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Oostenrijk Quiz

Teken de vlag van Oostenrijk:

Beantwoord de vragen:

Hoeveel deelstaten heeft Oostenrijk?

Wat is de kleinste deelstaat?

Welk land grenst er in het noorden van 
Oostenrijk? 

Wat is de naam van de Bondspresident!

Hoeveel inwoners heeft Oostenrijk ongeveer?
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Tirol

Wenen

Burgenland
Italië

Duitsland

Tsjechië
De langste rivier is de

Heinz Fischer

Donau
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Welke deelstaat ligt in het westen van Oostenrijk?

Burgenland

Voralberg

Oberösterreich

Tirol

Niederösterreich

Wenen

Attersee

Bodensee

Neusiedlersee

4 mei

26 oktober

1 januari

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Europese Unie

Wat is de naam van de hoofdstad van 
Vorarlberg!

Hoe heet de hoogste berg van Oostenrijk?

Welke deelstaat heeft als hoofdstad Innsbruck?

In Innsbruck vindt je het „Gouden

Hoe heet het grootste meer?

Wanneer is de nationale feestdag van Oostenrijk?

Wat is de naam van de gebruikte valuta in Oostenrijk!

Wat is de offi ciële taal van Oostenrijk?

Waar hoort Oostenrijk bij?

Hoe heet het nationale volkslied?

Naam van de hoofdstad van Stiermarken!

Bregenz

Dak“

Euro

Duits

Graz

Land der Berge, Land am Strome

Großglockner




