SZKOLNY KONKURS WIEDZY GEOGRAFICZNEJ Z CYKLU
WĘDRÓWKI PO EUROPIE
„KRAJE NIEMIECKOJĘZYCZNE”
1. Podaj nazwę landów ukrytych na mapie pod numerami:
- 1. ………………………….
- 2. …………………………
- 3. …………………………..
- 5. ………………………….
- 8. ………………………….

2. Poniżej przedstawiono kilka konturów różnych państw europejskich. Które z nich
przedstawiają?
a) Austrię - ..........…
b) Szwajcarię - .........
c) Niemcy - ……….

4. Uzupełnij poniższą tabelę.
Niemcy

Austria

Szwajcaria

Liechtenstein

Na ile landów, kantonów lub
gmin podzielone jest dane
państwo?
Największe miasto
Nazwa stolicy oraz jaka rzeka
przez nią przepływająca
Obowiązująca waluta
Oficjalna nazwa państwa

5. Liczba ludności Niemiec wynosi:
a) 82 mln
b) 100 mln

c) 62 mln

6. Jak nazywa się najwyższy szczyt Niemiec?
……………………………….
7. Jak nazywa się rzeka, przepływająca przez zachodnią część Niemiec? Jest to
najbardziej żeglowna rzeka Zachodniej Europy.
a) Rodan
b) Dunaj
c) Ren
d) Łaba
8. Największym jeziorem Niemiec jest Jezioro Bodeńskie. Prawda czy fałsz?
………………..
9. Granica niemiecko-polska przebiega wzdłuż dwóch rzek. Podaj ich nazwy.
……………………………………………………..
10. Największa niemiecka wyspa to:
a) Uznam
b) Rugia
11. Na północy Niemcy graniczą z:
a) Holandią
b) Danią

c) Zelandia
c) Belgią

d) Helgoland
d) Szwecją

12. Z którym z poniższych krajów Niemcy nie posiadają wspólnej granicy?
a) z Luksemburgiem
b) z Francją
c) z Liechtensteinem d) z Belgią
13. W którym z państw obszaru niemieckojęzycznego obowiązują 4 języki
urzędowe?
a) Szwajcaria
b) Niemcy
c) Austria
d) Liechtenstein
14. Na granicy, jakich państw położone jest Jezioro Genewskie?
a) Niemiec i Austrii
b) Niemiec I Szwajcarii
c) Szwajcarii i Austrii
d) Szwajcarii i Francji

15. Obecnym kanclerzem Niemiec jest:
a) Gerhard Schröder
b) Helmut Kohl
c) Angela Merkel
d) Anna Schmidt
16. Który z poniższych pisarzy nie otrzymał nagrody Nobla?
a) Thomas Mann
b) Heinrich Boll
c) Bertold Brecht
d) Gerhard Hauptmann
17. Powierzchnia Liechtensteinu wynosi:
a) 160 km2
b) 16 km2
c) 150 km2

d) 15 km2

18. Jak nazywa się najwyższy szczyt Austrii?
a) Zugspitze
b) Mont Blanc
c) Grossglockner
d) Hochgofling
19. Jaka rzeka posiada swoje źródła w Schwarzwaldzie ( czyt. Szwarcwald)?
a) Łaba
b) Ren
c) Dunaj
d) Rodan
20. Największą atrakcją Lasów nad Sprewą (Spreewaldu) jest:
a) góra kochanków
b) mnogość pól golfowych
c) sanatorium leczące schorzenia gastryczne i układu wieńcowego
d) możliwość spędzania urlopu na łodziach i podróżowaniu przez labirynt kanałów
21. Austria jest największym producentem:
a) ropy naftowej
b) węgla kamiennego
c) magnezytu
d) soli kamiennej
22. Gospodarka Szwajcarii opiera się na surowcach mineralnych pochodzących z
importu. Jedynym surowcem, który posiada ten kraj to:
a) sól kamienna
b) węgiel brunatny
c) rudy żelaza
d) rudy uranu
23. Jedną z krain geograficznych Szwajcarii są góry Jura, które są położone:
a) na północy Szwajcarii
b) na północnym-zachodzie Szwajcarii
c) na północnym wschodzie Szwajcarii
d) na południu Szwajcarii
24. Wybierz miasto szwajcarskie znane ze sportów zimowych:
a) St. Moritz
b) Grenoble
c) Oberstdorf
d) Seefeld

25. Wybierz miasto austriackie znane ze sportów zimowych:
a) Albertville
b) Innsbruck
c) Garmisch Partenkirchen
26. Najbardziej uprzemysłowiona jest zachodnia część Niemiec. Znajduje się tutaj
znane na całym świecie zagłębie, które nosi nazwę : …………………………
27. Obok poniżej wypisanych koncernów napisz, w którym państwie się znajdują
a) BMW - ……………………….
b) Lindt - ……………………….
c) Siemens - …………………….
d) Milka - ……………
e) Bayer - ……………………
f) Nestle - ………………….
g) Novartis - ………….
h) Steyr Motors - …………….
28. Wybierz państwo należące do organizacji gospodarczej o nazwie EFTA
( Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu)?
a) Niemcy
b) Liechtenstein
c) Austria
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