jest najbardziej 
rozwiniętym i otwartym rynkiem na 
świecie. Opiera się on na czterech 
podstawowych wolnościach UE, dzięki 
którym każdy obywatel może:

● mieszkać lub pracować w 
dowolnym kraju UE,

● swobodnie transferować swój 
kapitał,

● sprzedawać towary bez ograniczeń,
● świadczyć usługi na takich samych 

zasadach.



Korzyści dla konsumentów
Kupujący mogą teraz mieć pewność, 

że w przypadku zwrotu nabytych 
produktów otrzymają zwrot 

pieniędzy. Podróżni są spokojni o to, 
że zostaną im zwrócone koszty 

biletów kolejowych lub lotniczych, 
jeśli ich podróż będzie opóźniona lub 
zostanie odwołana. Ponadto normy, 

jakie muszą spełniać towary w 
sklepach w UE, są jednymi z 
najbardziej restrykcyjnych na 

świecie pod względem zarówno 
jakości, jak i bezpieczeństwa.

Mocarstwo światowe

Państwa UE, działając 
jednomyślnie, mówią znacznie 
silniejszym głosem na arenie 

międzynarodowej niż 27 pojedyncze 
małe i średnie państwa. UE ma duże 
znaczenie polityczne. Jeśli chodzi o 

handel, unijne standardy 
regulacyjne i normy dotyczące 
produktów są przyjmowane na 

całym świecie jako norma światowa.



Prawa człowieka
UE chroni wszystkie 

mniejszości i słabsze grupy 
społeczne, a także staje w 
obronie prześladowanych i 
opowiada się za równym 
traktowaniem wszystkich 

osób, niezależnie od 
narodowości, płci, grupy 

językowej, kultury, zawodu, 
niepełnosprawności czy 
orientacji seksualnej.



Materiały dodatkowe ● Kolorowanki
● Karty pracy







Znajdź i pokoloruj te 

rzeczy, zwierzęta i 

postacie, które 

pochodzą z Europy.

 



Połącz kropki, żeby 

zobaczyć, na jakim 

instrumencie ten muzyk 

gra „Odę do radości” — 

europejski hymn, który 

wyraża ideały wo/ności, 

pokoju i solidarności.





Uda Ci się znaleźć I0 różnic 

pomiędzy obrazkami?



To samolot obserwacyjny Fronteksu (  Europejska Agencja Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej.

Znajdziesz 12 różnic pomiędzy nimi?



Te dwa zdjęcia z obchodów Dnia Europy . Znajdź 12 różnic pomiędzy 

obrazkami/



ROZWIĄŻ REBUSY
Pomyśl czy znasz znaczenie tych słów.





Dokończ rysunek flagi Unii Europejskiej. Dorysuj 9 brakujących gwiazd i pokoloruj,


