
Szkolny konkurs wiedzy o NIEMCZECH  

dla klas CZWARTYCH - 2018 

Do konkursu należy się przygotować samodzielnie według podanego poniżej zakresu 
materiału . 

 Konkurs odbędzie się 14 maja . 
Zapisy u nauczycieli j. niemieckiego . 

 

1. Flaga narodowa, godło Niemiec, stolica , nazwa państwa po niemiecku, 

miasto partnerskie Rzeszowa. 

2. Kto jest kompozytorem melodii hymnu Niemiec? 

3. Data przystąpienia Niemiec do EU. Obecna i dawna waluta Niemiec.  

4. 2 dominujące wyznania religijne w Niemczech. 

5. Literowe oznaczenie samochodów, domena internetowa, numer kierunkowy 

6. Państwa sąsiadujące z Niemcami, dostęp do mórz. 

7. Najdłuższa rzeka, najwyższy szczyt, największe jezioro, największa wyspa, 

najstarsze miasto, największe miasta , najstarszy uniwersytet. 

8. Jakie rzeki płyną na granicy polsko-niemieckiej 

9. Jakie państwa otaczają Jezioro Bodeńskie? 

10. Gdzie można obejrzeć Bramę Brandenburską, Pergamonmuseum, Czerwony 

Ratusz?  

11. Z ilu landów składają się Niemcy. Który land jest największy i najmniejszy? 

12. W którym roku zbudowano a w którym zburzono Mur Berliński? 

13. Jak nazywa się obecny kanclerz i prezydent Niemiec? 

14. Co Niemcy świętują 3 października? 

15. Podaj imię i nazwisko oraz obrane imię papieża, który pochodził z Niemiec. 

16. Które miasto niemieckie ma najwięcej mostów w Europie? 

17. Niemieckie linie lotnicze . 

18. System szkolny w Niemczech -  Ile lat trwa szkoła podstawowa – 

Grundschule; w jakim wieku dzieci rozpoczynają naukę w szkole; system 

oceniania. 

19. Podaj nazwy 5 marek samochodów produkowanych w Niemczech. 

20. Co produkują koncerny: Siemens AG, Bayer AG, Bosch AG. 

21. Wyszukaj nazwiska  słynnych Niemców i  połącz z osiągnięciami:  

kompozytor „Ody do radości” - hymnu Unii Europejskiej; 

wynalazca druku;odkrywca promieni X,; 

najlepszy kierowca F1- wielokrotny mistrz świata – uległ ciężkiemu 

wypadkowi; 

twórca teorii względności – laureat nagrody Nobla; 

przetłumaczył biblię z łaciny na j. niemiecki; 

  autorzy bajek „Czerwony kapturek”, „Jaś i Małgosia”, „Kopciuszek” 

22. Przetłumacz określenia: Ostern,  Osterei, Weihnachten,  

Weihnachtslied, Weichnachtsbaum, Zuckertüte, Bundesland. 

 

 

 

 

CIEKAWOSTKI 

 Bajkowy Szlak (poświęcony postaciom z baśni Braci Grimm) ma długość 800 

km, wiedzie przez 65 miejscowości. W każdym z tych miejsc czekają na 

podróżnych niezwykłe przeżycia z bohaterami baśni. Szlak rozpoczyna się w 

Hanau - miejscu urodzenia Braci Grimm i prowadzi aż do Bremy. Ważnym 

przystankiem jest miasto Kessel, gdzie znajduje się muzeum Braci Grimm. 

 Pierwsze narty z desek skonstruował pod koniec XIX w.medyk Tholus ze 

Szwarcwaldu. 

 Pierwszy wyciąg narciarski wynaleziono w latach 1906-1907 również w 

Szwarcwaldzie, miał on 280 m. długości i napędzany był młynem wodnym. 

 W Ulm znajduje się krzywa wieża tzw. „Wieża  Rzeźnika” 

 Ferdynand Porsche skonstruował dwie marki samochodów: Porsche oraz VW 

- samochód dla ludu   

 Słynny niemiecki kompozytor Ludwig van Beethoven pod koniec życia 

stracił słuch. Mimo tego nieszczęścia skomponował IX Symfonię ze słynną 

„Odą do radości” 

 Letnie wakacje (Sommerferien) trwają w Niemczech tylko sześć. tygodni. W 

zależności od landu, rozpoczynają się pod koniec czerwca lub na początku 

lipca, a kończą w sierpniu. Niemieckie dzieci, jesienią (im Herbst) mają 2 

tygodnie wolne od szkoły, zwane „feriami kartoflanymi”. 

 W Niemczech nie ma ograniczenia prędkości na autostradzie (Autobahn) 

 Oryginalne tytuły bajek braci Grimm to:Jaś i Małgosia – Hänsel und Gretel 

Czerwony kapturek – Rotkäppchen,  Kopciuszek – Aschenputtel,  Królewna 

śnieżka – Schneewittchen 

 Na jednej z wysp, znajdujących się na Jeziorze Bodeńskim nazwanej „Wyspą 

kwiatów Mainau” można obejrzeć  największą motylarnię w Niemczech. 

 W Tropical Islands Resort, 60 km na południe od Berlin, w największej, 

krytej hali na świecie znajduje się największy halowy las tropikalny z ponad 

500 gatunkami roślin, laguną rodem z Karaibów oraz jedna z największych 

wodnych zjeżdżalni w Niemczech.  www.my-tropical-islands.com 

 Niemcy mają swój Legoland w miejscowości Günzburg.  Najnowszą 

atrakcją miniaturowej krainy jest Allianz Arena, najnowocześniejszy stadion 

piłkarski z halogenowym oświetleniem, garderobą i zapleczem prasowym. 

www.legoland.de 

 Gospodarzem Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku było Monachium. 

 Klub piłkarski FC Bayern Monachium zdobył od 1969 roku aż 24 razy tytuł 

mistrza Bundesligi. 

 XIX wieczny Zamek Neuschwanstein jest pierwowzorem dla projektu zamku 

w Disneylandzie.     www.neuschwanstein.de 

http://www.my-tropical-islands.com/
http://www.legoland.de/
http://pl.wikipedia.org/wiki/FC_Bayern_Monachium
http://www.neuschwanstein.de/

