
SZKOLNY KONKURS WIEDZY O AUSTRII  
dla klas piątych  - 2018 

Do konkursu należy się przygotować samodzielnie według podanego poniżej zakresu materiału . 
Konkurs odbędzie się 14 maja . 

Zapisy u nauczycieli j. niemieckiego . 
 

1. Flaga, godło, waluta, członkostwo w Unii Europejskiej, stolica, największe miasta, miasto partnerskie 
Rzeszowa. 

2. Prezydent, kanclerz 
3. Oznakowanie samochodów, domena internetowa. 
4. Sąsiedzi. 
5. Najdłuższa rzeka, najwyższy szczyt, największe jezioro, największe jezioro podziemne, największe 

pasmo górskie, dostęp do morza. 
6. Na ile krajów związkowych (landów) dzieli się Austria? Największy i najmniejszy land pod względem 

powierzchni. 
7. Kulinaria.  

 „Sachertorte” (tort Sachera)  -   tort czekoladowy przełożony konfiturą morelową i oblany polewą 
czekoladową. Sachertorte uchodzi za specjalność kuchni austriackiej. 

 „Wiener Schnitzel”(sznycel po wiedeńsku)  - kawałek cielęciny panierowanej w bułce tartej, usmażony 
na maśle i podany z plasterkiem cytryny.  

 „Mozartkugeln”- czekoladki z marcepanem, nugatem i orzechem laskowym, oblane czekoladą, 
produkowane od 1890 roku w Salzburgu (miejscu urodzenia Mozarta) 

 „Kaiserschmarrn „  (omlet austriacki)  -  hit na śniadanie – pysznie słodki.  W „lekkim” tłumaczeniu 
można to przełożyć jako cesarzowy miszmasz, a tak naprawdę to pokrojony, podsmażony omlet, 
oprószony cukrem pudrem i podany z dżemem. Danie to podobno zostało kiedyś przygotowane dla 
austriackiej cesarzowej Elżbiety. 

 

8. Zabytki i atrakcje turystyczne Wiednia. 
Katedra św. Stefana (Stephansdom) z późnej epoki romańskiej. Aby dostać się na jej wieżę trzeba pokonać 
343 stopnie. W wieży północnej znajduje się największy w Austrii dzwon nazwany "Pummerin”. 
Prater - największy park w środkowej Europie i jeden z największych na świecie. Na Praterze znajduje się 
stadion sportowy im. Ernsta Happela. W parku znajduje się również wielkie wesołe miasteczko, mające 
około 280 atrakcji.  Są tu dostępne prawie wszystkie rodzaje karuzel świata . 
Pałac Schönbrunn (Schloss Schönbrunn) – niegdyś letnia rezydencja cesarska dynastii Habsburgów. 
Pałac Hofburg dawna rezydencja cesarska dynastii Habsburgów, pełniąca funkcję pałacu zimowego.  
Hundertwasserhaus – jeden z najciekawszych budynków mieszkalnych w Europie o baśniowym wyglądzie. 
Ściany wymalowane są wszystkimi możliwymi kolorami, każde okno różni się kształtem od poprzedniego, 
można też zaobserwować szklane ozdoby oraz pozłacaną kopułę. Na dachu budynku znajduje się ok. 900 
ton ziemi, na której uprawiane są ogródki.  
9. Znajdź imiona i nazwiska słynnych Austriaków i połącz z dokonaniami  

Austriaccy kompozytorzy okresu Klasycyzmu, tzw. Klasycy Wiedeńscy 
Kompozytor najpiękniejszych walców, między innymi „Nad pięknym modrym Dunajem”. 
Dwukrotny zdobywca Pucharu Świata w skokach narciarskich. 
Czterokrotny zdobywca Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Nosił przydomek „Herminator” 

Aktor i polityk, gubernator stanu Kalifornia w latach 2003-2011. 
10. Sport.  
W jakim miejscu i w jakich latach odbyły się w Austrii Zimowe Igrzyska Olimpijskie? 
Kiedy Austria była współgospodarzem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej? 
11. Ciekawostki: 

Polski król Jan III Sobieski w 1683 r.w tzw. Odsieczy Wiedeńskiej pokonał armię turecką, stanowiacą zagrożenie 
dla Europy. 
Kolęda „Cicha noc” („Stille Nacht”)  po raz pierwszy wykonana podczas pasterki w 1818 w austriackiej 
miejscowości Oberndorf. Autorem melodii był organista  Franz Gruber a tekstu tamtejszy proboszcz. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciel%C4%99cina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%82ka_tarta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mas%C5%82o
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cytryna_zwyczajna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Happel_Stadion
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Sch%C3%B6nbrunn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hofburg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pasterka
http://pl.wikipedia.org/wiki/1818
http://pl.wikipedia.org/wiki/Franz_Xaver_Gruber


Kraina jezior Ziemia karyncka znana jest przede wszystkim jako "kraina jezior" - jest ich tutaj ponad 1270 .W 
niektórych jeziorach temperatura wody latem dochodzi aż do 28 stopni Celsjusza. 
Jaskinie. W okolicach Werfen, znajduje się Jaskinia Eisriesenwelt- jaskinia lodowych olbrzymów. Jest to jedna z 
największych na świecie jaskiń lodowych, z korytarzami długości 42 km, z czego 1 km pokryty jest lodem. W 
lecie panuje tu temperatura ok. 0 stopni Celsjusza .  
Święto czekolady W Austrii obchodzi się Wielkie Święto Czekolady (pierwszy tydzień lipca). Święto to 
organizuje się szczególnie z myślą o dzieciach - wszystkie zaprasza się do zabaw i zawodów. Warto brać w nich 
udział, ponieważ jako podziękowanie dostaje się porcję pyszności. Co roku na nagrody przeznacza się 1000 kg 
wyrobów czekoladowych, a zwycięzca zabiera z sobą tyle czekolady, ile sam waży. 
Maria Waldrest – to najwyżej położony klasztor w Europie Centralnej. 
Jedną z najstarszych flag świata jest flaga Austrii – pochodząca z 1191 roku. 

 


