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ZESTAW 4 – godz. 13:30
XVII Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”
II ETAP REGIONALNY (2021)
Komisja Europejska

Parlament Europejski

Liczba punktów: ………………………….

Imię i nazwisko: ……….……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….
Miasto i nazwa szkoły: …….………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
UWAGA: Test wielokrotnego wyboru; możliwe są kombinacie od zera do czterech (0-4) poprawnych odpowiedzi; tylko w pełni poprawna odpowiedź na dane pytanie będzie punktowana.

1. W których z wymienionych poniżej polskich miast znajduje/ą
się Biuro/a Informacyjne Parlamentu Europejskiego i
Przedstawicielstwo/a Komisji Europejskiej?
a) Poznań
b) Kraków
c) Wrocław
d) Gdańsk
2. Które z poniższych należą do narzędzi unijnej polityki
konkurencji?
a) Zakaz nadużywania pozycji dominującej
b) Ogólny zakaz przyznawania pomocy publicznej przez państwo
podmiotom prywatnym
c) Ogólny zakaz porozumień ograniczających konkurencję
przedsiębiorstw
d) Procedura dotycząca kontroli połączeń (fuzji) dużych
przedsiębiorstw
3. Europejska Agencja Leków, której siedziba mieści się w
Amsterdamie nie zajmuje się:
a) oceną wniosków o dopuszczenie do obrotu leków na obszarze UE;
b) monitorowaniem bezpieczeństwa produktów leczniczych
znajdujących się w obrocie na rynku UE;
c) analizą i interpretacją danych z krajów UE dotyczących chorób
zakaźnych przy pomocy europejskiego systemu nadzorowania;
d) wczesnym wykrywaniem i analizą potencjalnych zagrożeń
epidemicznych dla zdrowia w UE.
4. Zaznacz prawidłowe zakończenie/a zdania. Swietłana
Cichaniuska…
a) jest żoną białoruskiego działacza opozycyjnego Siarhieja
Cichanouskiego, który uczestniczył w ostatnich wyborach
prezydenckich na Białorusi.
b) uczestniczyła w ostatnich wyborach prezydenckich na Białorusi.
c) jest nieformalną liderką białoruskiej opozycji.
d) została aresztowana przez reżim Prezydenta Łukaszenki i obecnie
przebywa w areszcie na Białorusi oczekując na proces sądowy.
5. Oficjalnym/i językiem/ami w Finlandii jest/są:
a) fiński
b) języki saamskie (lapońskie)

c) szwedzki
d) romani
6. Która/e z wymienionych osób pełniły
Przewodniczącego/ej Parlamentu Europejskiego:
a) Jerzy Buzek
b) Simone Veil
c) Josep Borell
d) Mario Draghi

funkcję

7. Które zakończenie zdania jest prawidłowe? Agencje Unii
Europejskiej…
a) to odrębne od instytucji UE podmioty prawne ustanowione w celu
wykonywania wyspecjalizowanych zadań wynikających z prawa UE
np. kontroli rynku leków czy badania bezpieczeństwa żywności.
b) istniały do 1992 r. i po wejściu w życie Traktatu z Maastricht zostały
zastąpione przez Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej.
c) funkcjonują w każdym państwie członkowskim, stanowiąc łącznik
między obywatelami danego państwa a Komisją Europejską
d) zostały zlikwidowane po wejściu w życie Traktatu z Lizbony i
obecnie istnieją jedynie w ramach struktur Europejskiej Wspólnoty
Energii Atomowej (EURATOM).
8. W listopadzie 2015 roku UE zawarła porozumienie w sprawie
współpracy w rozwiązaniu kryzysu uchodźczego. Obok UE
sygnatariuszami tego porozumienia jest(są):
a) Jordania
b) Irak
c) Turcja
d) Liban
9. Która/e z wymienionych osób obecnie pełni lub wcześniej
pełniła funkcję Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Zagranicznych
i Polityki Bezpieczeństwa?
a) Catherine Ashton
b) Mario Draghi
c) Josep Borrell
d) Federica Mogherini
10. Europejski Bank Centralny:
a) odpowiada za politykę fiskalną UE,
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b) odpowiada za emisję waluty euro,
c) odpowiada za prowadzenie polityki pieniężnej w strefie euro,
d) kredytuje wielkie inwestycje infrastrukturalne w UE realizowane ze
wsparciem funduszy unijnych.
11. Placówkami reprezentującymi UE poza jej granicami
zarządza/ją:
a) Parlament Europejski i Komisja Europejska
b) Europejska Służba Działań Zewnętrznych
c) ministerstwa spraw zagranicznych poszczególnych Państw
Członkowskich
d) właściwe Dyrekcje Generalne Komisji Europejskich (np. DG
TRADE, DG NEAR)
12. Które kryteria zaliczamy do tzw. kryteriów konwergencji
związanych z przystąpieniem państwa do strefy euro?
a) dług publiczny nie przekraczający 60 % krajowego PKB (produkt
krajowy brutto)
b) inflacja na odpowiednio niskim poziomie
c) poziom PKB danego państwa stanowiący, co najmniej 90%
średniego poziomu PKB w całej UE
d) poziom rocznego deficytu budżetowego nie przekraczający 3%
krajowego PKB
13. W ramach polityki ochrony klimatu Unia Europejska prowadzi
działania zmierzające do:
a) ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności
dwutlenku węgla (CO2);
b) zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
(np. z elektrowni wodnych, wiatrowych i słonecznych) w ogólnym
zużyciu energii w UE;
c) przeniesienia najbardziej energochłonnych rodzajów przemysłu
(hutnictwo, produkcja nawozów sztucznych i cementu, zakłady
ciężkiej syntezy organicznej) do krajów znajdujących się poza Europą;
d) zmniejszenia zużycia energii dzięki racjonalnemu wykorzystaniu
energii i podnoszeniu efektywności energetycznej całej gospodarki np.
przez rozwój budownictwa energooszczędnego.
14. Które funkcje należą do kompetencji Parlamentu
Europejskiego?
a) reprezentacja UE na arenie międzynarodowej
b) stanowienie prawa UE
c) udział w procedurze powoływania Komisji Europejskiej
d) rozpatrywanie odwołań od decyzji parlamentów krajowych Państw
Członkowskich UE
15. Który/e priorytet/y znalazł/y się w programie prac Komisji
Europejskiej Ursuli von der Leyen na lata 2019-2024?
a) Europejski Zielony Ład
b) Nowy impuls dla demokracji europejskiej
c) Europa na miarę ery cyfrowej
d) Silniejsza pozycja Europy na świecie
16. Rada zwana też Radą UE może obradować następującym/ych
składzie/ach:

a) szefów państw i rządów reprezentujących poszczególne Państwa
Członkowskie UE.
b) ministrów reprezentujących poszczególne Państwa Członkowskie
– przy czym skład osobowy różni się zależnie od omawianego tematu.
c) tylko ministrów ds. europejskich reprezentujących poszczególne
Państwa Członkowskie, a skład osobowy pozostaje zawsze ten sam.
d) ministrów, szefów rządów lub prezydentów reprezentujących
poszczególne Państwa Członkowskie, zależnie od decyzji władz
danego państwa.
17. Który/e kraj/e w listopadzie 2020 roku zapowiedział/y, że
zawetuje/ą wstępne rozmowy akcesyjne Macedonii Północnej?
a) Grecja
b) Chorwacja
c) Bułgaria
d) Słowenia
18. Które z poniższych stwierdzeń opisujących Grupę
Wyszehradzką nie są prawdziwe:
a) została powołana przez Polskę, Węgry i Czechosłowację
b) jest nazywana w skrócie V4
c) wszystkie państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej należą
także do Inicjatywy Trójmorza
d) ostatni szczyt Grupy Wyszehradzkiej odbył się w Budapeszcie
19. Co umożliwia tzw. Europejska Inicjatywa Obywatelska
zagwarantowana w europejskich Traktatach?
a) uchwalenie unijnego prawa bez udziału Parlamentu
Europejskiego
b) powołanie Obywatelskiego Komisarza Unii Europejskiej
c) wezwanie Komisji Europejskiej do podjęcia inicjatywy
ustawodawczej w określonej sprawie
d) zmiany składu Parlamentu Europejskiego w trakcie kadencji przez
przeprowadzenie tzw. wyborów uzupełniających
20 Które zakończenie(a) zdania jest(są) prawdziwe? Karta Praw
Podstawowych UE…
a) nie mam mocy prawnej, bowiem nie została ratyfikowana przez
wszystkie Państwa Członkowskie UE.
b) dotyczy podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela.
c) dotyczy praw podstawowych przysługujących wszystkim Państwom
Członkowskim UE.
d) jest prawem obowiązującym w UE i ma moc równą pozostałym
Traktatom Europejskim.
21. Który/e z wymienionych krajów graniczy tylko z jednym
państwem UE?
a) Portugalia
b) Irlandia
c) Dania
d) Grecja
22. Do niezbędnych warunków umożliwiających przystąpienie
nowego państwa do UE zaliczamy:
a) ustrój demokratyczny w państwie kandydującym
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b) gospodarka pozwalająca na konkurowanie na wspólnym rynku UE
c) zdolność do przyjęcia acquis communautaire (tj. całego dorobku
prawnego UE)
d) wspólna granica z przynajmniej jednym z państw unijnych
23. Które z poniżej wymienionych swobód są związane z
funkcjonowaniem wspólnego rynku w Unii Europejskiej i są
zagwarantowane w Traktatach Europejskich?
a) swoboda przepływu usług
b) swoboda przepływu świadczeń socjalnych
c) swoboda przepływu kapitałów i płatności
d) swoboda transferu nowoczesnych technologii pomiędzy państwami
24. Nowy Europejski Bauhaus to?
a) ogłoszona niedawno przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej
inicjatywa o charakterze społeczno-naukowo-kulturalnym;
b) unijny program rozwoju szkolnictwa zawodowego inspirowany
przedwojenną Szkołą Bauhausu;
c) przyznawana corocznie nagroda za najlepszy projekt
architektoniczny na terenie UE;
d) wizja budowy nowej Europy zgodnie z zasadami Europejskiego
Zielonego Ładu.
25. Które zdanie(a) jest(są) prawdziwe?
a) Trybunał Sprawiedliwości UE jest najwyższym sądem w Unii
rozpatrującym odwołania od orzeczeń Sądów Najwyższych Państw
Członkowskich.
b) Trybunał Sprawiedliwości UE jest sądem arbitrażowym
rozpatrującym spory na tle stosowania prawa międzynarodowego
pomiędzy Państwami Członkowskimi UE.
c) Trybunału Sprawiedliwości UE dokonuje wykładni prawa UE (tzn.
interpretuje prawo unijne)
d) Trybunału Sprawiedliwości UE rozstrzyga skargi Komisji
Europejskiej na nieprzestrzeganie prawa UE przez Państwa
Członkowskie.
26. Jakim celom służy europejska polityka spójności?
a) zmniejszeniu dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów
Europy
b) zwiększaniu konkurencyjności europejskiej gospodarki i ogólnego
poziomu zatrudnienia w UE
c) zwiększaniu wydajności europejskiego rolnictwa
d) ochronie europejskiego przemysłu
27. Która(e) instytucja(e) nadaje(ą) impulsy polityczne do
podejmowania najważniejszych decyzji w UE, ale sama(e) nie
może(gą) stanowić prawa unijnego?
a) Rada, zwana też „Radą UE” lub „Radą Ministrów”
b) Komisja Europejska
c) Europejska Rada Ministrów
d) Rada Europejska
28. Tymczasowy instrument odbudowy gospodarczej UE o
wartości 750 mld euro „Next Generation EU” obejmuje:
a) Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF)

b) Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)
c) Fundusz wsparcia demokracji i społeczeństwa obywatelskiego
d) Fundusz programu „ReactEU”
29. Która/e z poniższych wysp należą do UE?
a) Grenlandia
b) Martynika
c) Madera
d) Teneryfa
30. Który(e) z wymienionych obszarów jest(są) regulowane przez
prawo Unii Europejskiej?
a) zasady konkurencji przedsiębiorstw
b) edukacja i koordynacja szkolnych programów nauczania
c) opieka społeczna i zasiłki socjalne
d) ochrona środowiska
31. Który/e z poniżej wymienionych aktów prawnych może/mogą
być wydany/e przez instytucje UE?
a) decyzje
b) traktaty
c) zalecenia
d) karty praw
32. Jednym z najważniejszych zagadnień podczas negocjacji
brexitowych między UE a Wielką Brytanią był tzw. „backstop”?
Termin ten oznacza:
a) powrót do stanu prawnego sprzed przystąpienia Wielkiej Brytanii do
UE w dziedzinie handlu i polityki zagranicznej;
b) wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur UE z możliwością dalszego
korzystania ze wspólnego rynku;
c) powtórzenie referendum w sprawie pozostania Wielkiej Brytanii w
UE decyzją izby niżej parlamentu brytyjskiego;
d) rozwiązanie pozwalające uniknąć powrotu „twardej granicy” między
Irlandią a Irlandią Północną.
33. Które polskie miasto/a było/y Europejską Stolicą Kultury?
a) Wrocław
b) Kraków
c) Kazimierz Dolny
d) Gdańsk
34. Które państwo/a będą sprawować prezydencję w Radzie Unii
Europejskiej w 2022 r.?
a) Szwecja
b) Francja
c) Słowenia
d) Czechy
35. Kto pełnił funkcję premiera Wielkiej Brytanii, w chwili gdy
opuściła ona oficjalnie UE:
a) Boris Johnson
b) Teresa May
c) David Cameron
d) John Major
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36. Z którego dokumentu/ów pochodzi następujący cytat:
„Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej,
wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również
poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym
na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz
na równości kobiet i mężczyzn.”

a) Karta Praw Podstawowych UE
b) Traktat o Unii Europejskiej
c) Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
d) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
37. Które z poniższych zdań są prawdziwe:
a) Wśród języków urzędowych UE znajduje się język semicki.
b) Języki portugalski i hiszpański stały się językami urzędowymi UE w
tym samym roku.
c) Język retoromański jest jednym z języków urzędowych UE.
d) Język angielski stał się językiem urzędowym UE w 1973 roku.
38. Symbol Unii Europejskiej, krąg 12 złotych gwiazd na
błękitnym tle, symbolizuje:
a) dwanaście państw, które tworzyły Unię Europejską w chwili jej
powstania w 1993 r.,
b) solidarność i harmonię między narodami Europy,
c) dwanaście podstawowych wartości, na których opiera się Unia,
d) zjednoczenie w różnorodności.
39. Wybierz prawidłowe zakończenie/a zdania: W ramach
procedury ochrony praworządności przewidzianej w art. 7
Traktatu o UE, na Państwo Członkowskie łamiące fundamentalne
wartości i zasady Unii …
a) można nałożyć dotkliwe kary finansowe.
b) nie można nałożyć żadnych formalnych sankcji, ponieważ jest to
procedurę o charakterze politycznym.
c) można nałożyć różne dotkliwe sankcje łącznie z pozbawieniem tego
państwa członkostwa w UE.
d) można nałożyć różne sankcje łącznie z pozbawieniem tego
państwa głosu w Radzie UE.
40. Podczas drugiego rozszerzenia w 1981 r. do Wspólnot
Europejskich dołączyła(-y):
a) Wielka Brytania
b) Grecja
c) Hiszpania
d) Austria
41. Jakie dwie stolice w UE są położone najbliżej siebie?
a) Ryga i Wilno
b) Bratysława i Wiedeń
c) Luksemburg i Bruksela
d) Helsinki i Tallinn
42. Które z wymienionych państw są członkami inicjatywy
Partnerstwo Wschodnie:
a) Rosja
b) Azerbejdżan

c) Armenia
d) Kazachstan
43. Które zakończenie(a) zdania jest(są) prawdziwe? Karta Praw
Podstawowych UE…
a) nie mam mocy prawnej, bowiem nie została ratyfikowana przez
Państwa Członkowskie UE.
b) dotyczy podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela.
c) dotyczy praw podstawowych przysługujących wszystkim Państwom
Członkowskim UE.
d) jest prawem obowiązującym w UE i ma moc równą pozostałym
Traktatom Europejskim.
44. Na mocy Traktatu Paryskiego ustanawiającego Europejską
Wspólnotę Węgla i Stali utworzono następującą/e instytucje:
a) Wysoką Władzę
b) Zgromadzenie Rady Europy
c) Radę Ministrów
d) Trybunał Sprawiedliwości
45. Które z poniższych celów mieszczą się w ramach europejskiej
polityki klimatyczno-energetycznej?
a) ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
b) zwiększenie efektywności energetycznej
c) ograniczenie importu paliw kopalnych
d) zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
46. W skład Trybunału Sprawiedliwości UE (nie mylić z Sądem dawnym Sądem Pierwszej Instancji) wchodzi:
a) 11 rzeczników generalnych
b) 28 sędziów, po jednym z każdego Państwa Członkowskiego UE
c) 24 sędziów wybieranych zgodną decyzją wszystkich Państw
Członkowskich bez względu na ich narodowość
d) 28 sędziów oraz 28 wspierających ich rzeczników generalnych, po
jednym z każdego Państwa Członkowskiego UE
47. Która/e z wymienionych instytucji mają siedzibę w
Luksemburgu:
a) Trybunał Obrachunkowy
b) Europejski Bank Inwestycyjny
c) Europejski Bank Centralny
d) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
48. Prawo pierwotne Unii Europejskiej to:
a) Traktaty założycielskie oraz protokoły i załączniki do Traktatów,
Traktaty o przystąpieniu Państw Członkowskich do UE oraz Karta
Praw Podstawowych
b) akty prawne wymienione w art. 288 TFUE (rozporządzenia,
dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie)
c) wszystkie umowy międzynarodowe zawarte między Państwami
Członkowskimi
d) umowy lub konwencje narodowe podpisane przez UE
49. Które z poniższych zdań są prawdziwe:
a) UE zawarła umowę o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi w
2015 r.
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b) Unia zawarła umowę o wolnym handlu z Japonią.
c) Unia celna z Turcją obowiązuje od 2005 roku.
d) Obecnie trwają negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu z
Australią.
50. Które spośród poniższych stwierdzeń dotyczących Nagrody
Filmowej „Lux” są prawdziwe?
a) Nagroda jest przyznawana przez Parlament Europejski.
b) W 2021 roku nominowany jest do niej jeden polski film.
c) Obywatele UE mogą brać udział w głosowaniu na nominowane
filmy.
d) Laureatem Nagrody za 2014 rok była „Ida” Pawła Pawlikowskiego
51. Kończąca się właśnie Wieloletnia Perspektywa Finansowa UE
na lata 2014 – 2020 przewiduje, że Polska otrzyma z funduszy
unijnych do końca 2023 r. kwotę:
a) ok. 24 miliardów euro
b) ponad 105 miliardów euro
c) ok. 270 miliardów euro
d) żadna z podanych kwot nie jest bliska kwocie, jaką Polska otrzyma
z budżetu unijnego na lata 2014 -2020
52. Wskaż urząd lub urzędy, który/e czuwa/ją nad tym, aby
instytucje oraz organy UE respektowały prawa obywateli do
prywatności i ochrony ich danych osobowych?
a) Ośrodek Ochrony Danych Osobowych UE
b) Europejski Inspektor Ochrony Danych
c) Europejski Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych
d) Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Danych Osobowych
53. Jednym z ważnych projektów realizowanych przez UE jest
stworzenie tzw. Unii Energetycznej. Realizacja tego projektu
obejmuje:
a) budowę wspólnego rynku energii w UE min. przez usuniecie barier
technicznych i prawnych w przepływie energii pomiędzy Państwami
Członkowskimi UE;
b) rozwój energetyki opartej na produkcji prądu z odnawialnych (np.
wiatr, woda, słońce) i niskoemisyjnych (np. gaz ziemny) źródeł energii;
c) poprawę efektywności energetycznej gospodarki poprzez
zmniejszenie zapotrzebowania na konsumpcję energii;
d) rozwój energetyki jądrowej, ponieważ jedynie energia jądrowa jest
w stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne UE w długiej
perspektywie, bez jednoczesnego zwiększania emisji gazów
cieplarnianych.
54. W którym/których z poniższych państw UE język niemiecki
jest językiem urzędowym?
a) Austria
b) Belgia
c) Lichtenstein
d) Luksemburg
55. Które zdanie/a opisuje/ją Wspólną Politykę Rolną UE (WPR)?
a) WPR jest jedną z największych pod względem budżetowym polityk
UE i średnio przeznacza się na nią ponad 1/3 budżetu Unii.

b) W obecnych czasach WPR służy głównie ograniczaniu produkcji
rolnej aby uniknąć problemu nadprodukcji żywności w UE.
c) WPR wciąż pozostaje jedną z najważniejszych polityk unijnych.
d) WPR istniała na początku procesu integracji europejskiej i wraz ze
spadkiem znaczenia rolnictwa dla europejskiej gospodarki jest
stopniowo wygaszana.
56. Finansowanie z nowego Instrumentu na rzecz Odbudowy i
Zwiększania Odporności - najważniejszego składnika z pakietu
stymulacyjnego „Next Genaration EU” - będą mogły otrzymać
państwa, które:
a) przynajmniej 50% budżetu przeznaczą na działania związane z
klimatem,
b) przynajmniej 20% budżetu przeznaczą na działania w dziedzinie
cyfryzacji,
c) będą przestrzegały praworządności i podstawowych wartości Unii,
d) do końca kwietnia 2021 przedłożą swoje plany odbudowy i
zwiększania odporności.
57. W ramach unijnej polityki spójności finansowanych jest wiele
tysięcy projektów realizowanych ze środków:
a) Funduszu Rolnego (w ramach tzw. dopłat bezpośrednich do
produkcji rolnej )
b) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
c) Europejskiego Funduszu Społecznego
d) Funduszu Spójności
58. Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) na lata 2021-2027…
a) zostały przyjęte w grudniu 2020 roku.
b) obejmą 7 obszarów wydatków, wśród których nie znalazł się tym
razem obszar „Sąsiedztwo i świat”, z którego finansowana jest pomoc
przedakcesyjna.
c) w połączeniu z „Next Generation EU”, stanowią największy pakiet
środków, jaki został dotychczas sfinansowany z unijnego budżetu.
d) ich finansowanie będzie możliwe także dzięki nowemu źródłu
dochodów budżetu UE – tj. opłatom za tworzywa sztuczne niepoddane
recyklingowi.
59. Procedura ochrony praworządności i innych
fundamentalnych wartości UE przewidziana w art. 7 Traktatu o
UE obecnie toczy się w stosunku do:
a) Rumunii
b) Polski
c) Malty
d) Węgier
60. Wybierz właściwą odpowiedź lub odpowiedzi kończące
zdanie. Prawo UE zakazuje wszelkich form dyskryminacji osób ze
względu na…
a) posiadaną orientację seksualną,
b) wyznawaną religię,
c) niepełnosprawność,
d) przynależność państwową.

