Kvíz
Pro Světový den statistiky jsme připravili 13 náročnějších otázek, všechny odpovědi jde nalézt na
webu www.czso.cz.
1) V jaké hodnotě bylo v roce 2013 dovezeno do České republiky zlato?
a. za 3,6 mld. Kč
b. za 4,3 mld. Kč
c. za 5,8 mld. Kč
2) Který kraj byl v roce 2014 byl nejmladší, tzn. měl nejmenší průměrný věk obyvatel?
a. Středočeský kraj
b. Karlovarský kraj
c. Liberecký kraj
3) Kolik bylo v roce 2013 na Šumavě penzionů?
a. méně než 270
b. asi 300
c. více než 350
4) Jaká byla průměrná cena banánů v Kraji Vysočina v srpnu 2011?
a. 18,63 Kč za kg
b. 22,44 Kč za kg
c. 24,42 Kč za kg
5) Kolik byl mzdový medián fyziků a astronomů v roce 2014?
a. 30 317 Kč
b. 42 590 Kč
c. 48 723 Kč
6) Kolik bylo v České republice v roce 1993 vytěženo černého uhlí?
a. 12,6 mil. tun
b. 18,3 mil. tun
c. 27,1 mil. tun
7) Nejvyšší investice na ochranu životního prostředí v roce 2014 byly na:
a. ochranu ovzduší a klimatu
b. nakládání s odpadními vodami
c. nakládání s odpady
8) Kolik domácností jednotlivců mělo v roce 2014 pračku?
a. téměř všechny
b. asi 9 z 10
c. lehce nad 80 %
9) Povolání „šaman“ v Klasifikaci zaměstnání (CZ‐ISCO):
a. patří do podskupiny Odborní pracovníci tradiční a alternativní medicíny
b. patří do podskupiny Astrologové, jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech
c. není zařazeno
10) Hrách se roce 2014 nejvíce pěstoval v:
a. Olomouckém kraji
b. Ústeckém kraji
c. Zlínském kraji
11) Čtyři čtyřčata se v ČSR narodila pouze jedenkrát a to v roce:

a. 1974
b. 1979
c. 1985
12) Nejnižší počet rozvodů na 1000 obyvatel v roce 2002 byl v:
a. Polsku
b. Itálii
c. Makedonii
13) Nejčastější klučičí jméno v roce 2009 v Německu bylo:
a. Lukas
b. Maximilian
c. Paul

