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Państwa Unii Europejskiej 

 
Poziom znajomości GIS: podstawowy  
Narzędzia: ArcGIS Online  

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją w serwisie ArcGIS Online 
Cel: Zapoznanie się z historią Unii Europejskiej oraz podstawowymi informacjami o 

państwach członkowskich.  

 
Wprowadzenie 

 
„ZDECYDOWANI przejść do nowego etapu procesu integracji europejskiej, 

zapoczątkowanego ustanowieniem Wspólnot Europejskich, 

 

INSPIROWANI kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem Europy, z którego 

wynikają powszechne wartości, stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka, 

jak również wolność, demokracja, równość oraz państwo  

prawne, […] 

 

PRAGNĄC umocnić demokratyczny charakter i skuteczność działania instytucji, tak aby były 

one w stanie lepiej spełniać, w jednolitych ramach instytucjonalnych, powierzone im zdania, 

 

ZDECYDOWANI umocnić swe gospodarki, a także doprowadzić do ich konwergencji oraz do 

ustanowienia unii gospodarczej i walutowej, w tym – zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Traktatu i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – jednej i stabilnej waluty, […] 

 

ZDECYDOWANI ułatwić swobodny przepływ osób, przy zapewnieniu bezpieczeństwa swym 

narodom, poprzez ustanowienie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości […] 

  

POSTANOWILI ustanowić Unię Europejską […]” 

 

Fragment Preambuły Traktatu o Unii Europejskiej 

 

Zadania 

 

1. Znajdź w Internecie treść Traktatu o Unii Europejskiej i sprawdź, jakie państwa 

podpisują się pod treścią powyższej preambuły.  

2. Wejdź na stronę www.arcgis.com i zaloguj się w serwisie ArcGIS Online.  

3. Przejdź do okna wyszukiwarki (prawy górny róg) i wpisz „Państwa UE”. 

Pamiętaj, że wszystkie lekcje Zespołu Edukacji Esri Polska możesz znaleźć 

wpisując przykładowo: edu.esri.pl.  

4. Otwórz mapę Państwa Unii Europejskiej (Web Map) utworzoną przez EduEsriPL. 

http://www.arcgis.com/
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5. Zanim włączysz warstwę reprezentującą państwa członkowskie Unii 

Europejskiej, przyjrzyj się mapie bazowej serwisu ArcGIS Online i spróbuj 

wymienić wszystkich członków Unii. Ile państw należy obecnie do UE? Które z 

nich to państwa założycielskie?   

6. Jak nazywała się wspólnota powołana przez państwa założycielskie w 1952 

roku?  

7. W projekcie została zapisana jedna warstwa. Włącz warstwę P_UE klikając na 

kwadrat znajdujący się po lewej stronie nazwy warstwy, tak aby pojawiło się 

zaznaczenie  

8. Następnie kliknij na trójkąt znajdujący się po prawej stronie nazwy warstwy i z 

rozwijalnego menu wybierz Zmień nazwę. Zmień nazwę warstwy na ”Państwa 

członkowskie”. 

 

9. Klikając na poligony reprezentujące dane państwo, w oknie podręcznym 

możesz przeczytać wybrane informacje, które zostały zapisane w tabeli 

atrybutów tej warstwy. Sprawdź, jaką walutą posługują się mieszkańcy 

państwa, które przystąpiło do Unii w 2013 roku.  

 

10. Otwórz tabelę warstwy Państwa Unii Europejskiej klikając na znak trójkąta 

znajdujący się po prawej stronie nazwy warstwy  i wybierz Pokaż tabelę. 

Sprawdź jej zawartość i odpowiedź na pytanie: jakie atrybuty zostały zapisane 

w tabeli? 
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Czy wiesz, że… Schengen to wieś w Luksemburgu przy granicy niemiecko-

francuskiej. Właśnie w tej miejscowości, na statku na rzece Mozeli, 14 czerwca 

1985 roku podpisany został traktat, który zapoczątkował tworzenie strefy 

swobodnego przepływu osób. Pierwszymi państwami, które podpisały układ były: 

Luksemburg, Niemcy, Francja, Belgia i Holandia. Obecnie do Strefy Schengen, 

oprócz 22 państw członkowskich, należą również 3 państwa nie będące 

członkami Unii Europejskiej: Islandia, Norwegia i Szwajcaria. 

11. Sprawdź, które państwo należące do Unii Europejskiej ma największą 

powierzchnię, a które ma największą liczbę ludności. Zanim odszukasz 

informacji za pomocą narzędzia Sortuj, spróbuj odpowiedzieć na to pytanie.  

 

Narzędzie Sortuj można wywołać klikając na nazwę odpowiedniej kolumny  w tabeli.   

 

12. Postępując analogicznie sprawdź, które państwa mają najmniejszą 

powierzchnię i liczbę ludności. Posługując się narzędziem Statystyka podaj 

przybliżoną średnią wartość liczby ludności w Unii Europejskiej. Jaki procent 

całkowitej liczby ludności UE stanowi ludność naszego kraju? 

  

13. Które państwa członkowskie należą do Strefy Euro? W tym celu otwórz tabelę i 

korzystając z Opcji Tabeli utwórz Filtr. 

 

  

Czy wiesz, że… Walutą euro posługuje się przeszło 332 miliony osób w 28 państwach 

i terytoriach nie będących członkami Unii Europejskiej. Do Unii Gospodarczej i 

Walutowej należą, oprócz 17 państw członkowskich również: Watykan, San Marino, 

Andora i Monako. Waluta Unii Europejskiej jest także środkiem płatniczym w Kosowie i 

Czarnogórze.  

Państwa członkowskie, które nie należą do Strefy Euro (Eurolandu) zostały objęte tzw. 

klauzulą opt-out (derogacją). Wielka Brytania i Dania posiadają derogację stałą i 

mają prawo wyboru oficjalnej waluty. Natomiast państwa, które dążą do spełnienia 

kryteriów unii walutowej i przyjęcia wspólnej waluty, posiadają derogację czasową, 

m. in. Polska. 
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14. Zastanów się nad korzyściami i zagrożeniami związanymi z wprowadzeniem 

waluty euro w Polsce. Zaproponuj koleżankom i kolegom w klasie dyskusję na 

temat wspólnej waluty europejskiej. Przygotujcie zestawienie korzyści i 

zagrożeń wynikających z przystąpienia do Eurolandu. 

 

15. Spróbuj wyszukać i dodać do mapy warstwę państw kandydujących.  

 

 

16. Sprawdź swój refleks! Otwórz aplikację dostępną pod tym linkiem i zagraj w 

puzzle. Zabawa polega na rozpoznawaniu konturów państw i przenoszeniu ich 

z okna po prawej stronie okna mapy.   

http://stephanmendler.de/thinkmaps/puzzle/index_en.html  

 

Źródła: 
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2. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:PL:PDF  
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