
Kwestionariusz dotyczący Europy (projektu Erasmusa) – 

Klasa 9/10 
1.Jakie kraje graniczą z Niemcami? 

Dania, Polska, Rosja, Czechy, Austria, Szwajcaria, Francja, Luksemburg, Belgia, Holandia 

Dania, Polska, Czechy, Austria, Szwajcaria, Francja, Belgia, Holandia 

Dania, Polska, Czechy, Austria, Szwajcaria, Francja, Luksemburg, Belgia, Holandia 

Dania, Polska, Czechy, Austria, Włochy, Szwajcaria, Francja, Belgia, Holandia 

 

2.Skąd pochodzi nazwa Europy? 

z Hiszpanii 

to często spotykane imię żeńskie 

ze starej legendy 

z gry fantazyjnej 

 

3.Ile państw należy do Europy? 

40 

47 

59 

99 

 

 



4.Prosze zaznaczyć które góry należą do Europy? 

Karpaty 

Pireneje 

Appalachy 

Apeniny 

 

5.Co jest częscią geograficzną granic Europy? 

Góry Ural 

Bosfor 

Europejskie morze południowe 

Morze Śródziemne 

Morze Barentsa 

Alpy 

 

6.Co to jest Unia Europejska? 

państwo wspólnotowe które zastąpiło dawne/byle państwa narodowe 

sojusz gospodarczy który chce poprawić stosunki handlowe 

związek/fuzja nie zależnych krajów/państw europejskich 

luźny sojusz z taką samą walutą 

 

 

 

 



7.Ile państw należy do Unii Europejskiej? 

25 

27 

29 

31 

 

8.Jakie sześć państw należy do państw które założyły Unie Europejską? 

Belgia, Niemcy, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia 

Niemcy, Związek Radziecki, Francja, Włochy, NRD, Holandia 

Niemcy, Hiszpania, Grecja, Turcja, Portugalia, Dania 

Niemcy, Polska, Belgia, Austria, Szwajcaria, Włochy 

 

9.Z czego składa się Rada Unii Europejskiej?  

z Komisarzy Państw krajów członkowskich 

z Szefów Rządu z państw członkowskich 

z Ministrów odpowiedniego obszaru polityki 

z sekretarzy stanu 

 

 

 

 

 

 



10.Przyporządkuj organom Unii Europejskiej odpowiednie opisy. 

 

Ten główny organ 

decyzyjny UE tworzą 

ministrowie z rządów 

państw 

członkowskich. 

Pełni funkcję 

prawodawczą i 

kontrolną. Organ 

ten tworzą 

reprezentanci 

obywateli UE. 

Jest organem 

sądowym. 

Rozstrzyga spory 

między 

instytucjami 

unijnymi a 

państwami. 

Decyduje o 

bieżącej polityce 

UE. Opracowuje 

projekty aktów 

prawnych. 

Wyznacza 

główne kierunki 

rozwoju Unii. 

Organ ten tworzą 

szefowie państw 

i rządów. 

Komisja Europejska      

Rada Unii Europejskiej      

Rada Europejska      

Parlament Europejski      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.Unia Europejska (UE) może wprowadzać przepisy prawne obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich. Oceń 

poniższy przykład i zdecyduj czy jest to dla ciebie ważne i zaznacz jak ważne. 

 

Jeśli kupisz nowego iPada, musisz spodziewać się, że w pewnym momencie się zepsuje. 

 

Od 2002 r. UE zastrzega, że sprzedawcy w całej Europie muszą udzielać dwuletniej gwarancji. Dotyczy to również wszystkich 

innych towarów konsumpcyjnych. W przeszłości okresy gwarancji były zwykle ważne tylko przez jeden rok. 
 

absolutnie nie ważne 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

bardzo ważne 

 

12.Czym jest Rynek Europejski? Podkreśl odpowiedz. 

Gospodarką krajową 

Gospodarczy obszar bez żadnych granic co z jednego miejsca na drugie się rusza 

Rynek związku/połączenia w Unii Europejskiej 

Europejski rynek sprzedaży miodu 

 

 

 



13.Wymień dwie korzyści dla pracowników, które wynikają z przynależności państwa do Unii Europejskiej. 

 
  

 

 

 

 

 

14.Ile z 27 państw w Unii Europejskiej ma Euro jako walutę? 

19 

22 

24 

27 

 

15.Jak oceniasz korzyści wynikające z przynależność twojego kraju do UE. 
 

absolutnie nie ważne 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

bardzo ważne 

 

 



16.Jakie wypowiedzi możesz podkreślić dotyczące tematu uchodźców do Unii Europejskiej? 

Integracja jest wyzwaniem opłacalnym 

oni nie mają co tu szukać 

dla naszych funduszy socjalnych jest to dobre jak nowi uchodźcy imigrują 

poznawanie obcych kultur (różnorodność) jest dla nach wzbogaceniem 

znajomość obcych kultur jest dla mnie obca 

 

17.Czy uważasz że ważna jest nauka języków obcych? Proszę zaznacz odpowiednią odpowiedz. 

Angielski jest obowiązkowy dla wszystkich. 

Każdy powinien nauczyć się drugiego języka obcego oprócz angielskiego. 

nie potrzebuje języków 

W życiu zawodowym nie da się już obejść bez angielskiego. 

tam gdzie jestem na wakacjach, każdy rozmawia po polsku. Nie potrzebuje języków obcych 

 

18.Jak oceniasz swoje umiejętności językowe w języku angielskim? 
 

bardzo dobrze 

1  

2  

3  

4  

5  

bardzo słabo 



19.Uważasz ze w szkole powinien być wykładamy temat Europy? 
 

nie jest ważny 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

jest bardzo ważny 

 

20.Jakie wypowiedzi mają według Ciebie zastosowanie? 

w Europie musimy razem współpracować 

lepiej nam jest bez UE 

współpraca ekonomiczna/ gospodarcza jest najważniejsza 

fajnie ze są/ odbywają się wymiany szkolne w Europie 

otwarte granice w Europie są plusem 

trzeba zamknąć granice Polski. 

wspólna waluta euro jest korzystna 

 

 

 

 

 



21.Czy mógł byś sobie wyobrazić brać udział w wymianie szkolnej na terenie Europy? 

 
nie do wyobrażenia 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

mogę sobie wyobrazić 

 


