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Unia Europejska: Model dla Ameryki Północnej?  
 
Lekcja dla studentów języka Polskiego:  

 

Lesson for students of Polish as a second language  

 

Time Requirements: 1 hour  
 
Description: In this lesson, students read a short dialogue that takes place between a Canadian who 

is touring Poland and a Polish citizen. The Canadian asks several questions about currency, crossing 

European borders, and working in Europe, and the Polish citizen provides information about the 

European Union in his responses. The Canadian considers whether or not the EU model is viable for 

North America.  

 

After reading the dialogue, students answer comprehension questions and participate in a class 

discussion. For assessment purposes, students answer three homework questions in which they 

consider the advantages and disadvantages of the European Union. Students are also asked to discuss 

whether or not the EU is, in fact, a viable model for North America.  

 

Ontario Curriculum:  

 

Overall Expectations:  

 Reading  
o Read and demonstrate an understanding of a variety of simple texts  

 Writing  
o Express ideas and opinions in short written texts  

o Create short written texts in structured and open-ended situations  

o Identify and use appropriate language conventions in their written work  

 

Specific Expectations:  

 Reading  

o Comprehension and Response to Text  
 Demonstrate an understanding of materials containing a brief text (e.g., 

brochures, posters, advertisements) through oral and written presentations  

 Demonstrate an understanding of articles, short stories, and poems or lyrics 

(e.g., by asking and answering questions, presenting dramatizations)  

 Writing  

o Communication of Information and Ideas  
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 Write a descriptive paragraph, including an introductory sentence, 

development of main ideas, and a concluding sentence  

o Application of Language Conventions  
 Revise, edit, and proofread their writing, focusing on grammar, spelling, 

punctuation, and conventions of style  

 Incorporate newly acquired vocabulary into their written work  

 

Materials:  

 

1. Polish-English dictionaries  

2. Attached dialogue and worksheets A and B (included below in the Teacher Section)  

 

Procedures:  

 

Step 1: Reading the Dialogue  
 

Have students read the attached dialogue, either individually or together as a class.  

 

Step 2: Comprehension Questions  
 

Have students work individually or in small groups to answer the comprehension questions included 

on the attached worksheet. Students should write out their answers in complete sentences using 

appropriate language conventions.  

 

Step 3: Class discussion  
 

Discuss the dialogue and the comprehension questions as a class. Ask students whether or not 

Pawal’s idea of creating something like the EU in North America would be possible and/or desirable.  

 

Assessment:  
The answers to the comprehension questions (Worksheet A) are reviewed informally in class.  

The homework questions (Worksheet B) can be graded for completion, accuracy, and writing 

ability/style. The teacher should set out clear expectations for the length of answers and the extent of 

research that is expected for these questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Developed by EU Learning, www.EULearning.ca   3 

 

 [Teacher section]  
 

Pouczająca wizyta w Polsce  
 
Paweł jest studentem z Kanady który spędza swoje wakacje w Europje. Spędził trzy tygodnie w 

Krakowie. Teraz wybiera sie do Niemiec i do Francji gdzie będzie zwiedzał i podróżował przez dwa 

tygodnie. Przed wyjazdem, idzę do biura turystycznego by zapytać się kilka praktycznych pytań. 

Agnieszka pracuje w biurze turystycznym.  

 

Agnieszka: Dzień dobry panu. Jak mogę panu dzisiaj pomóc?  

 

Paweł: Dzień dobry, Nazywam się Paweł. Jestem kanadyjczykiem polskiego pochodzenia z Toronto, 

Ontario.  

 

Agnieszka: Ach jak fajnie! Mam rodzinę w Ontario i odwiedzam ich co roku. Kanada jest tak 

wspaniałym krajem!  

 

Paweł: Zgadzam się! Ja też myśle że Kanada jest wspaniała! Właśnie jestem pierwszy raz w Europie 

i spędziłem już trzy tygodnie tu w Krakowie. Zostałbym tu na stałe ale niestety zostało tylko dwa 

tygodnie do końca wakacji i wkrótce muszę wracać to szkoły. Chciałbym też zwiedzić Berlin i Paryż 

przed powrotem do domu.  

 

Agnieszka: Tak, dobry pomysł. Masz daleko z Kanady do Europy to powinneś zobaczyć ile możesz 

dopóki tu jesteś!  

 

Paweł: Dokładnie, ale mam mały problem. Nie wiem gdzie najlepjej jest wymienić pieniądze. Nawet 

nie wiem jakię waluty są używane w Niemczech i we Francji! Pewnie zauważyłaś że jestem trochę 

zagubiony i nie wiem za bardzo co mam robić....  

Agnieszka się uśmiecha.  

 

Agnieszka: To wszystko jest o wiele łatwiejsze niż Ci się wydaję! Jak już wymienisz pięniądze w 

Polsce przed wyjazdem do Niemiec, to już nie będziesz musiał wymieniać pieniędzy drugi raz gdy 

będziesz jechał do Francji. Francja i Niemcy używają tą samą walutę! Nawet Polska też kiedyś 

będzie używała tą sama walutę!  

 

Paweł: Ale jak jest to możliwe? Francja, Niemcy, i Polska to trzy calkiem inne kraje! Nie maja 

własnych walut? To jest troszke dziwne, nie?  

 

Agnieszka: Wcale nie, to jest bardzo wygodne. Nigdy nie słyszałeś o Unii Europejskiej?  

 

Paweł: Troszeczke…ale muszę się przyznać że nie wiem za bardzo co to jest...  

 

Agnieszka: Wytłumaczę Ci! Unia Europejska to jest związek kilkunastu krajów Europejskich ktorę 

pracują razem by osiągnąć wspólne ekonomiczne, społeczne i polityczne cele. Oczywiście, wszystkie 

z 27 krajów w Unii Europejskiej zachowywują suwereność jako niezależne kraje we wszystkich 

domenach którę nie są pod opieką Unii.  
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Paweł: Zdaje mi się że to jest dobry sposób by zachować pokój oraz zachęcić kraje w Europje do 

współpracy.  

 

Agnieszka: Tak, masz racje. Ta wspólnota Europejska powstała po Drugiej Wojnie Światowej. W 

czasie jej stworzenia było zamierzone, że pomoże zachować pokój w Europje i może nawet na całym 

świecie.  

 

Paweł: Aha, i w tej Unii jest aż 27 krajów? To bardzo imponujące....  

 

Agnieszka: Tak, ale nie było zawsze aż tyle członków! Na początku było tylko sześć! Wzieło to 

bardzo długi i skomplikowany proces by dojść to tego co mamy dzisiaj... i nawet jeszcze nie 

dosięgneliśmy do końca. Polska przyłączyła sie w 2004 roku i zostało jeszcze kilka innych krajów 

króre maja nadzieje się przyłączyć, na przykład Turcja, Chorwacja i Islandia .  

 

Paweł: To wszysko jest bardzo ciekawe, ale co to ma wspólnego z wymianą pieniędzy między 

Niemcami i Francją?  

 

Agnieszka: Przecież wiesz że obydwa kraje używają Euro jako ich walutę?  

 

Paweł: Nie wiedziałem! A co to dokładnie jest Euro?  

 

Agnieszka: Euro to jest walutą Unii Europejskiej. Obecnie jest używane przez 16 krajów: Belgia, 

Niemcy, Grecia, Hiszpania, Francia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Portugalia, 

Słowenia, Słowacia, Cypr, Malta oraz Finlandia. Osiem z pozostałych krajów, między nimi Polska, 

przyjmą Euro w przyszłości. Widać że Euro się robi co raz bardziej popularne!  

 

Paweł: Ale po co ten wspólny system?  

 

Agnieszka: Pewnie już zauważyłeś że jest korzystny dla podróżujących po Europje, jak Ty.  

 

Paweł: Tak, ale to nie może byc jedyny powód by przyjąć wspólną walutę…  

 

Agnieszka: Nie. Istnieje wiele korzyści wspólnej waluty. Euro pomaga osiągnąć dalszy cel integracji 

ekonomicznej w której bariery handlowe, na przykład taryfy, są usunięte między krajami w 

UE....Łatwiej jest handlować towarami między krajami którę używaja Euro ponieważ nie trzeba się 

martwić o zmianach w kursie wymiany walut. Istnieje też mniej niepewności i firmy mogą stworzyć 

lepsze długoterminowe plany inwestycji. I ponieważ nie trzeba ciągle wymieniac pieniędzy, Euro 

eliminuje wiele kosztów tranzakcji. Łatwo jest porównywać ceny między krajami i to stwarza więcej 

konkurencji, która zachęca do innowacji i obniżenia cen...  

 

Paweł: Aha, rozumię, rozumię! Euro daję dużo korzyści! Euro powoduje że ekonomia krajów które 

go używają jest bardziej stabilna.  
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Agnieszka: Doskonałe podsumowanie.  

 

Paweł: Dziękuje. To już rozumie ze nie muszę wymieniać pieniędzy między Niemcami i Francią, ale 

mam jeszcze jedno pytanie dla Ciebie. Jadę pociągiem do Niemiec z Polski. Czy pociąg zatrzymuje 

się na granicy na kontrole paszportów? Długą będę musiał czekać?  

Agnieszka znów się uśmiecha.  

 

Agnieszka: Nie! Od grudnia 2007 roku można swobodnie wjechać do Niemiec z Polski bez 

zatrzymywania się na granicy. To też jest dzięki Unii Europejskiej: jak już jesteś w Unii to nie trzeba 

przechodzić przez kontrole żeby przekroczyć granice.  

 

Paweł: Ale wspaniale! Nawet nie muszę pokazać paszportu?  

 

Agnieszka: Nie!  

 

Paweł: To Ty pewnie dużo podróżujesz poniewż jest tak łatwo?  

 

Agnieszka: Tak! W pracy odpowiadam na pytania turystów i w wolnym czasie to ja zostaję turystką! 

Jest bardzo fajnie!  

 

Paweł: Często jejżdzisz do Niemiec?  

 

Agnieszka: Tak! Nawet tam mieszkałam przez 6 miesięcy w zeszłym roku.  

 

Paweł: Ale długie wakacje...zazdroszcze Ci!  

 

Agnieszka: Ale to nie były wakacje. Miałam tam praktyke stdencką na 6 miesięcy...  

 

Paweł: To potrzebowałaś specialne pozwolenie do pracy w Niemczech? Trudno było to załatwić?  

 

Agnieszka: Nie! Nie potrzbuje pozwolenia. Jestem obywatelką Europejską. To znaczy że mogę 

pracować gdzie mi się podoba w Unii.  

 

Paweł: Masz bardzo wygodnie… To z UE juz nie masz obywatestwa narodowego? Jesteś po prostu 

obywatelką Europejską?  

 

Agnieszka: Wcale nie. Mam wciaż obywatelstwo Polskie, ale jestem również obywatelką Unii 

Europejskiej. Gdy jesteś obywatelem kraju który należy do Unii, to jesteś też automatycznie 

obywatelem Europejskim. To bardzo proste!  

 

Paweł: To się wydaje idealne. Ja też bym chciał mieć obywatelstwo Europejskie! Otworzyłoby to mi 

dużo możliwości…mógł bym mieszkać i pracować w tylu krajach! Ale niestety… dla mnie to nie jest 

możliwe…  
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Agnieszka: Może kiedyś będzie możliwe też dla Ciebie, jak bardzo tego chcesz...Na przykład, gdy 

byś naprawde chciał zostać polskim obywatelem, to możesz składać o obywatelstwo po pięciu lat 

mieszkaniu w Polsce.  

 

Paweł: Myśle że jestem jeszcze za młody żeby tak zaplanowywać swoję życie, ale UE naprawde mi 

się wydaje fascynująca! Chciał bym taki związek w Ameryce Północnej między Kanadą, USA oraz 

Meksykiem. Wtedy byłbym obywatelem USA oraz obywatelem Kanadyjskim!  

 

Agnieszka: Nie! Nie byłbyś obywatelem USA! Byłbyś obywatelem Kanady oraz Ameryki 

Północnej. Mógłbyś pracować gzie Ci się podoba w Kanadzie, USA lub Meksyku...  

 

Paweł: Aha, już rozumię jak to działa! Byłoby bardzo wygodnie mieć tyle mobilności!  

 

Agnieszka: Tak, mi się to bardzo podoba....  

 

Paweł: Dużo się dzisiaj nauczyłem. Dziękuje serdecznie za pomoc. Moja podróż do Niemiec i 

Francji będzie bardzo łatwa dzięki UE. Może nawet zwiedzę jeszcze jeden kraj, ponieważ jest tak 

łatwo przekraczać Europejskie granice!  

 

Agnieszka: Wspaniały pomysł! Życzę Ci miłej podróży!  

 

Paweł: Tak, i ponownie dziękuje!  

Paweł wychodzi z biura turystycznego. Mówi do siebię, “Gdybyśmy tylko mieli taki związek w 

Ameryce Północnej. Może nawet kiedyś będziemy…”  
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[Worksheet A]  

 
Pouczająca wizyta w Polsce: Pytania rozumienia dialogu.  
 
1. Co wiemy o Pawle? Dlaczego wchodzi do biura turystycznego? (tj. Jakie ma pytania do 

Agnieszki?)  

 

 

 

2. Co to jest Unia Europejska? Ile krajów jest w tej chwili w Unii?  

 

 

 

3. Dla czego Paweł nie potrzebuje wymieniać pieniędzy gdy podróżuje między Niemcami i Francją?  

 

 

 

4. Podaj kilka korzyści używania Euro jako wspólnej waluty dla Unii Europejskiej.  

 

 

 

5. Dlaczego Paweł nie musi pokazywać paszportu na granicy z Niemcami?  

 

 

 

6. Agnieszka nie jest Niemieckim obywatelem. Dlaczego nie potrzebowała specjalnego pozwolenia 

do pracy w Niemczech?  
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[Worksheet B]  

 

Pouczająca wizyta w Polsce: Pytania do Pracy Domowej.  
 

1. Po jego wizycie w biurze turystycznym, Paweł jest zachwycony Unią Eurojeską i wierzy że ona 

oferuje wiele korzyści dla swoich obywateli. On nawet chce żeby podobny związek był stworzony 

dla Ameryki Północnej. Podaj korzyści Unii Europejskiej które sa podane w dialogu. Dowiedz sie 

jakie istnieją inne korzyści UE które nie sa podane w dialogu.  

 

2. Ten dialog podaje bardzo pozytywną opinie Unii Europejskiej. Niestety, żaden związek 

polytyczny nie jest bez swoijch krytyków i problemów, i Unia Europejska się tym nie różni. 

Dowiedz się jakię istnieją krytyki UE.  

 

3. W twojej opini, czy Pawła pomysł na Unię Ameryki Północnej jest praktyczny? Czy Kanada, USA 

i Meksyk mogłyby współpracować w związku politycznym podobnym to tego używanego przez 27 

członków Unii Europejskiej? Dlaczego/Dlaczego nie?  

 


