ODPOVĚDI NA KVÍZOVÉ OTÁZKY
ÚZEMÍ
Vyluštění tajenky: ŠUMAVA
1. Moravskoslezský kraj - 228 obyvatel na 1km2
2. Havířov
3. 1c, 2a, 3e, 4b, 5d
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

České Švýcarsko (vyhlášen roku 2000)
REZZO 4 – 50 %
podíl obyvatel zásobovaných vodou - 89,8 %, napojených na kanalizaci jen 77,7 %
stát - 61,6 %
buk - 667,4 tis. m3 b.k., modřín jen 446,4 tis.m3 b.k.
15,1 % a 27,0 %
NE - v porovnání s rokem 2000 spotřeba kapalných paliv klesá - 92,1 %; spotřeba elektrické energie
stoupá - 111,4 %

OBYVATELSTVO
1. minimálně 38 let (ženich = 22 let, nevěsta = 60 let a možná i více)
2. v roce 2003 bylo usmířeno téměř 10 % manželství v rozvodovém řízení; v roce 1993 to bylo ale 18 %,
trend vykazuje pokles
3. u mužů = o 2,7 roku (ze 69,3 na 72,0 let), u žen = o 2,1 roku (ze 76,4 na 78,5 let)
4. 1. nemoci oběhové soustavy (trvale přes 50 % úmrtí), 2. novotvary (okolo 1 zemřelých)
ZAMĚSTNANOST A NEZAMĚSTNANOST
1. v roce 2003 = 9,63 % obyvatelstva nad 15 let s vysokoškolským vzděláním; více je vysokoškolsky
vzdělaných mužů (11,5 %, ženy = 7,9 %); trend vzdělanosti se zvyšuje
2. nejvyšší = odvětví finanční zprostředkování (33 223 Kč), nejnižší = odvětví zemědělství, myslivost,
lesnictví (12 014 Kč)
3. 13 nezaměstnaných (542 420 uchazečů na 40 188 míst) a 45 nezaměstnaných občanů se ZPS
na 1 volné pracovní místo (71 806 uchazečů na 1 587 míst)
4. nejvyšší = Ústecký kraj (17,94 %), nejnižší = Hl. m. Praha (4,02 %)
ŽIVOTNÍ ŮROVEŇ
1. vydání za potraviny a nealkoholické nápoje (v roce 2003 = 21,2 %)
2. spotřeba vepřového masa klesá (v roce 1993 = 48,1 kg, v roce 2003 = 41,5 kg),
spotřeba hovězího masa klesá (z 19,8 kg na 11,5 kg),
spotřeba drůbežího masa se zdvojnásobila (z 11,7 kg na 23,8 kg)
3. v Hl. m. Praze = 37,5 % domácností
4. životní minimum = 14 920 Kč na měsíc
(nezaopatřené dítě 6-10 let = 1 920 Kč, nezaopatřené dítě 10-15 let = 2 270 Kč,
nezaopatřené dítě 15-26 let = 2 490 Kč, rodiče = 2x 2 360 = 4 720 Kč,
pětičlenná domácnost = 3 520 Kč, domácí zvířectvo = 0 Kč)
5. v roce 2003 byl průměrný starobní důchod 7 071 Kč; jeho podíl na čisté mzdě činil 55,2 %;
podíl starobních důchodců na obyvatelstvu se zvyšuje (index 2003/1993 = 107,2 %)
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ODPOVĚDI NA KVÍZOVÉ OTÁZKY
KULTURA A SPORT
Kultura:
1. b) 332 (včetně nestátních zařízení)
2. c) 58 (včetně nestátních zařízení)
3. c) 54 (včetně nestátních zařízení)
4. a) 15
5. b) 3 372 titulů (deníků, týdeníků, čtrnáctideníků a měsíčníků a ostatních časopisů)
6. c) 16 451 knih
Sport:
1. na OH v Atlantě v roce 1996 (čeští sportovci získali 4 zlaté medaile, disciplíny: 1 medaile atletika - hod oštěpem
muži, 3 medaile kanoistika – C1 1000m muži, K1 slalom ženy, C1 500 m muži)
2. 2 zlaté medaile
3. podle počtu zlatých medailí na 42. místě (ze 71), podle celkového počtu medailí na 24. místě
ZDRAVOTNICTVÍ
1. nejnižší = v okrese Kolín (4,653 %), nejvyšší = v okrese Šumperk (8,501 %)
2. 42 752 dětí
3. v roce 2003 bylo vydáno za drogy 9 082 mil. Kč; nejvyšší spotřeba drog = marihuana (11 504 kg za rok)
ŠKOLSTVÍ
1. nebylo, všude je trvale více učitelek; nejmenší rozdíl byl ve školním roce 2003/2004 na středních
odborných učilištích, kde podíl učitelů byl téměř 42 %
2. téměř polovina úrazů je registrována v hodinách tělesné výchovy (48,3 %)
3. rozdíl = 5 865 Kč - nejnižší = v Jihomoravském kraji (34 041 Kč); nejvyšší = v Hl. m. Praze (39 906 Kč)
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

o 86 %
finanční hospodaření: 18,5krát
těžba surovin: pokles o cca 40 %
Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků
Průmysl
Labe, Dyje, Morava
klesá spotřeba mléka, masa, vajec
19,1
o 47,3 m2
vývoz minus dovoz
Německo, Slovensko, Rakousko, Polsko
sousední země, zvláště Německo
o 237,5 %
Karlovarský a Liberecký kraj. Praha a Jihomoravský kraj
barevná televize

ČR A SVĚT
1. Zaire
2. Istanbul (slova na vyškrtávání: Tokio, Belgie, Lucembursko, Irsko, Finsko, Rakousko)
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