


Dzień dobry! Guten Morgen

01.03.2022 o godz. 9.00

WBP Opole – Biblioteka Austriacka – Österreich-Bibliothek

wita wszystkich nauczycieli i uczniów uczestniczących 

w wirtualnej ankiecie „Sprawdź swoją wiedzę o NIEMCZECH”

Uczestnicy konkursu muszą mieć dostęp do indywidualnego 

urządzenia mobilnego lub komputera stacjonarnego  z 

dostępem do internetu. 

Link do formularza odpowiedzi

→ Wejdź na stron  stronę 

www.ba.wbp.opole.pl/ankietaniemcy.html

Przejdź do ankiety →

http://www.ba.wbp.opole.pl/ankietaniemcy.html


• Ankieta składać się będzie z 20 zadań z 

odpowiedziami jednokrotnego wyboru.

• Pytania prezentowane będą pojedynczo i nie 

będzie możliwości powrotu do wcześniej 

zadań.

• Pytania będą wyświetlane na ekranie przez 

czas oraz czytane na głos. (+ 5 sekund na 

zaznaczenie odpowiedzi).

• Uczeń zaznacza do każdego zadania po 

jednej odpowiedzi.



• Po zakończeniu prezentowania zadań 

podany zostanie komunikat „koniec 

konkursu – proszę o zatwierdzenie 

odpowiedzi”. Formularze zatwierdzone 

po tym czasie nie będą brane pod 

uwagę w kwalifikacji.



Zapraszamy do udziału 

w konkursie z cennymi 
nagrodami!

Zapisy do 15.03.



• Pytania?...

• Wyniki prześlemy najpóźniej jutro na 

adres mailowy zgłaszającego 

nauczyciela.

• Życzymy powodzenia!

• Start



1. Niemcy podzielone są 

na:

a) kantony

b) stany

c) prowincje

d) kraje związkowe



2. Stolicą Niemiec jest:

a) Berno

b) Berlin

c) Belgrad

d) Bruksela



3. Symbolem podziału Niemiec 

po II Wojnie Światowej jest:

a) Wał Berliński

b) Zapora Berlińska

c) Mur Berliński

d) Fosa Berlińska



4. Do ponownego zjednoczenia 

Niemiec doszło w roku:

a) 1985

b) 1990

c) 1995

d) 2000



5. Kto aktualnie pełni 

funkcję kanclerza Niemiec?

a)Konrad Adenauer

b)Angela Merkel

c) Olaf Scholz

d)Helmut Kohl



6. Najdłuższą rzeką na 

teranie Niemiec jest:

a) Ren

b) Sprewa

c) Men

d) Izara



7. Najwyższym szczytem 

górskim Niemiec jest …

a)Matterhorn

b) Zugspitze

c) Großglockner

d) Brocken



8. Największą niemiecką 

wyspą jest:

a)Uznam

b) Mainau

c) Borkum

d) Rugia



9. Brama Brandenburska to 

atrakcja turystyczna…

a)Hamburga

b) Monachium

c) Berlina

d) Kolonii



10. Kim był Johann 

Wolfgang von Goethe?

a)pisarzem

b) muzykiem

c) chemikiem

d) astronautą



11. Centrum finansowym 

Niemiec jest miasto:

a)Wiesbaden

b) Marburg

c) Darmstadt

d) Frankfurt nad Menem



12. Kim był Ludwig van 

Beethoven?

a)kompozytorem i pianistą

b) prezydentem Niemiec

c) malarzem ekspresjonistą

d) kierowcą rajdowym



13. Który z wymienianych 

samochodów NIE jest 

niemiecki?

a) Audi

b) Volvo

c) Mercedes

d) BMW



14. Jaki zegar wymyślili 

Niemcy?

a)słoneczny

b)z kukułką

c) atomowy

d)cyfrowy



15. Ile razy Niemcy zwyciężyli 

mistrzostwa świata w piłce 

nożnej?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4



16. Jak mieli na imię słynni 

bracia Grimm?

a)Jacob i Wilhelm

b)Adolf i Rudolf

c) Theo i Karl

d)Michael i Ralf



17. Niemiecki duchowny Joseph 

Ratzinger był papieżem w 

latach 2005-2013 przyjmując 

imię:

a) Paweł IV

b) Benedykt XVI

c) Pius XII

d) Jan XXIII



18. Katedra w Kolonii 

zbudowana została w 

stylu:

a) barokowym

b) secesyjnym

c) gotyckim

d) rokoko



19. Twórcą teorii względności oraz 

teorii równoważności masy i 

energii, wyrażaną wzorem  

E = mc2 był niemiecki fizyk …

a) Albert Einstein

b) Gabriel Fahrenheit

c) Wilhelm Röntgen

d) Robert Oppenheimer



20. Która ocena jest w 

niemieckich szkołach 

najwyższą?

a) 6

b) 1

c) A

d) F



koniec konkursu 

proszę o zatwierdzenie odpowiedzi

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ


