Quiz-Lösungen ꟾ Kvíz - řešení
1.

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

b, 7,5 Milliarden ꟾ 7,5 miliardy
Die Weltbevölkerung umfasste beim Jahreswechsel 2016/2017 rund 7,5 Milliarden Menschen.
Die Einwohnerzahl von Deutschland beträgt gegenwärtig rund 82,67 Mio., von Tschechien 10,56 Mio.
Světové obyvatelstvo činilo na přelomu roku 2016/2017 okolo 7,5 miliardy lidí.
Počet obyvatel v Německu obnáší v současné době okolo 82,67 milionů, v Česku 10,56 milionů.
2.

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

b, 9,7 Milliarden ꟾ 9,7 miliardy
Die Vereinten Nationen erwarten 2050 etwa 9,7 Milliarden Menschen auf dem Globus.
Die Bevölkerung vor 2000 Jahren wird auf 170 bis 400 Millionen geschätzt. Das Römische Reich soll zu
Beginn unserer Zeitrechnung 57 Mio. Menschen gezählt haben., das Chinesische Reich 75 Mio. 1930
lebten 2 Milliarden Menschen auf der Erde, 1960 waren es bereits 3 Milliarden.
Spojené národy očekávají v roce 2050 na zeměkouli okolo 9,7 miliardy lidí.
Počet obyvatel před 2000 lety se odhaduje na 170 až 400 milionů. Římská říše měla na počátku
našeho letopočtu okolo 57 milionů lidí, Čínská říše 75 miliónů, v roce 1930 žily na Zemi 2 miliardy
lidí, v roce 1960 to již byly 3 miliardy
3.

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

a) China ꟾ Čína
In China leben gegenwärtig rund 1.386 Mio. Menschen, das sind 18,7% der Weltbevölkerung. In Indien
sind es 1.329 Mio. Menschen, entspricht 17,9% der Weltbevölkerung und in den USA leben zum Vergleich nur 324 Mio. Menschen, entspricht 4,4% der Weltbevölkerung.
V Číně žije v současnosti asi 1.386 milionů lidí, to je 18,7% světového obyvatelstva. V Indii je to
1.329 milionů lidí, což odpovídá 17,9% světového obyvatelstva a v USA žije pro srovnání jen 324
milionů lidí, to odpovídá 4,4% světového obyvatelstva.
4.

Auf welchem Kontinent wird der größte Bevölkerungszuwachs erwartet? ꟾ Na kterém kontinentu je

c,

Afrika ꟾ Afrika

očekáván největší nárůst počtu obyvatel?

Neben der Geburtenzahl hängt die Bevölkerungsentwicklung wesentlich von der – als allgemein weiter
steigend angenommenen – Lebenserwartung und insbesondere der Kindersterblichkeit ab. Bei der regionalen Verteilung spielen auch Wanderungsbewegungen eine wichtige Rolle.
Kromě počtu porodů závisí vývoj obyvatelstva zásadně na – všeobecně přijímáno jako rostoucí –
očekávané délce života a zejména na dětské úmrtnosti. U regionálního rozdělení hrají důležitou roli
také migrační pohyby.
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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?

b, 1,5 Kinder pro Frau ꟾ 1,5 dětí na ženu
Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2100 weltweit die Geburtenrate unter das
sogenannte Ersatzniveau (2 Kinder pro Frau) sinken wird.
Wenn die durchschnittliche Kinderzahl um ein halbes Kind pro Frau höher läge, würde die Weltbevölkerung bis 2100 auf 16,6 Milliarden Menschen anwachsen (hohe Variante). Bei einem halben Kind
weniger würden im Jahr 2100 nur noch 7,3 Milliarden Menschen auf der Erde leben (niedrige Variante).
Spojené národy předpokládají, že do roku 2100 klesne celosvětově porodnost pod takzvanou úroveň
náhrady (2 děti na ženu).
Pokud by průměrný počet dětí byl o půl dítěte na ženu výše, narostl by počet světového
obyvatelstva do roku 2100 na 16,6 miliard (vysoká varianta). Bylo by-li o půl dítěte méně, žilo by na
Zemi v roce 2100 pouze 7,3 miliard lidí (nízká varianta).
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

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)?

b, Äthiopien ꟾ Etiopie
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 %

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?

b, um ein Drittel ꟾ o třetinu
10. Welcher Hersteller der neu zugelassenen Pkw stößt am wenigsten CO2 (g/km) aus? ꟾ Který výrobce
nově registrovaných osobních automobilů vypouští nejméně CO 2 (g/km)?
c,

VW ꟾ VW
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