Mach-mit-Quiz 17 april 2018 – Beroepscontext
Onderbouw
1. „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ is een Duits gezegde. Wat betekent
dit?
A. Pas als het werk gedaan is, mag je iets gaan eten.
B. Eerst het werk afmaken en dan pas plezier hebben.
C. Werk met plezier.

Bron: https://pixabay.com/nl/koffie-magazine-krant-lees-lezen-791439/

2. "Rente" is een belangrijk thema dat vaak in de politiek wordt besproken. Wat
betekent “Rente” in het Duits?
A. Belastingen
B. Inkomen
C. Pensioen

Bron:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ortsschild_mit_den_Worten_Arbeit_und_Rente.jpg

3. De gebroeders ‘Adi’ en Rudolph Dassler hebben in het begin samen
sportschoenen geproduceerd. Later hadden zij ruzie en beiden stichtten hun
eigen merk. Welke zijn dit?

A. Adidas en Puma
B. Adidas en Nike
C. Adidas en Reebok

Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAdidas_Logo.svg

4. Duitsland is wereldkampioen voetbal. Maar Duitsers kunnen niet alleen goed
voetballen, maar ook goed uitvinden. Welke uitvinding komt uit Duitsland?
A. De voetbal

bron: https://pixabay.com/nl/bal-gras-spelen-voetbal-veld-3209809/

B. Voetbalschoenen met schroefnoppen
C. Keepershandschoenen

5. In Nederland noemen wij een handwerksman die als knecht onder een baas
werkt ‘gezel’. Hoe heet dit in Duitsland?
A. Der Geselle
B. Der Meister
C. Der Diener

Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-282870002,_Industriearbeiter.jpg

6. Hoewel er in Duitse personeelsadvertenties vaak Engelse beroepsnamen
staan, zijn de Duitse namen vooral in gesprekken nog steeds gebruikelijk. Wat
betekent bijvoorbeeld ‘Geschäftsleiter’?
A. Manager
B. Ambtenaar
C. Verkoopmedewerker
Fotograaf: StartupStock fotos.
Bron: https://pixabay.com/nl/kantooropstarten-business-594132/

7. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren sommige producten in Duitsland niet
verkrijgbaar, bijvoorbeeld de juiste ingrediënten voor Cola. Daarom ontstond
er 1940 een nieuw drankje. Welk drankje was dat?
A. Pepsi
B. Fanta
C. Sprite

Fotograaf: Mctadeo.
Bron: https://pixabay.com/nl/frisdrank-coca-cola-sprite-soda-986803/

8. Niet alleen in Europa maar ook wereldwijd speelt Duitsland een belangrijke
rol in de economie. Maar is Duitsland eigenlijk een exportnatie of een
importnatie?
A. Exportnatie
B. Importnatie

Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AImport_export_(4541061180).jpg

9. Welke producten worden het meest geëxporteerd uit Duitsland?
A. Auto’s
B. Geneesmiddelen
C. Vliegtuigen

Bron: https://pxhere.com/en/photo/1177716

10. Duitse auto’s staan bekend om hun kwaliteit. Veel Duitsers werken dan ook in
de auto-industrie. Wat is de top 3 werkgevers in de autosector in Duitsland?
A. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz
B. Volkswagen, Volvo, Mercedes-Benz
C. Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz

Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKraftwerk_Volkswagen_VW.JPG

11. Duitse supermarktketens maken reclame met gunstige prijzen en goede
kwaliteit. Sommige zijn ook in het buitenland bekend. Hoe heet de grootste
supermarktketen in Duitsland?

Fotograaf: Pinacol.
Bron: https://pixabay.com/nl/aldi-discounter-uploaden-lokaal-1658880/

A. Edeka
B. Lidl
C. Aldi

12. Veel achternamen zijn gebaseerd op ouderwetse beroepen. Wat is de meest
voorkomende achternaam in Duitsland?
A. Müller
B. Schmidt
C. Schneider

Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABiometrie_reisepass_deutsch.jpg

13. Vanwege een verwonding aan zijn voet kon een Duitse arts zijn schoenen
niet meer comfortabel dragen. Daarom ontwierp hij aangepaste schoenen
voor zichzelf. Wie was de Duitse arts die een nieuwe comfortabele schoen
uitvond?
A. Dr. Schmidt
B. Dr. Martens
C. Dr. Vogel

Bron: https://pixabay.com/nl/laarzen-schoen-leder-brown-153705/

14. https://www.youtube.com/watch?v=E11TQCLVW1M
Jullie zagen zojuist een reclame van het Duitse Merk ‘Miele’. Hun Duitse slogan
is: ‘Immer Besser’. Wat is de Nederlandse variant?
A. ‘Er is geen betere’
B. ‘Altijd verbeteren’
C. ‘De beste’

15. Schätzfrage:
Duitsers vinden het belangrijk om op tijd naar een afspraak of naar hun werk
te gaan. Hoe laat denk je, begint de gemiddelde werkdag in Duitsland?

Bron: https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa.html

