
Jak se změnilo vlastnictví automobilů v 27 zemích EU (kromě Chorvatska) mezi lety 1990 a 

2007? * 

Pokles o 5 %. 

Zůstalo na přibližně stejné úrovni. 

Nárůst o 10%. 

Nárůst o 35%. [1] 

 

Jaký zhruba objem má obvyklý kontejner na tříděný odpad? * 

1500 litrů. [2] 

2000 litrů. 

2500 litrů. 

3000 litrů. 

 

Jak se od r. 1981 do r. 1994 změnila pořizovací cena nového televizoru a náklady na jeho 

opravu? * 

Televizor zlevnil o 20 % a stejně tak klesla cena opravy. 

Televizor zlevnil o 5 %, cena opravy vzrostla o 10 %. 

Televizor podražil o 10 %, cena opravy vzrostla o 20 %. 

Televizor podražil o 20 %, cena opravy vzrostla o více než 150 %. [3] 

 

Podle statistiky z roku 2006 bylo již téměř _____ zemské souše přeměněno na městskou nebo 

zemědělskou plochu. * 

10 % 

20 % 

30 % [4] 

40 % 

 

Může se recyklovat špinavý papír? * 

Ano. 

Ne. [2] 

 

Jaká je průměrná rychlost aut ve velkoměstech? * 

15 km/h. (kvůli zácpám) [1] 

30 km/h. 

50 km/h. 

60 km/h. 

 

O které z následujících celebrit je známo, že popírá klimatickou změnu? * 

Herec Leonardo DiCaprio. 

Michael Crichton, autor Jurského parku. [5] 

Režisér Robert Redford. 

Herec George Clooney. 

 

Kolik lidí na Zemi nemělo počátkem našeho tisíciletí přístup k 20–50 litrům čisté vody denně 

k zajištění svých běžných potřeb? * 

50 milionů. 

0,6 miliardy. 

1,1 miliardy. [6] 

2,2 miliardy. 

 



Používá se recyklovaný plast také jako palivo v cementárně? * 

Ano. [2] 

Ne. 

 

Od roku 1960 do roku 2000 se na globální úrovni * 

2,5krát zvýšila spotřeba a výroba jídla, zdvojnásobilo využívání vody a ztrojnásobila 

spotřeba dřeva. [7] 

1,5krát zvýšila spotřeba a výroba jídla, zdvojnásobily využívání vody a spotřeba dřeva. 

téměř nezměnila spotřeba a výroba jídla, zdvojnásobilo využívání vody a spotřeba dřeva 

klesla o čtvrtinu. 

téměř nezměnila spotřeba a výroba jídla, zdvojnásobilo využívání vody a spotřeba dřeva 

klesla na pětinu. 

 

Co znamená obrázek, který vidíte níže? Výrobce… * 

…podepsal prohlášení o udržitelné politice. 

…se zavázal používat výhradně suroviny, které mají nízký dopad na životní prostředí. 

…přispívá neziskovým organizacím působícím v oblasti udržitelného rozvoje. 

…zaplatil za zpětný odběr a využití obalu. [2] 
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