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Landkarte des Österreichs

Geographie des Österreichs
1. Wie viele Einwohner leben in Österreich ? Wie viele in der
Tschechischen Republik?
•
•

2. Mit welchem Nachbarland hat Österreich die längste Grenze?
•

3. Warum erscheint Österreich als ein wichtiger Kreuzpunkt europäischer
Verkehrsstraßen?
•

4. Nennen Sie fünf verschiedene Landschaftsräume, in die sich Österreich
gliedert.
•
•
•
•
•

5. Wie heißt der höchste Berg des Österreichs? Wie hoch ist er? In
welchem Gebirge liegt er?
•
•
•
6. Österreich ist ein Bundesstaat. Aus wie vielen Ländern besteht er?

•
7. Gibt es in Österreich auch Städte, wie in der BRD, die nicht nur
Großstädte sondern auch Bundesländer sind? Welche?
•
•

8. Wie heißt die Stadt in den Salzburger Kalkalpen, die mit dem Leben
und dem Werk eines berühmten Komponisten verbunden ist ? Wie
heißt der Komponist?
•
•

9. Wie heißt der Fluß, der Österreich mit dem Schwarzen Meer und mit
der Nordsee verbindet?
•
10.Wie gewinnt man hauptsächlich in Österreich die elektrische Energie?
•

11.Welcher See in Österreich ist salzhaftig?
•

Metodický pokyn k testu
Téma: Geografie Rakouska, obyvatelstvo, rozloha, hory, řeky, jezera
Cíl:
-

Žák dokáže odpovědět na otázky, týkající se povrchu Rakouska, zná
nejvyšší hory, důležité řeky, největší jezera a zeměpisně zajímavá území.
čtení s porozuměním
procvičování psaní v německém jazyce

Časová dotace ‐ 20 minut
Znalosti žáků mohou být prověřovány buď formou vytištěných testů nebo další
možností je, že je mohou vyplnit přímo v notebooku.
Potřebné pomůcky:
notebooky (+ počítač) – učitel před hodinou musí nahrát test do notebooků
žáků nebo
vytištěné testy na tiskárně + psací potřeby – učitel vytiskne testy a rozdá
formuláře žákům
Pokyny k vypracování testu:
Žák se po rozdání testu nejprve podepíše v záhlaví listu.
Test nedává na výběr z několika možností odpovědí. Správnou odpovědí je
vždy konkrétní slovo, event. slovo včetně členu a předložky nebo číslovka
(výška hor a pohoří).
Během práce neposkytuje učitel žákům žádné další informace.
Žáci by měli mít na lavici pouze test (buď v tištěné formě nebo v notebooku) a
psací potřeby.
Pak seznámíme žáky s pokyny k vypracování a hodnocení:
Test má 11 otázek, které jsou různě členěné na 20 podotázek, tedy 20
zodpovězených pojmů.
Udělá‐li žák v odpovědi chybu, zruší slovo nebo číslovku přeškrtnutím a nad něj
napíše odpověď novou.

Hodnocení dosažených výsledků v testu
Správné slovo (pojem) je hodnoceno 1 bodem, nesprávné
chybějící slovo je hodnoceno 0 body.

Výborný

20-17 bodů

Chvalitebný

16-13 bodů

Dobrý

12-9

bodů

Dostatečný

8-5

bodů

Nedostatečný

4 body a méně

slovo nebo

Doporučuji po vypracování pracovních listů sdělit žákům správné řešení a
vysvětlit řešení úloh, v nichž žáci nejvíce chybovali.

Lösung:
1. Wie viele Einwohner leben in Österreich ? Wie viele in der
Tschechischen Republik?
• 8 Millionen Einwohner
• 10,3 Millionen Einwohner

2. Mit welchem Nachbarland hat Österreich die längste Grenze?
• Mit Deutschland

3. Warum erscheint Österreich als ein wichtiger Kreuzpunkt europäischer
Verkehrsstraßen?
• Es liegt zwischen wichtigen europäischen
Wirtschafts‐ und Kulturräumen ( von Nord nach
Süd und von West nach Ost )
4. Nennen Sie fünf verschiedene Landschaftsräume, in die sich Österreich
gliedert und zeigen Sie sie an der Karte.
•
•
•
•
•

Die Ostalpen
Das Alpen‐ und Karpatenvorland
Das Granit‐ und Gneishochland
Das Pannonische Tiefland
Wiener Becken

5. Wie heißt der höchste Berg des Österreichs? Wie hoch ist er? In
welchem Gebirge liegt er?
• Großglockner
• 3797 m
• Die Hohen Tauern

6. Österreich ist ein Bundesstaat. Aus wie vielen Ländern besteht er?
• Aus 9 Ländern

7. Gibt es in Österreich auch Städte, wie in der BRD, die nicht nur
Großstädte sondern auch Bundesländer sind? Welche?
• Wien
• Salzburg
8. Wie heißt die Stadt in den Salzburger Kalkalpen, die mit dem Leben
und dem Werk eines berühmten Komponisten verbunden ist ? Wie
heißt der Komponist?
• Salzburg
• Wolfgang Amadeus Mozart
9. Wie heißt der Fluß, der Österreich mit dem Schwarzen Meer und mit
der Nordsee verbindet?
• Die Donau
10.Wie gewinnt man hauptsächlich in Österreich die elektrische Energie?
• In den Wasserkraftwerken

11.Welcher See in Österreich ist salzhaftig?
• Der Neusiedler See

Prameny a literatura:
PHDR.BOŽENA HOMOLKOVÁ. Reálie německy mluvících zemí. 2.rozšířené
vydání. Plzeň: Fraus, 1997. ISBN 80‐7238‐038‐9.
http://www.fotosearch.cz/k15955052
Všechny uveřejněné odkazy [cit. 03‐02‐2013] .
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY‐SA
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky
vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení.
Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.

