
Jest to quiz online złożony z 12 pytań wielokrotnego wyboru. Można go przeprowadzić w klasie lub w 
całej szkole. Liczba uczestników jest dowolna. Przygotowano go za pomocą narzędzia internetowego 
Kahoot.

METODA CZAS 
TRWANIA

MATERIAŁY

Quiz internetowy 15 min - Quiz internetowy

- Centralny komputer/laptop z dostępem do internetu i projektorem 

- Wszyscy uczniowie lub grupy uczniów potrzebują urządzenia (smartfona, 
tabletu lub komputera) z dostępem do internetu

CELE I KOMPETENCJE
POSTAWA
- W uczniach budzi się zainteresowanie Europą. Chcą dowiedzieć się więcej o Unii Europejskiej. 

- Uczniowie są świadomi znaczenia UE w ich (codziennym) życiu.   

WIEDZA
 - Uczniowie poznają kilka podstawowych faktów o Unii Europejskiej. 

KROK PO KROKU
ORGANIZACJA
Uczniowie mogą brać udział indywidualnie lub w grupach. Możliwe jest przeprowadzenie quizu w 
klasach, ale także we wspólnej przestrzeni w obecności wielu uczniów. Nie ma ograniczenia liczby 
uczestników. 
Nauczyciel steruje panelem centralnym z pytaniami. Uczniowie mogą uczestniczyć w quizie, 
używając smartfonów, tabletów lub komputerów. Najpierw wprowadzają PIN gry, a następnie nazwę 

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI  
MODUŁ 1 - QUIZ 
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https://play.kahoot.it/#/?quizId=91e55ffa-6107-4006-b5c9-7b85b5b99045


użytkownika. Po wprowadzeniu prawidłowych danych nazwa 
użytkownika pojawi się na ekranie. 

Uwaga: Nauczyciel może zdecydować, czy uczniowie odpowiadają 
na pytania indywidualnie, czy w grupach. Na panelu sterowania 
należy zaznaczyć tryb „Classic” (indywidualny) lub „Team mode” 
(zespołowy). Tryb zespołowy można wybrać, jeśli nie wszyscy 
uczniowie mają odpowiednie urządzenia.

PRZEBIEG
Nauczyciel czeka, dopóki na ekranie nie pojawią się nazwy wszystkich użytkowników. Następnie nauczyciel 
rozpoczyna quiz. Pytania pojawiają się na ekranie, a uczniowie udzielają odpowiedzi za pomocą swoich 
urządzeń. Punkty przyznawane są za prawidłowe odpowiedzi oraz szybkość ich udzielenia. Po każdym 
pytaniu pojawia się prawidłowa odpowiedź z objaśnieniem oraz (anonimowa) statystyka odpowiedzi 
uczniów. W ten sposób nauczyciel poznaje stan podstawowej wiedzy uczniów. 

UŻYTECZNE WSKAZÓWKI
- Jeżeli nauczyciel nie używał dotąd Kahoota, to warto, by wcześniej zapoznał się z quizem. 

Narzędzie to jest bardzo przyjazne dla użytkownika. Po jednym przetestowaniu można w pełni 
zrozumieć jego działanie.  

- Jeżeli z przyczyn logistycznych nie można uruchomić quizu online, to można go przeprowadzić 
tradycyjnym sposobem, używając poniższej puli pytań. 

TREŚĆ
Quiz zawiera 12 pytań. Są to pytania o podstawowe fakty, bieżące zagadnienia i wartości europejskie.   

  = prawidłowa odpowiedź

PYTANIE  WYBÓR 1 WYBÓR 2 WYBÓR 3 WYBÓR 4
1. Kiedy pierwsze państwa połączyły swe 

siły, by nawiązać współpracę, która 
doprowadziła do powstania obecnej 
UE?

W latach 30. 
XX w.

W latach 50. 
XX w. 

W latach 70. 
XX w. 

W latach 90. 
XX w.

2. Które z wymienionych państw NIE jest 
państwem członkowskim UE?

Bułgaria Cypr Luksemburg Islandia

3. Jaka jest liczba ludności w UE (w 
przybliżeniu)?

200 mln 350 mln 445 mln 680 mln

4. Który z wymienionych warunków NIE 
jest warunkiem przystąpienia do UE?

Bycie krajem 
chrześcijańs-

kim

Bycie krajem 
europejskim

Poszano-
wanie praw 
człowieka

Bycie stabilną 
demokracją

5. Którą instytucję europejską 
wybieramy bezpośrednio?

Parlament 
Europejski

Komisję 
Europejską

Radę Unii 
Europejskiej

Trybunał 
Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej

6. Kiedy odbędą się następne wybory 
europejskie? 2024 2025 2026 2027

7. Czy Unia Europejska posiada armię? Tak Nie
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8. W niektórych państwach 
członkowskich UE wciąż obowiązuje 
kara śmierci.

Prawda Fałsz

9. Który z wymienionych faktów NIE wyni-
ka z przepisów UE?

W UE nie 
ma opłat 
roaming-

owych

W UE można 
sprzedawać 
tylko ener-

gooszczędne 
żarówki

W 2017 r. w 
UE urodziło 
się 5,1 mln 

dzieci

W UE na 
opakowaniach 

papierosów 
umieszcza się 
ostrzeżenia o 
zagrożeniach 
dla zdrowia

10. Układ z Schengen oznacza, że... wszyscy 
obywatele 

UE mają 
dostęp do 

swoich 
danych 
online

można 
swobodnie 

podróżować 
w strefie 

Schengen 
(brak kontroli 
granicznych)

cała żywność 
w UE 

musi być 
bezpieczna

11. Obywatele UE mogą pracować w 
dowolnym państwie członkowskim 
na takich samych warunkach, jak 
obywatele tego państwa

Prawda Fałsz

12. Ile procent wszystkich uchodźców 
na świecie przybyło do Europy (wg 
danych UNHCR z 2019 r.)?

14% 27% 43% 67%
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