Ogólnopolska olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
„Gwiezdny Krąg”
I Etap szkolny – ………………..

Imię i nazwisko uczestnika:
……………………………………………………………………………………………
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1. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania: Unię Europejską
zamieszkuje obecnie…
a) nieco ponad 500 milionów mieszkańców.
b) około 400 milionów mieszkańców.
c) prawie 450 milionów mieszkańców.
d) ponad 650 milionów mieszkańców.

8. Za pomysłodawców idei integracji europejskiej historycy
uznają najczęściej?
a) Waltera Hallsteina i Jeana Monneta
b) Helmuta Kohla i Roberta Schumana
c) Roberta Schumana i Jeana Monneta
d) Jacquesa Chiraca i Helmuta Kohla

2. Ile państw założyło Europejską Wspólnotą Gospodarczą
(EWG)?
a) 8
b) 12
c) 6
d) 15

9. Kto pełni obecnie funkcję Przewodniczącego/ej Komisji
Europejskiej?
a) Ursula von der Leyen
b) Angela Merkel
c) Jean-Claude Juncker
d) Frank-Walter Steinmeier

3. W którym państwie język francuski nie jest językiem
urzędowym?
a) Luksemburg
b) Kanada
c) San Marino
d) Monako

10. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania: Komitet
Regionów to…
a) organ doradczy Rady Europy ds. polityki regionalnej.
b) wyspecjalizowany organ wykonawczy Komisji Europejskiej.
c) struktura administracyjna koordynująca współpracę pomiędzy
regionami Państw Członkowskich UE z ich odpowiednikami w
państwach trzecich (tj. z poza UE).
d) organ doradczy w ramach struktury Unii Europejskiej.

4. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania: Polityka
spójności UE…
a) jest jedną z najważniejszych polityk UE i służy zmieszaniu
dysproporcji rozwojowych pomiędzy Państwami Członkowskimi.
b) była jedną z najważniejszych polityk UE służących zmieszaniu
dysproporcji rozwojowych pomiędzy „nowymi” i „starymi”
Państwami Członkowskimi w okresie pierwszych 7 lat od tzw.
„wielkiego rozszerzenia” UE.
c) jest stopniowo wygaszana i ostatecznie zakończy się w 2023
r. na skutek wyraźnego zmniejszenia się dysproporcji
rozwojowych pomiędzy „nowymi” i „starymi” Państwami
Członkowskimi UE.
d) istnieje od początku integracji europejskiej i w kolejnych latach
pozostanie jedną z najważniejszych polityk UE.
5. Jaki kraj sprawuje obecnie prezydencję w Radzie Unii
Europejskiej?
a) Austria
b) Niemcy
c) Portugalia
d) Finlandia
6. Jak nazywa się
Europejskiej?
a) Charles Michel
b) David Sasoli
c) Herman van Rompuy
d) Josep Borrell Fontelles

obecny

Przewodniczący

Rady

7. „Euroatom” to potoczna nazwa odnosząca się do:
a) Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
b) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Atomowego
c) Europejskiego Funduszu Badań nad Energią Atomową
d) Europejskiego konsorcjum producentów energii atomowej

11. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania: Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE)…
a) rozstrzyga głównie spory pomiędzy Państwami Członkowskimi
Unii Europejskiej.
b) rozstrzyga jedynie spory pomiędzy Państwami Członkowskimi
a instytucjami Unii Europejskiej.
c) ma kilka różnych kompetencji min.: dokonuje interpretacji
prawa unijnego, rozstrzyga spory pomiędzy Komisją Europejską
a Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, kontroluje
legalność (tj. orzeka o ważności) aktów prawa unijnego.
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
12. Która z wymienionych instytucji nie jest instytucją Unii
Europejskiej?
a) Europejski Trybunał Obrachunkowy
b) Europejski Bank Centralny
c) Rada Europejska
d) Europejski Trybunał Praw Człowieka
13. Które z wymienionych terytoriów zamorskich należących
do państw członkowskich Unii Europejskiej nie należy do
Unii Europejskiej?
a) Martynika
b) Gujana Francuska
c) Grenlandia
d) Wyspy Kanaryjskie
14. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania: Procedura
ochrony praworządności określona w art. 7 Traktatu o Unii
Europejskiej obecnie toczy się w stosunku do…
a) Polski, Węgier i Rumunii.
b) Polski i Węgier.
c) tylko wobec Polski.

2

d) nie toczy się wobec żadnego państwa, bowiem procedura
wszczęta wobec Polski została zakończona po niedawnym
głosowaniu w Radzie UE w sprawie stwierdzenia istnienia
wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Polskę zasady
praworządności.
15. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania: Swobody
wspólnego rynku Unii Europejskiej nie obejmują…
a) swobodnego przepływu osób będących obywatelami Państw
Członkowskich UE.
b) swobodnego przepływu kapitału i płatności.
c) swobodnego przepływu osób będących obywatelami państw
trzecich (tj. niebędących członkami UE).
d) swobodnego przepływu usług i prawa do osiedlania się w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
16. Ile jest grup politycznych (tzw. frakcji) w obecnej
kadencji Parlamentu Europejskiego?
a) 8
b) 12
c) 7
d) 4
17. Które państwo nie było członkiem-założycielem
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali?
a) Włochy
b) Holandia
c) Belgia
d) Dania
18. Który z wymienionych obszarów nie jest regulowany
przez żadną z polityk Unii Europejskiej?
a) zasady konkurencji przedsiębiorstw
b) opieka społeczna i wsparcie dla rodzin
c) handel zagraniczny i polityka celna
d) energetyka i ochrona środowiska
19. Które poniższych z Państw Członkowskich Unii
Europejskiej posiada najwięcej mieszkańców?
a) Hiszpania
b) Francja
c) Włochy
d) Polska
20. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania: Posłowie do
Parlamentu Europejskiego organizują się…
a) w grupy polityczne (frakcje parlamentarne) w oparciu o
poglądy polityczne.
b) we grupy polityczne lub frakcje narodowe niezależnie od
poglądów politycznych.
c) nie mogą się organizować z żadne formalne grupy, bo godzi to
w ich niezależność i bezstronność.
d) w dwie duże grupy polityczne (frakcje) zwolenników i
przeciwników integracji europejskiej.

21. Która instytucja reprezentuje interesy Unii Europejskiej
jako całości i może być porównana do europejskiego rządu?
a) Rada Europejska
b) Komisja Europejska
c) Europejska Rada Ministrów
d) Rada Unii Europejskiej
22. Który z poniższych krajów nie graniczy bezpośrednio z
żadnym państwem członkowskim Unii Europejskiej?
a) Finlandia
b) Irlandia
c) Turcja
d) Mołdowa
23. Do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należą
oprócz Państw Członkowskich UE:
a) Norwegia, Islandia i Lichtenstein
b) Norwegia, Czarnogóra i Islandia
c) Bośnia i Hercegowina, Macedonia i Czarnogóra
d) Monako, Andora i Watykan
24. Które z wymienionych państw jest najstarszym
członkiem Unii Europejskiej / Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej tj. najdłużej pozostaje w strukturach
„Zjednoczonej Europy”?
a) Irlandia
b) Holandia
c) Austria
d) Dania
25. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania: Europejska
waluta euro…
a) została wprowadzona do obiegu w 2004 r.
b) jest używana tylko w 19 państwach członkowskich UE.
c) jest używana w 19 państwach członkowskich UE i kilku innych
państwach, które nie są członkami Unii.
d) jest używana w 16 państwach członkowskich UE oraz w
Kosowie i Czarnogórze, które jednak nie są członkami Unii
Gospodarczej i Walutowej.
26. Które miasto nie znajduje się na terytorium Francji?
a) Nicea
b) Genewa
c) Marsylia
d) Strasbourg
27. Obecnie toczą się intensywne negocjacje w Radzie Unii
Europejskiej i Radzie Europejskiej dotyczące przyjęcia:
a) Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-27 oraz tzw.
Funduszu Odbudowy
b) tylko Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-27,
bowiem Fundusz Odbudowy został już przyjęty
c) tylko specjalnego mechanizmu łączącego przestrzeganie
zasady praworządności z dostępem do funduszy UE, bowiem
Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021-27 i Fundusz
Odbudowy zostały już przyjęte
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d) tylko Funduszu Odbudowy, bowiem Wieloletnie Ramy
Finansowych UE na lata 2021-27 zostały już przyjęte przez Radę
Europejską w lipcu 2020 r.
28. Wybierz poprawne zakończenie zdania: Emmanuel
Macron jest obecnie…
a) Premierem Francji.
b) Prezydentem Francji.
c) byłym Prezydentem Francji i obecnym Przewodniczącym
Parlamentu Europejskiego.
d) byłym Prezydentem Francji i obecnie Komisarzem ds. rynku
wewnętrznego UE.
29. Która odpowiedź jest nieprawidłowa? Obywatelstwo Unii
Europejskiej…
a) ma charakter komplementarny w stosunku do obywatelstwa
krajowego i go nie zastępuje.
b) przysługuje wszystkim obywatelom Państw Członkowskich
Unii Europejskiej.
c) daje prawo do swobodnego przemieszczania się i
przebywania na terytorium całej Unii.
d) daje prawo do głosowania w wyborach do parlamentów
krajowych w państwie aktualnego zamieszkania lub
tymczasowego pobytu.
30. Które z wymienionych państw jako ostatnie przystąpiło
do Unii Europejskiej?
a) Łotwa
b) Rumunia
c) Serbia
d) Cypr
31. W którym dniu co roku obchodzimy „Dzień Europy”,
czyli święto integracji europejskiej?
a) 1 maja
b) 8 maja
c) 9 maja
d) 14 czerwca
32. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania: Karta Praw
Podstawowych Unii Europejskiej jest…
a) prawnie wiążącym dokumentem zawierającym katalog
najważniejszych wartości Unii Europejskiej i praw
przysługujących jej mieszkańcom.
b) dokumentem zawierającym katalog najważniejszych wartości
Unii Europejskiej i praw przysługujących jej mieszkańcom
nieposiadającym jednak mocy prawnej.
c) deklaracją polityczną państw członkowskich Unii Europejskiej,
wydaną w 1992 r., zawierającą katalog najważniejszych wartości
i praw przysługujących obywatelom Unii.
d) aktem Rady Europy zawierającym katalog najważniejszych
wartości i praw przysługujących obywatelom państw
europejskich.

33. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania: Obecnie Polska
i Węgry zapowiadają użycie tzw. „veta” w Radzie UE w
stosunku do wieloletniego budżetu UE ponieważ:
a) są niezadowolone z kwot przyznanych Polsce i Węgrom w
ramach Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-27.
b) są niezadowolone z wysokości finansowania przyznanego tym
krajom w ramach Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata
2021-27. oraz tzw. Fundusz Odbudowy,
c) są niezadowolone z zaproponowanego kształtu polityki
klimatycznej UE oraz polityki spójności, które przewidują
stopniowe odchodzenie od stosowania paliw kopalnych na
terenie całej UE.
d) sprzeciwiają się przyjęciu rozporządzenia uzależniającego
dostęp do funduszy UE od przestrzegania zasady
praworządności.
34. Które państwo nie należy do strefy euro?
a) Słowenia
b) Estonia
c) Węgry
d) Słowacja
35. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania: Wspólna
polityka rolna Unii Europejskiej…
a) istniała na początku procesu integracji i wraz ze spadkiem
znaczenia rolnictwa dla europejskiej gospodarki jest
systematyczne ograniczana z zamiarem jej wygaszenia do roku
2030 r.
b) służy jedynie utrzymaniu odpowiedniej jakości produktów
rolnych i zapewnieniu bezpieczeństwa żywności na terenie Unii
Europejskiej.
c) obecnie służy głównie ograniczaniu produkcji rolnej w
państwach, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 2003 r.
b) jest jedną z najważniejszych polityk Unii Europejskiej
obejmujących dużą część budżetu tej organizacji.
36. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania: Viktor Orbán
jest…
a) Prezydentem Węgier.
b) Premeirem Węgier.
c) byłym Prezydentem Węgier.
d) Przewodniczącym rządzącej na Węgrzech partii „Fidesz” oraz
Przewodniczącym węgierskiego Parlamentu.
37. Austria nie graniczy z/ze
a) Słowenią
b) Włochami
c) Słowacją
d) Chorwacją
38. Który z wymienionych krajów nie należy do tzw. „Grupy
G-20” - czyli nieformalnej grupy największych gospodarek
świata?
a) Turcja
b) Brazylia
c) Hiszpania
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d) Arabia Saudyjska
39. Wielka Brytania …
a) jest nadal formalnym członkiem UE, ale opuści tę organizację
01.01.2021 r. w wyniku podjęcia decyzji o tzw. „Brexit’cie”.
b) opuściła już UE, ale do 31.12.2020 r. pozostaje w tzw. okresie
przejściowym i na jej terytorium nadal obowiązuje prawo UE.
c) opuściła już UE, a tzw. okres przejściowy już się zakończył.
d) opuściła już UE, ale po zakończeniu okresu przejściowego
zamierza podjąć rozmowy o ponownym przystąpieniu do UE,
ponieważ tego domaga się brytyjski Parlament.
40. Które z wymienionych państw nie jest krajem oficjalnie
kandydującym do Unii Europejskiej?
a) Albania
b) Serbia
c) Macedonia Północna
d) Armenia
41. Które z wymienionych Państw Członkowskich UE ma
najmniejszą liczbę mieszkańców?
a) Irlandia
b) Dania
c) Litwa
d) Łotwa
42. Które miasto nie leży na terytorium UE?
a) Salzburg
b) Zurich
c) Stuttgart
d) Lipsk
43. Kto jest polskim Komisarzem UE odpowiedzialnym za
rolnictwo?
a) Jan Krzysztof Ardanowski
b) Janusz Wojciechowski
c) Władysław Kosiniak-Kamysz
d) Marek Sawicki
44. Ljubljana (Lublana) to stolica…
a) Słowenii
b) Estonii
c) Łotwy
d) Czarnogóry
45. Który z wymienionych aktów prawnych należy do źródeł
tzw. "prawa pierwotnego" Unii Europejskiej?
a) rozporządzenie
b) Traktat o funkcjonowaniu UE
c) dyrektywa
d) decyzja ramowa

a) 6 miesięcy
b) 9 miesięcy
c) 2,5 roku
d) 1 rok
47. W którym roku Polska rozpoczęła
członkowskie (akcesyjne) z Unią Europejską?
a) 2004 r.
b) 1994 r.
c) 1998 r.
d) 2002 r.

negocjacje

48. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania: Działania na
rzecz ochrony klimatu i tzw. „Europejskiego Zielonego
Ładu”…
a) są jednym z najważniejszych priorytetów działania obecnej
Komisji Europejskiej.
b) nie znajdują się w kompetencjach Unii Europejskiej, bowiem
działania w tym obszarze należą do wyłącznej kompetencji
Państw Członkowskich.
c) zostały usunięte z agendy pracy obecnej Komisji Europejskiej
ze względu na pandemię COVID-19 i jej negatywne skutki dla
całej gospodarki UE
d) nie znajdują się w kompetencjach Unii Europejskiej, ponieważ
ocieplenie klimatu i ochrona środowiska są problemami
globalnym, a na szczeblu międzynarodowym jedynie Organizacja
Narodów Zjednoczonych (ONZ) ma prawo podejmować działania
w tym obszarze.
49. Które zdanie jest prawdziwe?
a) Obecna Komisja Europejska składa się takiej samej liczby
członków jak liczba państw członkowskich Unii Europejskiej.
b) Komisja Europejska składa 24 Komisarzy oraz
Przewodniczącej, którą obecnie jest Ursula von der Leyen.
c) Obecna Komisja Europejska składa się z Przewodniczącej
oraz 22 Komisarzy, z pośród których niektórzy pełnią funkcje
Wiceprzewodniczących.
d) Komisja Europejska składa się takiej samej liczby członków
jak liczba państw członkowskich Unii Europejskiej z tym, że duże
państwa takie jak Niemcy i Francja mają prawo do dwóch
komisarzy, a małe państwa takie jak Cypr i Malta sprawują
funkcje komisarza rotacyjne, co drugą kadencję.
50. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania: „Układ z
Schengen” podpisany w 1985 r….
a) umożliwiał swobodny przepływ pracowników pomiędzy
państwami UE (wówczas EWG).
b) znosił kontrole na granicach wewnętrznych UE (EWG).
c) wprowadzał wspólny rynek towarów i usług na obszarze UE
(wówczas EWG).
d) wprowadzał unię celną pomiędzy państwami UE (wówczas
EWG).

46. Jak długo trwa prezydencja Państwa Członkowskiego w
Radzie UE?
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