Quiz-Fragen ꟾ Kvízové otázky
1.

Wieviel Menschen leben z.Z. auf der Erde? ꟾ Kolik lidí žije v současné době na Zemi?

a)

3,1 Milliarden ꟾ 3,1 miliardy

b) 7,5 Milliarden ꟾ 7,5 miliardy
c)

10 Milliarden ꟾ 10 miliardy

2.

Wieviel Menschen werden voraussichtlich 2050 auf der Erde leben? ꟾ Kolik lidí bude pravděpodobně
žit na Zemi v roce 2050?

a)

5 Milliarden ꟾ 5 miliardy

b) 9,7 Milliarden ꟾ 9,7 miliardy
c)

12 Milliarden ꟾ 12 miliardy

3.

In welchem Land leben die meisten Menschen? ꟾ Ve které zemi žije nejvíce lidí?

a)

China ꟾ Čína

b) Indien ꟾ Indie
c)

USA ꟾ USA

4.

Auf welchem Kontinent wird der größte Bevölkerungszuwachs erwartet? ꟾ Na kterém kontinentu je
očekáván největší nárůst počtu obyvatel?

a)

Asien ꟾ Asie

b) Südamerika ꟾ Jižní Amerika
c)

Afrika ꟾ Afrika

5.

Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau beträgt weltweit 2,5 Kinder pro Frau. Wie groß ist z.Z. die
durchschnittliche Geburtenrate in Deutschland und Tschechien? ꟾ Průměrný počet dětí na jednu ženu
je celosvětově 2,5 dětí na ženu. Jak velká je v současné době průměrná porodnost v Německu a v
Česku?

a)

0,9 Kinder pro Frau ꟾ 0,9 dětí na ženu

b) 1,5 Kinder pro Frau ꟾ 1,5 dětí na ženu
c)

2,7 Kinder pro Frau ꟾ 2,7 dětí na ženu
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6.

In welchem der genannten Länder ist die Pkw-Dichte (Autos pro 1000 Personen) am höchsten? ꟾ Ve
které z uvedených zemí je nejvyšší hustota osobních automobilů (počet aut na 1000 osob)?

a)

Deutschland ꟾ Německo

b) Katar ꟾ Katar
c)

USA ꟾ USA

7.

In welchem Land herrscht z.Z. die geringste Pkw-Dichte (Autos pro 1000 Personen)? ꟾ Ve které zemi v
současné době panuje nejnižší hustota osobních automobilů (počet aut na 1000 osob)?

a)

Ruanda ꟾ Ruanda

b) Äthiopien ꟾ Etiopie
c)

Ghana ꟾ Ghana

8.

Welchen Anteil hat in Europa der Verkehr an der Treibhausemmission? ꟾ Jaký podíl na emisích
skleníkových plynů má v Evropě doprava?

a)

25 % ꟾ 25 %

b) 40 % ꟾ 40 %
c)

60 % ꟾ 60 %

9.

Um wieviel soll bis 2030 in Europa der CO2-Ausstoß bei Pkw reduziert werden? ꟾ O kolik mají být do
roku 2030 v Evropě sníženy emise CO2 u osobních automobilů?

a)

um die Hälfte ꟾ o polovinu

b) um ein Drittel ꟾ o třetinu
c)

um ein Viertel ꟾ o čtvrtinu

10. Welcher Hersteller der neu zugelassenen Pkw stößt am wenigsten CO 2 (g/km) aus? ꟾ Který výrobce
nově registrovaných osobních automobilů vypouští nejméně CO 2 (g/km)?
a)

Porsche ꟾ Porsche

b) Mercedes ꟾ Mercedes
c)

VW ꟾ VW
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