
Karta 4a  

TEMAT: Unia Europejska- początki integracji 

1. Przyczyn integracji 

Smutne doświadczenia obu  wojen światowych, lęk i poczucie zagrożenia ze strony krajów 

bloku komunistycznego spowodowały, że kraje Europy Zachodniej zaczęły myśleć o 

zintegrowaniu się w dążeniu do tego, aby nigdy więcej na świecie nie wybuchł już tak 

potężny konflikt. W integracji widziały również inne zalety. Wzajemne wsparcie pozwoli 

na odbudowę gospodarczą po zniszczeniach wojennych oraz stworzenie ekonomicznej 

konkurencji dla rosnących potęg USA i ZSRR, ale przede wszystkim przyczyni się do 

utrzymania  pokoju  w Europie. 

 

2. Początki integracji –Belgia, rancja, Holandia. Luksemburg, Niemcy i Włochy utworzyły trzy 

europejskie organizacje o charakterze gospodarczym: 

- 1951 r.-utworzenie EWWiS  (……………………… …………………………. ………………………. .. 

………………………….. ) 

-1957 r.-utworzenie EWG ( …………………………. …………………………… ………………………….. ) i 

Euratom (………………………… ………………………. ………………………. …………………………. ) 

 

ZADANIE 1 Wyjaśnij znaczenie tych skrótów, w miejsce kropek wpisz pełne nazwy 

organizacji 

 

3. Powstanie Unii Europejskiej 

Unia-to połączenie dwóch lub więcej państw 

Rok 1992 był przełomowy w zakresie zacieśniania stosunków między panstwami 

europejskimi. W tym właśnie roku podpisano traktat w Maastrich (Holandia), na mocy 

którego utworzono organizację o szerokich uprawnieniach-Unię Europejską (UE) 

 

4. Symbole UE 

 

 flaga UE  

 
 

 
ZADANIE 2: Stwórz własną lagę Unii Europejskiej kolorując obrazek 



 
 

 hymn UE - "Oda do radości" - finałowa kantata IX Symfonii Ludwiga van 

Beethovena.                              Z racji tego, że obywatele Unii Europejskiej posługują 

się różnymi językami, podczas oficjalnych uroczystości odgrywana jest jedynie 

wersja instrumentalna utworu. "Oda do radości" została oficjalnie hymnem Unii 

Europejskiej w 1993 roku. 

 

ZADANIE 3 : Uzupełnij tekst hymnu , pomogą Ci w tym wyrazy z ramki 

 

 



 

 Walutą UE jest euro (banknoty i monety) wprowadzone w 2002 r. Niektóre państwa 
zatrzymały swoje tradycyjne waluty. 
 

 Najważniejszym dokumentem  prawnym UE jest Konstytucja Unii Europejskiej. 

 
 

 
Zadanie 3. Na podstawie mapki lub dostępnych  źródeł wypisz  państwa członkowskie Unii 

Europejskiej: 

 

 

 

 



CIEKAWOSTKA: 

Dzień Europy – 9 maja  - święto Unii Europejskiej, na pamiątkę projektu Roberta Schumana z 

1950 r., francuskiego ministra spraw zagranicznych, który tego dnia przedstawił projekt 

integracji europejskiej, mającej za cel zapobieżenie na zawsze podobnym zbrodniom i 

zniszczeniom, jakie przyniosła II wojna światowa. 

 

 

 

  


