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Wien

Angaben über Wien
1. Wie viele Einwohner leben in der Hauptstadt?
•

2. In wie viele Bezirke ist Wien eingeteilt?
•

3. Nennen Sie zwei Flüsse, die zum Namen Wien gehören.
•
•

4. Nennen Sie 5 Minderheiten, die in Österreich annerkant werden
•
•
•
•
•

5. Mit welchem Wort wird oft der Name der Hauptstadt verwechselt?
•

6. Was bezeichnet das Wort „ HEURIGE“? Was bekommt man in den
Heurigen?
•
•

7. Wie heißt die süße Wiener Spezialität, die zu den verschiedensten
Kaffeesorten gegessen wird?
•
8. Wie heißen die bekanntesten Stadtoasen, wo sich die Wiener treffen
und erholen?
•
•

9. Mit welchem Verkehrsmittel kommt man durch die ganze Stadt ohne
die Treibstoffe zu brauchen?
•

10. Wer ist der „Vater“ des Wiener Walzer? Wie heißt der bekannteste
Walzer?
•
•
11. Wo wurde Wolfgang Amadeus Mozart geboren?
•

12. Welche österreichische Stadt neben der Hauptstadt Wien ist
gleichzeitig das Bundesland?
•

Metodický pokyn k testu
Téma: Vídeň ‐ hlavní město Rakouska, obyvatelstvo, rozloha, různé zajímavosti
a tradice
Cíl:
Žák bude schopen prokázat znalosti o hlavním městě Rakouska, bude znát
počet obyvatel a jeho rozlohu, dokáže vypsat, co je pro Vídeň typické a ve Vídni
zajímavé.
-

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
(počet okrsků) nebo věta.
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 12 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, věta) je hodnoceno 1 bodem, nesprávné
nebo 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

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 der Hauptstadt?
• 1,6 Millionen

2. In wie viele Bezirke ist Wien eingeteilt?
• 23

3. Nennen Sie zwei Flüsse, die zum Namen Wien gehören.
• Donau
• Wien

4. Nennen Sie 5 Minderheiten, die in Österreich annerkant werden
•
•
•
•
•

Kroaten
Ungaren
Slowenen
Tschechen
Slowaken

5. Mit welchem Wort wird oft der Name der Hauptstadt verwechselt?
• Wein

6. Was bezeichnet das Wort „ HEURIGE“? Was bekommt man in den
Heurigen?
• Weinkeller
• Wiener Wein

7. Wie heißt die süße Wiener Spezialität, die zu den verschiedensten
Kaffeesorten gegessen wird?
• Sachertorte
8. Wie heißen die bekanntesten Stadtoasen, wo sich die Wiener treffen
und erholen?
• Donauinsel
• Prater

9. Mit welchem Verkehrsmittel kommt man durch die ganze Stadt ohne
die Treibstoffe zu brauchen?
• Mit dem Rad

10. Wer ist der „Vater“ des Wiener Walzer? Wie heißt der bekannteste
Walzer?
• Johann Strauß
• An der schönen blauen Donau
11. Wo wurde Wolfgang Amadeus Mozart geboren?
• In Salzburg

12. Welche österreichische Stadt neben der Hauptstadt Wien ist
gleichzeitig das Bundesland?
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