
Środa – czwartek,  06 – 07. 05. 2020 r.  

 

Temat: Organizacje międzynarodowe.  

 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika (str. 168 – 171). 

 

Praca domowa  

Ćwiczenie 4, 6, 7 str. 173 – proszę przesłać (praca na ocenę).  

Na Wasze adresy mailowe została przesłana prezentacja, która była wykorzystana na lekcji online.   

 

Środa – czwartek 13 – 14. 05. 2020 r.  

 

Temat: Przyczyny i początek integracji. Funkcjonowanie Unii Europejskiej.  

 

Podręcznik str. 174 – 177  

1. Proszę zapoznać się z tekstem „ Unia Europejska” z podręcznika str. 174 – 177  

2. W ramach utrwalenia i uporządkowania wiadomości, proszę zapoznać się z prezentacją oraz 

zapoznać się z notatką „ SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ”.  

3. Proszę zwrócić szczególna uwagę na  

 przyczyny integracji; 

 „ojcowie założyciele zjednoczonej Europy”.  

 organy władzy UE (podział na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą ) i ich 

najważniejsze kompetencje.  

4. Praca domowa 

Ćwiczenie 4/ 178;  

ćwiczenie 5, 7/179 – proszę przesłać 

 

SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ – NOTATKA  

 



 

 

Flaga UE 

Według oficjalnej wykładni dwanaście złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na lazurowym tle 

symbolizuje solidarność i harmonię między narodami Europy. Symbolika ta nawiązuje również do 

późniejszej dewizy Unii Europejskiej: In varietate concordia (z łac.: Zjednoczeni w różnorodności). 

Liczba gwiazd nawiązuje do starożytnej symboliki liczby 12 oznaczającej doskonałość i całość, nie 

zależy natomiast od liczby krajów członkowskich, ponieważ w chwili przyjmowania flagi Rada Europy 

liczyła już 14 państw członkowskich. Liczba 12 jest także odpowiednikiem liczby miesięcy w roku, 

godzin na tarczy zegara, znaków zodiaku itd. Krąg zaś, w który gwiazdy zostały ułożone, jest między 

innymi symbolem jedności 

Hymn UE 

Oda do radości – finałowa kantata z IX symfonii Ludwiga van Beethovena jest hymnem Europy 

przyjętym przez Radę Europy i Unię Europejską. Z racji wielojęzycznego charakteru obu organizacji 

hymn Europy posiada jedynie wersję instrumentalną opracowaną przez Herberta von Karajana. 

Waluta UE 

Euro (znak: €,) W formie gotówkowej walutę euro wprowadzono do obiegu dnia 1 stycznia 

2002 roku.  

Euro jest prawnym środkiem płatniczym w 19 państwach tworzących w Unii Europejskiej 

strefę euro a obejmującą swym obszarem około 341 mln Europejczyków.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dewiza_Unii_Europejskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zodiak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oda_do_rado%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/IX_symfonia_Beethovena
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_mi%C4%99dzynarodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herbert_von_Karajan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_euro


 

Paszport UE 

Paszport potwierdzający obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej.  

Na posiedzeniu w Rzymie 1 grudnia 1985 roku Rada Europejska wprowadziła paszport 

europejski, jednakowy dla obywateli wszystkich państw członkowskich i zastępujący 

dotychczas używane paszporty wydawane przez poszczególne kraje.  

Dokument ten ma okładkę w kolorze burgundzkiego wina, na niej znajduje się napis „Unia 

Europejska” oraz nazwa państwa, którego obywatelem jest posiadacz paszportu. Może być 

używany podczas podróży po całym świecie.  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paszport
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europejska


Dzień Europy obchodzony 9 maja we wszystkich państwach członkowskich od 1986 r. na pamiątkę 

ogłoszenia Deklaracji Roberta Schumana, dokumentu, który zapoczątkował proces jednoczenia 

Europy. 

Domena internetowa .eu związana bezpośrednio z Unią Europejską. Uruchomienie jej nastąpiło 7 

grudnia 2005 r. Początkowo uprawnione do rejestracji były tylko instytucje publiczne z Unii 

Europejskiej (w tym przypadku zastępuje ona domenę .eu.int) oraz organizacje posiadające prawa do 

znaków towarowych. Rejestracja jest dostępna dla wszystkich od 7 kwietnia 2006 r. 
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