
Szkolny konkurs wiedzy o SZWAJCARII  

dla klas SZÓSTYCH - 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, powierzchnia kraju,  liczba mieszkańców, stolica,  status państwa;  

2. Podział administracyjny Szwajcarii – nazwa administracyjna państw związkowych, na ile państw 
związkowych dzieli się Szwajcaria; największy i najmniejszy land pod względem powierzchni;  

3. Waluta Szwajcarii,  głowa państwa;  języki urzędowe;   

4. Sąsiedzi – z jakimi państwami graniczy Szwajcaria;  

5. Najsłynniejsze zabytki i atrakcje turystyczne Szwajcarii.  
6. Najdłuższa rzeka,  największe jezioro, pasma górskie i najwyższy szczyt, największe pasmo 

górskie, największe miasta,  najstarsze miasto, dostęp do morza; największe jeziora;  
7. Literowe oznaczenie samochodów, domena internetowa, numer kierunkowy do Szwajcarii;  

8. Najsłynniejsi Szwajcarzy- poeci, pisarze, kompozytorzy, sportowcy, naukowcy (połącz z 

osiągnięciami) 
9. Kulinaria.   

10. Igrzyska olimpijskie organizowane w Szwajcarii. 

11. Najsłynniejsi sportowcy- Szwajcarzy.  
 
Zabytki i atrakcje turystyczne stolicy- Bern. 

Starówka Grossbasel z dwoma  wieżami: Katedralna - najwyższa w Szwajcarii i Zytglogge 
(zegarowa), na której znajduje się zegar astronomiczny – cud XVI-wiecznej techniki, pokazuje 
nawet znaki zodiaku i fazy księżyca.  
Renesansowy ratusz z charakterystycznymi dwubiegowymi schodami, spotykającymi się na 
środku  fasady pod gotycką loggią, na strzelistą katedrę z bogato rzeźbionym Sądem Ostatecznym 
na portalu,  
Barokowy pałac „Erlacherhof” -  obecnie pełniący funkcję siedziby burmistrza. 
Muzeum Alberta Einsteina  i kamienica na ulicy Kramgasse 49, w której w latach 1903-1905 
Einstein wynajmował mieszkanie, gdzie opracował słynną szczególną teorię względności;  
Bazylea- kulturalna stolica Szwajcarii, w której można zwiedzić liczne muzea i atrakcje 
turystyczne miasta (Muzeum Sztuk Pięknych; Muzeum Historii Bazylei;  Katedra św. Marcina, 
fabryki tutejszych koncernów farmaceutycznych - Novartisa i Roche'a;  2 duże imprezy handlowe 
- targi sztuki Art Basel oraz targi biżuterii i zegarków Basel Word;  karnawał „Fasnacht” 
zaczynający się zawsze o czwartej rano w pierwszy poniedziałek po Środzie Popielcowej, podczas 
którego mieszkańcy Bazylei w wymyślnych przebraniach przez trzy dni i noce paradują po 
mieście, bawią się,śpiewają  i grają na instrumentach; Kamienny most nad rzeką Aare);  
 

Słynni Szwajcarzy i ich dokonania 
 

Albert Einstein- fizyk, twórca teorii względności;  
Alberto Giacometti - szwajcarski malarz i rzeźbiarz pochodzenia włoskiego (rzeźba Grande 
femme debout I);  
Alberta Kuoni - założyciel agencji turystycznej, jego firma ukształtowała "nawyki turystyczne" 
Szwajcarów, i jest synonimem marki "made in Switzerland". 
Claude Nobs - założyciel i dyrektor generalny Montreux Jazz Festival, był przyjacielem 
wszystkich gwiazd; Montreux Jazz Festival to legenda wśród festiwali - pierwsza edycja 
odbyła się 1976 roku, trwała trzy dni. Od końca lat 70-tych festiwal przestał być dedykowany 
tylko jazzowi, ale otworzył się na wiele innych gatunków muzycznych. 
Henry Dunant otrzymał Nagrodę Nobla (pierwszą wręczaną). Otrzymał ją za współtworzenie 
jednej z najważniejszych organizacji pomocowych na świecie - Czerwonego Krzyża 



Jean Tinguely (1925 - 1991) szwajcarski malarz i rzeźbiarz;  twórca ruchomych rzeźb- machin i 
instalacji, np. Fontanna Strawińskiego;  
Max Frisch (1911-1991), pisarz, który zaczął swoją karierę jako architekt (zaprojektował m.in. 
basen w Zurychu; najsłynniejsza powieść to  "Homo Faber", czyli człowiek twórca. 
Rogger Federer – tenisista, sportowy bohater narodowy;   
 
 


