Petőfi-pályázat 2020
Német nyelv 9. a és 9. c

1) Németország története
Válaszolj a következő kérdésekre, amelyek Németország történetével kapcsolatosak!
a) Hogy hívták Németországot a középkorban? _____________________________
b) Ki volt a reformáció elindítója? _______________________________________
c) Melyik városból indult el a reformáció? _________________________________
d) Mikor volt a 30 éves háború? ______________________
e) Hol zajlott a „népek csatája”, amelyben Napóleon vereséget

szenvedett?

______________________
f) Mikor kiáltották ki a Német Császárságot? _______________________
g) Ki volt a vaskancellár? _______________________________
h) Ki volt a császár az I. világháború alatt? ______________________________
i) Mikor omlott le a berlini fal? __________________________________
j) Mikor egyesült a két Németország? ___________________________
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2) Német márkák
a) Mit rövidít a BMW márkanév? _________________________________________
b) Melyik ország a Milka csoki szülőhazája?_________________________________
c) Ki gyártott először Milka csokit? ________________________________________
d) Mely szavak kezdőbetűiből tevődik össze a HARIBO német cukorka neve?
_____________________________________
e) Mikor készült az első Toffifee csoki Németországban? __________________________
f) Mit jelent magyarul a Nationalelf szó? ________________________________
g) Melyik Németország legjelentősebb futball csapata? ___________________________

h) Kik készítették az első Mercedes gépkocsit? (2p) _____________________________
i) Hol található a Mercedes Múzeum? _______________________________________
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3) A következő kérdések a német és osztrák konyhához kapcsolódnak
a) Mi a németek legkedveltebb itala? __________________________
b) Melyik étel a Wiener Schnitzel? ___________________________
d) Milyen kenyérfajtából fogy a legtöbb Németországban? _______________________
e) Melyik édesség szülőhazája Svájc? ______________________________
f) Hogy hívják azt a bécsi tortát, amelyet első készítőjéről neveztek el?
______________________________
g) Mi a Kaiserschmarren nevű étel magyar neve? ______________________________
i) Melyik városból származik az isler? ____________________________
j) Melyik országban található Linz a linzer sütemény névadója?
___________________________________
k) Hol található a híres torta névadója a Fekete-erdő? __________________________
l) Mikor készítik a németek a Stollen nevű süteményt? _________________________
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4) A következő feladat a Grimm mesék világába visz el.
a) Mi volt a Grimm testvérek keresztneve? ________________________________
b) Mi volt az eredeti foglalkozásuk a Grimm fivéreknek?
____________________________________________________
c) Milyen művet adtak ki közösen a fivérek 32 kötetben a meséken
kívül?_____________________________________________
d) Hol található a Grimm Múzeum? _____________________________________

e) Írd az alábbi német mesecímek mellé a magyar címüket!
Dornröschen ___________________________________
Aschenputtel___________________________________
Hänsel und Gretel _______________________________
Der gestiefelte Kater _____________________________
Die Bienenkönigin _______________________________
Rotkäppchen ___________________________________
Der Froschkönig ________________________________
Schneewittchen _________________________________
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5) Az alábbi kérdések Svájcról szólnak.
a) Melyek a hivatalos nyelvek Svájcban?__________________________________
b) Melyik Svájc legmagasabb hegycsúcsa? ________________________________
c) Hogy nevezik a svájci „tartományokat”? ________________________________
d) Milyen betűket találunk a svájci autók rendszámában? _____________________
e) Mit rövidítenek ezek a betűk? ________________________________________
f) Mikor vált hivatalosan is függetlenné Svájc? ____________________________
g) Ki az a svájci nemzeti hős, aki Friedrich Schiller drámájában fia fejéről kell
lelőjön egy almát? ________________________________________________
h) Hol található a Nemzetközi Vöröskereszt székhelye? _____________________
i) Ki és mikor alapította a Vöröskereszt segélyszervezetet? __________________
j) Mi Svájc fővárosa? ______________________________
k) Melyik állat szerepel a svájci főváros címerében? _________________________
l) Melyik városban van a híres bevásárlóutca a Bahnhofsstraße? _______________
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6) Melyik német városban járunk?
a) Ez a város Niedersachsen tartomány fővárosa. __________________________
b) Ez Németország legrégibb városa. ______________________
c) Ezt a várost a rómaiak alapították, a latin neve Colonia Agrippinensis volt.
__________________________
d) Ebben a Neckar parti városban alapították 1386-ban Németország második
legrégibb egyetemét. _____________________________
e) Ebben a városban született Thomas Mann német író. _______________________
f) Frankfurt /M a Majna folyó mellett fekszik. Melyik folyó mellett található
Frankfurt /O? ____________________________
g) Ez a város volt a porosz királyok nyaralóhelye. Itt található a Schloss Sanssouci.
______________________________
h) Ez a város a porcelánjáról híres. 1710-ben itt alapították az első európai
porcelánmanufaktúrát. ______________________________
i) Ebben a várban élt Árpád-házi Szent Erzsébet. Néhány évszázaddal később itt
fordította Luther Márton német nyelvre a Bibliát. ______________________
j) E város mellett győzte le I. Nagy Ottó német-római császár a kalandozó
magyarokat 955-ben. ____________________________
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7) Berlin látnivalói
Nevezd meg a Power Point bemutatóban szereplő berlini nevezetességeket!
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________
5. _______________________________________________
6. _______________________________________________
7. _______________________________________________
8. ______________________________________________
9. ______________________________________________
10. ______________________________________________
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8) Fordítsd magyarra az alábbi szöveget!
Pünktlichkeit
Sind die Deutschen wirklich so pünktlich? Alle sagen, die Deutschen sind sehr pünktlich. Aber
ich glaube das nicht.
Ich fahre oft Bahn. Die Züge sind sehr modern und hell. Die Fahrpläne sind klar. Die Züge sind
meistens pünktlich, aber manchmal haben sie auch zehn oder zwanzig Minuten Verspätung. In
Frankreich sind die Züge nicht so modern, aber sie sind fast immer pünktlich.
In Deutschland hast du um zwei einen Termin beim Zahnarzt und du wartest bis halb drei. Viele
Partys beginnen offiziell um acht, aber die meisten kommen erst um halb neun oder neun. Die
Deutschen sprechen viel über die Uhrzeit. Aber ich glaube, sie sind genauso pünktlich oder
unpünktlich wie die anderen Europäer auch.
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