


Austria jest krajem górzystym  
i nie ma dostępu do morza.  

Graniczy z ośmioma krajami europejskimi.  
2/3 powierzchni kraju stanowią góry,  

dlatego jest to państwo,  
Które chętnie odwiedzają turyści z całego świata. 



  

83 859 km2 

8 milionów 67 tysięcy 

   
Wiedeń 

   

Niemiecki 

1995 r. 
 



W Alpach o zmierzchu  
można usłyszeć  

ostre pogwizdywania  
świstaków.  

W górach Dachstain  
zwierzęta te  

są tak oswojone,  
że chętnie jedzą  
ludziom z ręki.  
Ich wielkim 

przysmakiem  
jest marchewka.  



Stolicą Austrii jest Wiedeń, którego symbolem jest Katedra Św. 

Stefana. Aby dostać się na jej wieżę, trzeba pokonać 343 stopnie.  

W wieży północnej znajduje się największy w Austrii dzwon nazywany 

„Pummerin”, waży 21 ton. Wiedeń słynie także z muzyki.  

Tutaj żył i tworzył  

wybitny kompozytor 

 i muzyk  

Wolfgang Amadeusz Mozart.  

Uważany był  

za „cudowne dziecko”,  

gdyż już w wieku 5 lat  

skomponował  

swój pierwszy utwór,  

a rok później 

 już koncertował.  

Zmarł w wieku 35 lat.  
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Prawdziwe potoki turystów płyną każdego dnia po Getreidegasse w 

Salzburgu. Znajduje się tam dom, w którym urodził się Mozart. W 

okolicach Salzburga jest także największy średniowieczny zamek 

Europy. Z jego historią oraz całymi Alpami związana jest postać 

górskiego krasnala. Od jego imienia wzięła nazwę niewielka 

austriacka wieś, w której pojawiał się on najczęściej – Sillian. 



Mieszkańcy Austrii to smakosze.  

Uwielbiają salzburskie kluseczki,  

szarpane racuszki z powidłami  

i musem jabłkowym  

oraz gotowane na parze knedle  

z cukrem i makiem.  

Będąc w Wiedniu  

koniecznie  trzeba  

wstąpić do słynnej  

kawiarenki ”Demel”  

i zamówić tort Sachera.  



Wiedeń to nie tylko słodycze, tory i walce wiedeńskie! Przepływa 

tędy rozsławiony w piosenkach „piękny, modry Dunaj”. Austriacy 

chlubią się tym, że Dunaj w ich państwie jest niezwykle czysty. 

Można gołym okiem obserwować  

żyjące w nim różne gatunki ryb.  

Wiedeńczycy mają w kranach  

wodę czystszą od tej,  

jaką sprzedają w butelkach  

w wielu państwach  

europejskich.  

Źródłem tej wspaniałej wody 

 są alpejskie lodowce i liczna,  

ukryte w górach podziemne  

jeziora.  



W dawnych czasach w miastach nie było takich latarni jak dziś.  

Wzdłuż ulic stały smukłe lampy naftowe.  

Każdego wieczora zapalał je i gasił nocny stróż.  

Dokładnie o północy wyruszał  

na obchód i krzyczał głośno:  

„Ogień zasypać! Lampy zgasić!  

Pora spać!”  

Zwyczaj ten przetrwał do dziś.  

Każdego roku do  

miasteczka Obertillach  

w austriackich Alpach  

zjeżdżają ostatni stróże  

z całej Europy.  

Niestety jest ich niewielu, 

ponieważ zawód ten zanika.  

 



W takt muzyki mozartowskiej, 

w rytmie walca wiedeńskiego 

spakuj szybko swe walizki 

i do Austrii jedź kolego.  

  

Tam, gdzie modry Dunaj  

płynie, 

gdzie żył Mozart  

– muzyk znany, 

leży Austria – kraj ciekawy, 

atrakcyjny i zadbany. 

  

 



A gdy zima przyjdzie mroźna, 

biały śnieg prószy wokoło, 

zapnij narty, zabierz plecak 

i w Alpach baw się wesoło. 

  

Znane góry są to bowiem, 

jedne z większych  

i piękniejszych. 

Wypoczynek ci zapewnią 

wśród atrakcji najróżniejszych.  

 



iloczyny 

hasło 

Kolorując na brązowo wyniki od 0 do 50,  
a na niebiesko wyniki od 50 do 100  
odkryjesz piękny austriacki krajobraz,  
który przyciąga wielu turystów. 
 

A teraz uporządkuj rosnąco iloczyny z 
pól,  

na których znajdują się litery.  
Uzupełnij zdanie brakującym wyrazem. 
to najwyższe    __________  Austrii 

Najwyższym szczytem tych gór 

jest Mont Blanc – 4807 m n.p.m 


