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KONKURS - Materiały pomocnicze 
 

Die Bundesrepublik Deutschland liegt in der Mitte Europas und ist rund 357 000 km2 groß. 
Kein europäisches land hat so viele Nachbarstaaten wie Deutschland, nämlich: Dänemark, die 
Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, die Schweiz Österreich, die Tschechische 
Republik und Polen.  

Nach Russland ist Deutschland das bevölkerungsreichste Land Europas. In Deutschland 
leben rund 82,6 Millionen Menschen, davon sind über 7 Millionen Ausländer. Die größte Gruppe 
der Ausländer sind die Türken. Jeder dritte Einwohner lebt in einer Großstadt mit über 100 000 
Einwohnern. Städte mit über 500 000 Einwohnern sind: Berlin, Hamburg, München, Köln, 
Franfurt am Main, Dortmund, Düsseldorf, Stuttgart, Bremen, Leipzig.  

Deutschland besteht aus sechzehn Bundesländern. Die Bundesländer sind keine Provinzen, 
sondern Staaten mit eigener Verfassung, eigenem Parlament (Landtag) und eigener Regierung 
(Landesregierung). Jedes Bundesland hat auch seine eigene Hauptstadt. Das größte Bundesland 
ist Bayern mit der Hauptstadt in München.  
 
Niemcy 
NajwyŜszy szczyt Zugspitze (2963 m n.p.m.) 
Przy granicy ze Szwajcarią leŜy największe jezioro kraju - Jezioro Bodeńskie, z którego 
wypływa rzeka Ren, najdłuŜsza zaś  rzeka Europy - Dunaj (część w Niemczech) wypływa z gór 
Schwarzwald. Jezioro Bodeńskie (Bodensee; znane równieŜ jako jezioro Konstancja lub 
Schwäbisches Meer – Morze Szwabskie) jest faktycznie rozlewiskiem Renu na granicy Niemiec, 
Austrii i Szwajcarii. To największe niemieckie jezioro, długie na ok. 65 km, w najszerszym 
miejscu liczy 14 km.  
 
Historia Po II wojnie światowej, W 1949 powstały dwa państwa niemieckie: Republika 
Federalna Niemiec oraz Niemiecka Republika Demokratyczna. Stolicą RFN Na stolicę państwa 
wybrano Bonn, Stolicą NRD pozostał Berlin. Traktat moskiewski, podpisany 12 września 1990 
przez ZSRR, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, RFN i NRD, był wstępem do formalnego 
zjednoczenia Niemiec. Oba państwa niemieckie wynegocjowały układy o unii gospodarczej, 
walutowej i socjalnej (obowiązujące od 1 lipca 1990) oraz o przywróceniu jedności Niemiec.             
3 października 1990 nastąpiło zjednoczenie Niemiec poprzez przystąpienie NRD do RFN. 
 
Sport  
Niemieckie kluby sportowe – m.in. Borussia Dortmund, FC Schalke 04 Gelsenkirchen - Bayern 
München, Bayer Leverkusen,  FC Nürnberg, Werder Bremen VfB Stuttgart, Hamburger SV  

Motryzacja: 

BMW (niem. Bayerische Motoren Werke *, pol. Bawarskie Zakłady Silnikowe) – niemieckie 
przedsiębiorstwo produkujące samochody osobowe i motocykle oraz skutery pod marką BMW. 
Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Monachium, w kraju związkowym Bawaria. BMW jest 
właścicielem równieŜ innych marek samochodów: Mini, Rolls-Royce, a takŜe stajni BMW 
Sauber w Formule 1. Zespół nie jest jedyną formą zaangaŜowania przedsiębiorstwa w sporty 
motorowe. Aktualnie w stajni BMW Sauber jeździ pierwszy polski kierowca F1 - Robert Kubica. 

Volkswagen  
Historia koncernu Volkswagen rozpoczęła się 17 stycznia 1934 roku, kiedy to niemiecki 
konstruktor - Ferdinand Porsche przedstawił rządowi niemieckiemu projekt samochodu - 
legendarnego Garbusa. Oficjalna produkcja KdF-wagena (późniejszego Volkswagena) w wersji 
cywilnej („garbusa”) rozpoczęła się w 1941 roku. Stopniowo, dzięki w miarę przystępnej cenie 
„garbusa” oraz wprowadzaniu w latach późniejszych nowych modeli (Transporter), Volkswagen 
awansował do grona największych producentów samochodów w Europie. W 1973 roku miała 
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miejsce premiera Passata, a w roku 1974, po wyprodukowaniu blisko 12 milionów sztuk, 
zakończono produkcję Garbusów w fabryce w Wolfsburgu. Odtąd były one produkowane w 
Emden  i w Meksyku.  
Następcą Garbusa został Volkswagen Golf, który trafił do sprzedaŜy wiosną 1974 roku i został 
przyjęty entuzjastycznie. Sylwetka hatchback'a okazała się bardziej praktyczna niŜ Garbusa. 
Nieco mniejszy od Golfa Polo zadebiutował wiosną 1975 roku i produkowany było w tej formie 
aŜ do 1981 roku, kiedy rozpoczęto produkcję drugiej generacji Polo. 

• Modele Volkswagena produkowane obecnie to: Caddy, Golf, Jetta, New Beetlem Passat, 
Polo, Sharan, Touareg, Touran, Transporter/Multivan, Tiguan i kilka innych. Volkswagen 
ma swą fabrykę równieŜ w Polsce – w Poznaniu, modelem flagowym poznańskiej fabryki 
stał się Volkswagen Transporter wytwarzany tu od początku 1994 roku. Aktualnie w 
Poznaniu produkowane są Transporter T5 oraz Caddy 

 
 
 
Porsche to marka sportowych samochodów osobowych produkowanych przez niemiecką firmę 
Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG. Porsche jest najmniejszą niezaleŜną niemiecką firmą, produkującą 
samochody seryjnie. Siedziba firmy znajduje się w Zuffenhausen. Spółka notowana na giełdzie 
frankfurckiej. Firma została załoŜona 25 kwietnia 1931 przez Ferdynanda Porsche. Jego syn 
Ferry Porsche przejął firmę w 1947 roku. W 1963 roku zaprezentowano model Porsche 911. Był 
to wóz sportowy równieŜ z silnikiem z tyłu, jednak juŜ 6-cylindrowym własnej konstrukcji. To 
auto stało się światowym przebojem firmy Porsche, osiągając sukcesy nie tylko na torze 
wyścigowym, lecz przede wszystkim w sprzedaŜy. 
Porsche to jedna z najbardziej utytułowanych marek samochodów sportowych. Do roku 2000 
samochody marki Porsche wygrały ponad 24000 rajdów i wyścigów. 
 

Mercedes-Benz to marka samochodów produkowanych obecnie przez koncern Daimler AG 
(poprzdnia nazwa DaimlerChrysler), zaś  wcześniej przez koncern Daimler-Benz, popularnie 
nazywana Mercedes. Pod marką tą produkowane są samochody osobowe, dostawcze, 
cięŜarowe i autobusy. W kategorii samochodów osobowych, Mercedes-Benz uwaŜany jest za 
jedną z najbardziej prestiŜowych marek na świecie. Nazwa pochodzi od imienia Mercedes 
Jellinek, która była córką Emila Jellinka, generalnego przedstawiciela firmy Daimler.  
Od 1901 roku od jej imienia powstawała nazwa Mercedes - marka wszystkich samochodów ze 
stajni Daimlera. Samochody Mercedes-Benz uznawane są na całym świecie jako najlepsze 
auta produkowane seryjnie. Jakość, komfort, bezpieczeństwo to jedna z wielu dewiz firmy 
Daimler-Benz, obecnie po połączeniu.z amerykańskim Chryslerem "Daimler-Chrysler". 
ZałoŜycielami przedsiębiorstwa Daimler-Benz przekształconego w późniejszym czasie w 
fabrykę byli dwaj konstruktorzy niemieccy: 
Benz Carl Friedrich, konstruktor, twórca samochodu, zbudował jednocylindrowy cztero-suwowy 
silnik iskrowy o mocy 2/3 KM i 250 obr/min. ZałoŜyciel firmy Benz & Cie (1883 r.) 

 
Spółka akcyjna Adam Opel AG to niemiecki producent samochodów. Przedsiębiorstwo Opel 
zostało załoŜone w roku 1862 przez Adama Opla w miejscowości Rüsselsheim w Hesji. 
Początkowo produkowało maszyny do szycia, a następnie rowery. W 1899 rozpoczęto 
produkcję samochodów. W pewnych okresach Opel był największym producentem 
samochodów w Niemczech. W czasie II wojny światowej cięŜarówki Opla Opel Blitz stanowiły 
podstawowe wyposaŜenie Wehrmachtu. Dzisiaj Opel jest drugim, co wielkości producentem 
samochodów w Niemczech. 


