
 

„Zagadkowe Fundusze Europejskie” - pytania konkursowe 

1. VeloDunajec, które powstało ze środków unijnych, to? 

a. coroczny spływ kajakowy po Dunajcu 

b. trasa rowerowa biegnąca wzdłuż Dunajca 

c. obwodnica Szczawnicy przecinająca rzekę Dunajec 

2. Czy Wielką Brytanię nadal obowiązują prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w UE? 

a. Nie 

b. Tak 

3. Ile jest oficjalnych języków urzędowych w Unii Europejskiej? 

a. 10 

b. 24 

c. 30 

4. Co oznacza skrót EFS? 

a. Europejski Fundusz Społeczny 

b. Europejski Festiwal Smaku 

c. Europejskie Forum Społeczne 

5. Wskaż prawidłowe odpowiedzi. (Więcej niż jedno zdanie jest prawidłowe. Za wskazanie 

wszystkich prawidłowych odpowiedzi uzyskasz 2 pkt. Za wskazanie błędnej -1 pkt !) 

a. Fundusze Europejskie to unijne środki, dzięki którym modernizowane są m.in.: drogi, 

budynki, teatry szkoły i muzea. W Małopolsce z unijnego wsparcia nie mogą 

korzystać prywatni przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność 

gospodarczą. 

b.  Małopolska to region, który największą pulę ze środków unijnych inwestuje w ścieżki 

rowerowe, tworząc tym samym sieć ścieżek rowerowych w województwie. 

c. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich droga do Morskiego Oka jest darmowa dla 

turystów posiadających paszport Unii Europejskiej. 

d. W latach 2014-2020 największą alokację środków unijnych zagospodarowano dla 

regionalnej polityki energetycznej. 

e. Dzięki Funduszom Europejskim odwiedzając w wakacje Ogród Doświadczeń można 

pojeździć na sankach i zagrać w curling. 

6. Ile profesjonalnych ambulansów do walki z COVID-19 zostało zakupionych z Funduszy 

Europejskich w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej? Uwaga! To pytanie jest 

punktowane podwójnie! Za poprawną odpowiedź dostaniesz 2 pkt, za błędną, -1 pkt 

a. 36 

b. 50 

c. 47 

d. 55 



 

7. Czy obiekty sakralne w Małopolsce są wyłączone z możliwości wsparcia środkami unijnymi ? 

a. Tak 

b. Nie 

8. W jednym z projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich powstały żarobiwaki. Gdzie 

je znajdziemy? 

a. W Browarze „Ciupaga” 

b. Nad Zalewem Chechło 

c. W Małopolsce nie ma żarobiwaków - to pojęcia dotyczy Województwa Śląskiego 

9. Urodził się w Luksemburgu, ale aż dwa razy był premierem Francji. Jest uważany za jednego z 

twórców Unii Europejskiej. Każdego roku w całej Europie na jego cześć organizowane są 

uroczyste parady. O kim mowa? 

a. Jean Monnet 

b. Paul-Henri Spaak 

c. Robert Schuman 

10. Kiedy Polska przystąpiła do Układu z Schengen?  

a. 1 maja 2004 roku 

b. 21 grudnia 2007 roku 

c. 12 grudnia 2008 roku 

11. Organem wykonawczym Unii Europejskiej jest: 

a. Rada Europejska 

b. Komisja Europejska 

c. Rada Unii Europejskiej 

12. Jedynym Polakiem, który jak dotąd pełnił funkcję Przewodniczącego Parlamentu 

Europejskiego, był: 

a. Jerzy Buzek 

b. Donald Tusk 

c. Jan Truszczyński 

13. Pierwszą kobieta pełniącą funkcję Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i 

polityki bezpieczeństwa była: 

a. Federcia Mogherini 

b. Catherine Asthon 

c. Ursula von der Leyen 

14. 1 maja 2004 roku miało miejsce największe rozszerzenie w historii Unii Europejskiej. Ile 

państw przystąpiło wtedy do Wspólnoty? 

a. 10 

b. 12 

c. 13 

15. Napisz, z którym obiektem w Małopolsce odnowionym dzięki wsparciu Funduszy 

Europejskich, związana jest legenda o nieszczęśliwej miłości Skarbimira do Witysławy? 



 

16. Enklawa przyrodnicza w okolicach Starego Sącza, która powstała z pomocą funduszy 

unijnych, to naturalne środowisko występowania jednego z chronionych gatunków zwierząt. 

Jakiego? 

17. Podaj, ile parków krajobrazowych wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Małopolskiego, które z pomocą Funduszy Europejskich troszczą się o przyrodę 

w naszym regionie? 

18. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w Małopolsce powstało tylko jedno lodowisko, które 

latem zamienia się w kort tenisowy. W jakim mieście się znajduje? 

19. Góruje nad Krakowem z białoczerwoną flagą powiewającą na wysokim maszcie, 

charakterystyczną fortyfikacją i nowoczesnym multimedialnym muzeum powstałym dzięki 

Funduszom Europejskim. Jest najwyższy w Krakowie, lecz ma też mniejszych braci. O czym 

mowa? 

20. Zgadnij, o jakim projekcie dofinansowanym ze środków unijnych mowa. Za każdą prawidłową 

odpowiedź otrzymasz jeden punkt. 

a. Jest największa w Polsce, a z jej powstaniem mieli podobno do czynienia sam Pan 

Twardowski i diabeł. Ogromna przestrzeń, dla której zagrożeniem są ... rośliny. Dzięki 

wsparciu Funduszy Europejskich udało się ją ocalić przed zarastaniem, a także 

wybudować platformy widokowe i altany dla odwiedzających ją turystów. 

b. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków renesansowych w województwie. Początki 

jego istnienia sięgają prawdopodobnie XVI wieku, a w swojej historii wielokrotnie 

zmieniał właścicieli. Za ich sprawą był rozbudowywany i ostatecznie uzyskał 

podobieństwo (zwłaszcza jego dziedziniec) do krakowskiego zamku królewskiego. 

Nazywany „Małym Wawelem” zamek, dzięki wsparciu Funduszy Europejskich został 

gruntownie odnowiony i stanowi siedzibę miejskiego muzeum.  

c. Ma wysokość prawie 50 m i jest wyjątkową w skali kraju drewnianą konstrukcją 

dofinansowaną ze środków Unii Europejskiej. W dodatku znajduje się na szczycie 

stacji narciarskiej, a z jej szczytu zobaczymy najpiękniejsze widoki wśród koron drzew 

pasma Jaworzyny Krynickiej. 

d. Nazywane jest „miastem” i ma swoje „ulice”, chociaż ciężko to sobie wyobrazić. 

Można w nim spotkać np. „Grzybka”, „Czarownicę”, „Skałkę z krzyżem” czy 

„Piekiełko” i poznać wiele legend, które krążą wokół jego „domów i mieszkańców”. 

To niewątpliwie jedna z największych i najbardziej niespotykanych atrakcji w 

regionie, w której natura wyczarowała fantazyjnie wymodelowane ostańce, a 

Fundusze Europejskie umożliwiły rozwój i zagospodarowanie tego terenu dla 

odwiedzających turystów. 

  



 

21. Zagadka „Przed i Po”. Rozpoznaj, jaki obiekt zmienił się nie do poznania dzięki 

dofinansowaniu z Funduszy Europejskich! Za prawidłową odpowiedź otrzymasz jeden punkt. 

 

22. Na poniższej ilustracji widnieją 3 inwestycje, które uzyskały wsparcie z Funduszy unijnych. 

Wymień je. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 pkt. 

 

23. Ilu posłów z Polski zasiada w Parlamencie Europejskim? 


