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1. Citește cu atenție textul de mai jos și răspunde la întrebări:
ØU
 niunea Europeană (UE) este un grup de state și cuprinde 28 de membri.
Ø Capitala Uniunii este la Bruxelles, iar steagul este de culoare albastră cu 12 steluțe auri
așezate în cerc. Așezarea acestora în cerc nu este întâmplătoare, ci simbolizează
perfecțiunea și plenitudinea.
Ø Moneda Uniunii Europene este euro, dar sunt state care nu au adoptat această monedă.
Deși este membru UE din 2007, România nu are ca monedă euro. Ziua UE se serbează în
fiecare an la 9 mai. Numărul limbilor oficiale din Uniune este 24. Printre aceste 24 de
limbi oficiale se numără și limba română.
Ø Numărul de țări de pe continentul european nu este egal cu numărul membrilor Uniunii.
De exemplu, Turcia, Albania, Bosnia nu sunt state membre ale Uniunii.
Ø UE are propriile instituții. Una dintre acestea este Parlamentul Uniunii care face o serie
de legi pentru toate statele membre. În Parlamentul Uniunii fiecare țară își trimite
reprezentanți aleși prin vot democratic.

Ø Pe teritoriul Uniunii Europene fiecare cetățean poate călători liber. Copiii care îi însoțesc
pe adulți pot călători cu aceștia cu ajutorul pașaportului.
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:
ü În fiecare an la 9 Mai Uniunea Europeană sărbătorește.
A. Ziua Pământului;
B. Ziua Europei;
C. Ziua Naţională a României.
ü Deviza Uniunii Europene este:
A. În unire stă puterea!
B. Toţi pentru unul, unul pentru toţi!
C. Unitate în diversitate!

ü Uniunea Europeană cuprinde:
A. 22 de membri;
B. 32 de membri;
C. 28 de membri.

ü Bruxelles este capitala Belgiei, dar și a:
A. Organizaţiei Naţiunilor Unite;
B. Uniunii Europene;
C. Comitetului Olimpic.

ü În Uniunea Europeană se vorbesc:
A. 20 de limbi oficiale;
B. 24 de limbi oficiale;
C. 28 de limbi oficiale.

2. Încercuiește A dacă propoziţia este adevărată și F, dacă propoziţia este falsă.
ü România este o ţară membră a Uniunii Europene.

A

F

ü Steagul Uniunii Europene este pe fond albastru.

A

F

ü Orașul unde se iau deciziile politice și economice pentru Uniunea Europeană este Viena.

A

F

ü Moneda comună a statelor europene este dolarul.

A

F

ü Atunci când circulăm dintr-un stat membru al Uniunii Europene într-un alt
stat membru al Uniunii Europene nu este nevoie de pașaport.

A

F

ü România are membri în Parlamentul European.

A

F

ü Deviza Uniunii Europene este: „Unitate în diversitate”.

A

F

ü În Uniunea Europeană se vorbesc 23 de limbi oficiale.

A

F

ü În Uniunea Europeană nu se foloște numai euro, ci se folosesc și alte mo- A
nede.

F

A

F

ü Numărul de ţări de pe continentul european nu este egal cu numărul de ţări
din Uniunea Europeană.

3. Observă tabelul de mai jos care prezintă distanţele dintre București și celelalte orașe-capitală
din Europa.
ORAȘ-CAPITALĂ
Amsterdam
Atena
Berlin
Bruxelles
Budapesta
Chișinău
Copenhaga
Lisabona
Londra

DISTANŢĂ
1 789 km
743 km
1 296 km
1 775 km
641 km
357 km
1 575 km
2 982 km
2 095 km

ORAȘ-CAPITALĂ
Madrid
Moscova
Oslo
Paris
Praga
Roma
Sofia
Stockholm
Viena

DISTANŢĂ
2 478 km
1 500 km
2 007 km
1 876 km
1 080 km
1 141 km
297 km
1 745 km
858 km

Scrie, în ordine descrescătoare, primele cinci distanţe dintre București și celelalte orașe-ca
pitală din Europa.

4. Observă graficul și apoi stabilește care propoziție e adevărată și care e falsă.
Distanța (km) față de București
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
Orașe
Paris

Amsterdam

Bruxelles

• Cel mai apropiat oraș față de București este Parisul.
• Cel mai depărtat oraș față de București este Viena.
• Bruxelles și Paris sunt apropiate și aflate la o distanță
de peste 1500 km față de București.

Roma

Viena

