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Petőfi-pályázat 

Német nyelv 2017 

9. és 10. évfolyam 

 

 

 

 
1) A következő kérdések Németországhoz kapcsolódnak. 

 

a) Hány tartományból áll Németország? 

b) Melyik tartomány fővárosa Hannover? 

c) Melyik folyó torkolatánál épült Hamburg? 

d) 1949-1990-ig két Németország létezett. Hogy hívták a két országot és fővárosaikat? 

e) Mit ünnepeltek a németek 2009. november 9-én? 
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2) A következő kérdések Berlinhez kapcsolódnak. 

 

a) Melyik folyó partján épült Berlin? 

b) Melyik Berlin legismertebb tere és kiről nevezték el? 

 

c) A XVIII. század vége óta a Párizs téren áll a város legismertebb jelképe. Melyik ez az 

építmény? 

 

d) Hogy hívják Berlin híres sugárútját, ahol a könyvtár és az operaház épülete található? 

 

e) Az Egyiptomi Múzeum egyik legnevezetesebb műtárgya egy női mellszobor. Kit ábrázol? 

 

f) Ki építtette a Sansouci kastélyt Potsdamban? Mit jelent a neve magyarul? 

            8/ 

 

 

3) Német feltalálók és találmányok 

 

a) Mit talált fel Johann Friedrich Böttger a XVIII. század elején? 

 

b) Melyik városhoz kötődik Böttger találmánya? 

 

c) Miből készül a „találmány”? 

 

d) Kik készítették az első Mercedes gépkocsit? (2p) 

 

e) Kiről nevezték el a Mercedest? 

 

f)  Hol található a Mercedes Múzeum? 
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g) Melyik tartományban található ez a város (ahol a Mercedes Múzeum van)? 

 

h) Melyik városban gyártották a Trabantot? 

 

i) Melyik tartományban található Wartburg vára a régi autómárka névadója? 
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4) A következő kérdések a német és osztrák konyhához kapcsolódnak.  

 

a) Mi a németek legkedveltebb itala? 

 

b) Melyik étel a Wiener Schnitzel? 

 

c) Milyen húst fogyasztanak szívesen Schleswig-Holstein tartomány lakói? 

 

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? 

 

h) Milyen italfajta a Melange? 

 

i) Honnan származik az isler? 

 

j) Melyik országban található Linz a linzer sütemény névadója?    
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5) Johann Sebastian Bach élete 

 

a) Hol és mikor született Johann Sebastian Bach? 

b) Melyik városban élt 27 évig, mint a Tamás templom karnagya? 

c) Hányszor nősült a zeneszerző? 

d) Mikor halt meg? 

e) Hol található a sírja? 

f) Sorolj fel három zenei műfajt, amelyek Bach munkásságához köthetők! 

g) Ki volt az a német származású zeneszerző, aki Bachhal egy évben született, de élete 

jelentős részét Londonban töltötte? 

 

           10/ 
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6) Johann Wolfgang Goethe  

a) Hol és mikor született Goethe? 

b) Hogy hívták Goethe egyetlen lánytestvérét? 

c) Mit tanult a költő a lipcsei, majd a strassburgi egyetemen? 

d) Ehhez az időszakhoz köthető híres levélregénye, amelyet 1774-ben írt. Mi ennek a címe? 

e) Mikor érkezett Weimarba és kinek a hívására? 

f) Milyen állami hivatalt vállalt Weimarban? 

g) Hol tartózkodott a költő 1786 szeptemberétől 1788 áprilisáig? 

h) Melyik versciklusa őrzi utazása emlékét? 

i) Melyik másik művészeti ágban próbálta ki magát ez alatt a két év alatt? 

j) Hogy hívták A költő feleségét? 

k) Melyik egyetemen tevékenykedett tanácsadóként és a természettudományi tanszék egyik 

alapítójaként? 

l) Melyik német költővel kötött életre szóló barátságot ezen az egyetemen? 

m) Mikor halt meg ez a jóbarát? 

n) Nevezz meg három drámát Goethetől! 

o) Mikor halt meg Goethe? 

p) Hol van a sírja? 
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7) Liechtenstein 

a) Hol található Liechtenstein? 

b) Mi a fővárosa? 

c) Mekkora a területe? 

d) Hány lakosa van az országnak? 

e) Kiről kapta az ország a nevét? 

f) Mi az ország fizetőeszköze? 

g) Melyik ágazatokból származik a legnagyobb bevétele az országnak? (kettőt írj) 

h) Miért költöznek ide szívesen a külföldiek? 

i) Hogy hívják a jelenlegi uralkodót? 
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8) Szólások 

A következő szólásokban elrejtőzött néhány állat. Írd a nevüket a vonalra! 

Da liegt der _____________ begraben! 

Wie die _____________ um den heißen Brei herumgehen. 
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____________, die bellen, beißen nicht. 

Danach kräht kein ____________. 

Er läuft wie der ____________. 

Er hat Hunger wie ein ____________. 

Man schlägt zwei ____________ mit einer Klappe. 

Man macht aus einer ___________ Elefanten. 
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9) Híres németek, híres márkák 

Mit rövidít a BMW márkanév? 

Melyik ország a Milka csoki szülőhazája? 

Ki gyártott először Milka csokit? 

Mely szavak kezdőbetűiből tevődik össze a HARIBO német cukorka neve? 

 

Mikor készült az első Toffifee csoki Németországban? 

Mit jelent magyarul a Nationalelf szó? 

Melyik Németország legjelentősebb futball csapata? 
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10) Német ünnepek  

Mi a Polterabend? 

Melyik napot jelöli a Neujahr szó? 

Melyik Rajna menti város ismert – a székesegyház mellett – az évente megrendezett 

karneváljáról? 

Melyik nap a reformáció emléknapja? 

Ki hozza az ajándékot karácsonykor a német gyerekeknek Közép- és Észak-Németországban? 

Melyik családi ünnepet nem ünneplik a németek? 
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Összesen: 97 pont 


