
 
 

Pytania Konkursowe  „Małopolski szlak Funduszy Europejskich”. 
 

1. Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Polanie Lea w Krakowie to miejsce które 

z pomocą Funduszy Europejskich edukuje i pokazuje młodzieży jak dbać o przyrodę. 

Jednakże ma swojego starszego brata na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku 

Krajobrazowego. W jakiej miejscowości w Małopolsce znajduje się drugi tego typu 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej? Za poprawną odpowiedź uzyskasz jeden punkt. 

 

2. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w Małopolsce powstały Ogrody Sensoryczne  

oraz Ogrody Żywiołów. Gdzie się znajdują? Za poprawną odpowiedź uzyskasz dwa 

punkty. 

 

3. O jakim obiekcie dofinansowanym z pomocą środków unijnych mowa? Za każdą 

poprawnie udzieloną odpowiedź dostaniesz jeden punkt. Łącznie do zdobycia są trzy 

punkty.  

a) Leży na szlaku Orlich Gniazd, a wzmianki z XII w mówią ze był drewniany. Obiekt, 

o którym mowa został wybudowany na wzgórzu wapiennym, a w zamian za długi 

zastawił go sam Władysław Jagiełło. Często potem zmieniał swoich właścicieli, byli 

to m.in. Spytko z Melsztyna, rodzina Toporczyków zwana Rabsztyńskimi, 

Bonerowie czy Zygmunt Myszkowski.  

 

b) Jest czynny tylko w sezonie letnim i powstał z pomocą Funduszy Europejskich na 

tyłach nowosądeckiej pływalni. Prysznic z węża czy fontanna z dżdżownicy to tylko 

jego niektóre atrakcje. Oprócz wodnych niespodzianek ma największe 

w Małopolsce, otwarte, dmuchane place zabaw. Na dobrą zabawę w tym miejscu 

podczas upalnych dni mogą liczyć zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Podaj 

pełną nazwę obiektu. 

 

c) W tym miejscu osoby z niepełnosprawnością mogą wyjechać na 22-metrową 

wieżę widokową powstałą ze środków unijnych i podziwiać największy na świecie 

kwitnący obraz Jana Pawła II. Kupując bilet łączony zobaczysz tu: dinozaury, wieżę 

w Pizie czy Watykan. Podaj pełną nazwę tego miejsca.   



 
4. Fundusze Europejskie pomagają w odnowie pijalni wód mineralnych w Małopolsce. 

Wymień 3 pijalnie, które zostały odnowione z pomocą Funduszy Europejskich, oraz 

podaj miejscowości w których się znajdują. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź 

dostaniesz jeden punkt. Łącznie do zdobycia są trzy punkty.  

 

5. Co to jest EuroPol? Za poprawną odpowiedź uzyskasz jeden punkt. 

a) Policja europejska 

b) Polska sieć handlowa działająca na terenie Europy 

c) Siedziba przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w naszym kraju 

d) Związek zawodowy polskich przedsiębiorców działających na terenie 

wspólnoty 

 

6. W którym organie UE zasiadają szefowie państw i rządów krajów UE, przewodniczący 

Rady Europejskiej, oraz przewodniczący Komisji Europejskiej? Za poprawną 

odpowiedź uzyskasz jeden punkt. 

a) Komisja Europejska 

b) Rada Europejska 

c) Parlament Europejski 

d) Rada Europy 

 

7. W którym roku po raz pierwszy wprowadzono euro do obiegu gotówkowego?  

Za poprawną odpowiedź uzyskasz jeden punkt. 

a) 2002  

b) 2000 

c) 2005 

d) 2010  
 

8. Jaki organ wyznacza ogólne kierunki rozwoju oraz priorytety Unii Europejskiej?  

Za poprawną odpowiedź uzyskasz jeden punkt. 

a) Komisja Europejska 

b) Rada Europejska  

c) Parlament Europejski 

d) Rada Europy 

 

9. Które z państw UE nie należy do strefy Schengen? Za poprawną odpowiedź uzyskasz 
jeden punkt.  

a) Francja 
b) Wielka Brytania  
c) Szwecja  
d) Niemcy 

 



 
 

10.  Parlament Europejski zbiera się 12 razy w roku na posiedzeniu plenarnym. Pomiędzy 
sesjami plenarnymi odbywają się również tzw. mini-sesje w Brukseli. W jakim mieście 
zwoływane są sesje plenarne Parlamentu Europejskiego? Za poprawną odpowiedź 
uzyskasz jeden punkt.  

a) Frankfurcie nad Menem  
b) w Starssburgu  
c) w Amsterdamie 
d)  w Luksemburgu 

 
11. Gdzie znajduje się siedziba Komisji Europejskiej?  Za poprawną odpowiedź uzyskasz 

jeden punkt.  
a) w Frankfurcie nad Menem  
b) w Starssburgu  
c) w Brukseli 
d) w Paryżu 

 
12. Kto uchwala budżet Unii Europejskiej ? Za poprawną odpowiedź uzyskasz jeden 

punkt.  
a) Komisja Europejska 

b) Rada Europejska  

c) Parlament Europejska 

d) Rada Europy 

 

13. Kogo możemy uznać za pomysłodawcę współpracy między państwami Europy? Za 
poprawną odpowiedź uzyskasz jeden punkt.  

a) P. Schimana   
b) R. Shaumana  
c) E. Schuamana  
d) R. Schumana  

 
 

14. Które obiekty powstałe z pomocą środków unijnych otrzymały nagrodę publiczności 
w konkursie im. Stanisława Witkiewicza w 2020 roku? W tym pytaniu więcej niż jedna 
odpowiedź jest prawidłowa. Za wskazanie poprawnych odpowiedzi uzyskasz dwa 
punkty. 

a) Kładka Widokowa w Krynicy-Zdroju 
b) Szklarnia Viktoria w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie 
c) Tężnia solankowa w Bochni 
d) Zamek w Ojcowie 

 

15.  Do kogo dedykowany jest małopolski program współfinansowany ze środków 

unijnych Tele-Anioł? Za prawidłową odpowiedź uzyskasz dwa punkty. 

a) do osób wykluczonych społecznie z powodu bezrobocia 

b) do osób starszych i niesamodzielnych 

c) do pracowników hospicjów 



 
d) do młodzieży w wieku szkolnym 

 

16. Ile języków urzędowych obowiązuje w Unii Europejskiej? Za poprawną odpowiedź 
uzyskasz jeden punkt. 

a) 22 
b) 18 
c) 1 
d) 24 

 
17. Z pomocą środków unijnych w Małopolsce powstaje coraz więcej PSZOK-ów. Co 

oznacza ten skrót? Za poprawną odpowiedź uzyskasz jeden punkt.  
a) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
b) Podmiejski Skup Zepsutych Odpadów Komunalnych 
c) Punkt Serwisowy Z Odpadów Komunalnych 
d) Polski Sposób Zbiórki Odpadów Komunalnych 

 
18. Willa „Romanówka” jest zabytkową siedzibą jednego z małopolskich muzeów, które 

zostało odnowione z pomocą środków unijnych. Jakiego? Za poprawną odpowiedź 
uzyskasz jeden punkt.  

a) Muzeum Fotografii 

b) Muzeum Nikifora 

c) Muzeum Inżynierii Miejskiej 

d) Muzeum Archeologii 

 

19. W którym obiekcie dofinansowanym dzięki Funduszom Europejskim znajdziemy 
dzieła Włodzimierza Puchalskiego? Za poprawną odpowiedź uzyskasz jeden punkt.  

a) w Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 
b) w Circotece 
c) w Mocak-u 
d) w Muzeum Niepołomickim 

 
 

20. Podaj jaki obiekt powstały z pomocą Funduszy Europejskich przedstawia poniższa 
ilustracja oraz gdzie on się znajduje. W tym pytaniu zdobędziesz dwa punkty za 
wskazanie dwóch poprawnych odpowiedzi dotyczących jednej ilustracji. Wskazanie 
tylko jednej prawidłowej odpowiedzi do ilustracji nie jest punktowane. Maksymalnie  
do zdobycia jest czternaście punktów! 
 



 

a)  
 
 

b)  

 

 

 



 

c)  

  

d)  

 

e)  



 
 

f)  

 

g)  

 

Łączna liczba punktów do zdobycia : 40 


