Διαγωνισμός Στατιστικής 2022.
Questionnaire checking
A - Λυκειακός κύκλος
3 - Τεστ ερμηνείας στατιστικών εκθέσεων
Εκδοχή: 1

1.

2.

3.

4.

Γλώσσα: el

Οι πιο εντυπωσιακές αυξήσεις πληθυσμού ανά χώρα, από το 2001 έως το
2020 σημειώθηκαν σε αυτές τις χώρες…
A.

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία

B.

Λετονία και Λιθουανία

C.

Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ιρλανδία και Κύπρο

D.

Καμία χώρα στην ΕΕ-27 δεν αύξησε τον πληθυσμό της

Σχετικά με τη γήρανση του πληθυσμού μεταξύ 2001 και 2020 στην ΕΕ και
τις χώρες της ΕΕ
A.

Είναι κάτι που δεν μπορεί να μετρηθεί

B.

Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω μειώθηκε σε όλες τις
χώρες εκτός από τη Σουηδία

C.

Το μερίδιο των νέων αυξήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη

D.

Το μερίδιο των νέων μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη

Το ακαθάριστο ποσοστό γεννητικότητας στην ΕΕ μεταξύ 2001 και 2020…
A.

Έφτασε στη μέγιστη τιμή του το 2013

B.

Έφτασε την ελάχιστη τιμή του το 2008

C.

Το εύρος των δεδομένων κυμαίνεται μεταξύ 9 και 11 γεννήσεων ανά 1 000
άτομα

D.

Το εύρος των δεδομένων κυμαίνεται μεταξύ 9 και 11 γεννήσεων ανά 100
άτομα

Ποσοστό γονιμότητας στην ΕΕ μεταξύ 2001 και 2019…
A.

Τα δεδομένα κυμαίνονται από 1,4 έως 1,6 γεννήσεις ανά άτομο

B.

Η ελάχιστη τιμή επιτεύχθηκε το 2008
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5.

6.

7.

8.

9.

C.

Τα δεδομένα κυμαίνονται από 1,4 έως 1,6 γεννήσεις ανά γυναίκα

D.

Η μέγιστη τιμή επιτεύχθηκε το 2013

Τα δεδομένα σχετικά με το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ δείχνουν ότι…
A.

Το προσδόκιμο ζωής μειώθηκε κατά 3,7 χρόνια μεταξύ 2002 και 2019

B.

Το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ την περίοδο
2002-2019

C.

Το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση έφτασε τα 84 χρόνια σε
ορισμένες χώρες το 2020

D.

Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση μειώθηκε κατα 5 χρόνια σε ορισμένες
χώρες μεταξύ 2002 και 2019

Πολίτες της ΕΕ που ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ μεταξύ 2016 και 2020
A.

Το 61% των πολιτών της Λετονίας ζει σε άλλο κράτος μέλος

B.

Το 2016 υπήρχαν περίπου 2,7 εκατομμύρια Ρουμάνοι πολίτες που ζούσαν σε
άλλη χώρα της ΕΕ

C.

Ο αριθμός των πολιτών που ζουν σε διαφορετικό κράτος μέλος έχει αυξηθεί
ιδιαίτερα μεταξύ των Δανών και Φινλανδών πολιτών

D.

Το 2016, τα δεδομένα πολιτών που ζουν σε διαφορετικό κράτος μέλος
κυμαίνονται από 3 900 άτομα έως 3,13 εκατομμύρια άτομα (περίπου)

Τα στοιχεία που αφορούν την απόκτηση ευρωπαϊκής ιθαγένειας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο το 2019 δείχνουν ότι
A.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 7,5% του πληθυσμού στο Βέλγιο είχε υπηκοότητα
του Μαρόκου

B.

Το 45,8% των Γερμανών πολιτών απέκτησαν την υπηκοότητα του Ηνωμένου
Βασιλείου

C.

Από όλες τις ευρωπαϊκές ιθαγένεις που χορηγήθηκαν σε άτομα με
υπηκοότητα του Ηνωμένου Βασίλειου, το 45,8% χορηγήθηκαν στη Γερμανία

D.

Οι μισές από τις συνολικές ευρωπαϊκές ιθαγένειες που χορηγήθηκαν σε άτομα
με υπηκοότητα του Μαρόκου χορηγήθηκαν στην Ισπανία

Τα δεδομένα για τις διαφορές μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών το
2020 δείχνουν ότι
A.

Το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε αγροτικές / αστικές περιοχές
παρουσιάζει διαφορετικό μοτίβο ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των ατόμων

B.

Το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε αγροτικές / αστικές περιοχές έχει το
ίδιο μοτίβο ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα των ατόμων

C.

Το 11% του πληθυσμού στις αστικές περιοχές στην Ισπανία ήταν άνω των 80
ετών (έτος 2020)

D.

Το 64% του συνολικού πληθυσμού της Δανίας ζει σε αστικές περιοχές

Εξετάζοντας τα στοιχεία των γάμων τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην ΕΕ
και τις χώρες της ΕΕ…
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10.

A.

Το 8,9% των ατόμων στην Κύπρο ήταν παντρεμένοι

B.

Το ποσοστό γαμηλιότητας αυξανόταν αλλά άρχισε να μειώνεται από το 2013
και μετά

C.

Το ακαθάριστο ποσοστό γαμηλιότητας στην ΕΕ είναι υψηλότερο από τα
δεδομένα όλων των χωρών

D.

Το ακαθάριστο ποσοστό γαμηλιότητας μετράται ως γάμοι ανά 1 000 άτομα

Τα δεδομένα των διαζυγίων στην ΕΕ και τις χώρες της ΕΕ μεταξύ 2001 2019 δείχνουν ότι
A.

Το ακαθάριστο ποσοστό διαζευκτικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν πάντα
το ίδιο

B.

Το ακαθάριστο ποσοστό διαζευκτικότητας μετράται ως ο αριθμός των
διαζυγίων ανά 1 000 γάμους

C.

Το ακαθάριστο ποσοστό διαζευκτικότητας έχει αυξηθεί και μειωθεί καθ' όλη
τη διάρκεια της περιόδου

D.

Συγκρίνοντας το πρώτο έτος με το τελευταίο, το ακαθάριστο ποσοστό
διαζευκτικότητας έχει εξελιχθεί πολύ παρόμοια σε όλα τα κράτη μέλη
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Διαγωνισμός Στατιστικής 2022.
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Εκδοχή: 2

1.

2.

3.

4.

Γλώσσα: el

Πυκνότητα πληθυσμού στην ΕΕ και τις χώρες της ΕΕ
A.

Κυμαίνεται από το 1 245 έως το 1 595

B.

Ορίζεται ως ο αριθμός των ατόμων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο

C.

Ο μέσος όρος στην ΕΕ το 2019 ήταν περίπου 110 άτομα ανά km2 και οι
διακυμάνσεις αυτού του αριθμού από χώρα σε χώρα είναι πολύ μικρές

D.

Η πυκνότητα του πληθυσμού στη Μάλτα, παρόλο που είναι η υψηλότερη στην
ΕΕ, μειώθηκε από το 2001 έως το 2019

Σχετικά με τη γήρανση του πληθυσμού μεταξύ 2001 και 2020 στην ΕΕ και
τις χώρες της ΕΕ
A.

Η μέση ηλικία του πληθυσμού στην ΕΕ είναι τα 44 έτη (2020)

B.

Η διάμεση ηλικία του πληθυσμού στην ΕΕ είναι τα 44 έτη (2020)

C.

Το 2020, η υψηλότερη μέση ηλικία παρατηρήθηκε στην Ιταλία

D.

Η διάμεση ηλικία μειώθηκε όλα αυτά τα χρόνια

Το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας στην ΕΕ μεταξύ 2001 και 2020…
A.

Η μέση τιμή ήταν 9 θάνατοι ανά 1 000 άτομα

B.

Φαίνεται να μειώνεται από το 2014 και μετά

C.

Έχει διατηρήσει μια τιμή γύρω στο 10 για όλη τη χρονική περίοδο

D.

Σημειώθηκε απότομη αύξηση από το 2019 έως το 2020, λόγω της πανδημίας
COVID-19

Μέση ηλικία των γυναικών κατά τη γέννηση του πρώτου παιδιού στην ΕΕ
μεταξύ 2001 και 2019…
A.

Έχει αυξηθεί σε όλη την περίοδο

B.

Ήταν 28,8 το 2008
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5.

6.

7.

8.

9.

C.

Έχει μειωθεί σε όλη την περίοδο

D.

Έφτασε τα 30 το 2017

Εξετάζοντας το προσδόκιμο ζωής των γυναικών στην ΕΕ…
A.

Όλες οι γυναίκες ζουν περισσότερο από όλους τους άνδρες

B.

Οι γυναίκες ζουν κατά μέσο όρο 5,5 χρόνια περισσότερο από τους άνδρες
(2019)

C.

Το 2019 και το 2020, σε ορισμένες χώρες, οι γυναίκες ζούσαν περισσότερο
από τους άνδρες (κατά μέσο όρο), ενώ ήταν το αντίθετο για άλλα κράτη μέλη

D.

Η διαφορά μεταξύ του προσδόκιμου ζωής γυναικών και ανδρών το 2020 ήταν
μικρότερη από 5 χρόνια για όλες τις χώρες

Σχετικά με τη μετανάστευση μεταξύ 2010 - 2019 σε χώρες της ΕΕ και της
ΕΕ
A.

Η εισερχόμενη μετανάστευση αυξήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη

B.

Η μεγάλη πλειοψηφία των εισερχόμενων μεταναστών ήταν υπήκοοι που
επέστρεψαν στις χώρες τους το 2019

C.

Το 96% της εισερχόμενης μετανάστευσης που παρατηρήθηκε στην Τσεχία το
2019 ήταν αλλοδαποί

D.

Το 80% της εισερχόμενης μετανάστευσης που παρατηρήθηκε στη Ρουμανία
το 2019 ήταν αλλοδαποί

Τα στοιχεία που αφορούν την απόκτηση ευρωπαϊκής ιθαγένειας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο το 2019 δείχνουν ότι
A.

Στην ΕΕ ζούσαν περίπου 66 000 άτομα από το Μαρόκο

B.

Υπήρχαν περίπου 30 000 άτομα από την Αλβανία που έλαβαν ευρωπαϊκή
ιθαγένεια

C.

Από όλες τις ευρωπαϊκές ιθαγένειες που χορηγήθηκαν, περίπου το 20%
χορηγήθηκε σε δικαιούχους από τις τρεις πρώτες χώρες

D.

Υπήρχαν περίπου 140 000 χορηγηθείσες ιθαγένειες

Τα δεδομένα για τις διαφορές μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών το
2020 δείχνουν ότι
A.

Το ποσοστό γονιμότητας είναι το ίδιο σε αγροτικές και αστικές περιοχές

B.

Το ποσοστό γονιμότητας των αστικών περιοχών στην ΕΕ ήταν 1,61

C.

Το ποσοστό γονιμότητας των αγροτικών περιοχών στην ΕΕ ήταν 1,48

D.

Σε 14 κράτη μέλη, το ποσοστό γονιμότητας των αστικών περιοχών είναι
μικρότερο από το ποσοστό γονιμότητας στις αγροτικές περιοχές

Εξετάζοντας τα στοιχεία των γάμων τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην ΕΕ
και τις χώρες της ΕΕ…
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10.

A.

Η τάση της ηλικίας στον πρώτο γάμο είναι αντίθετη με την τάση της ηλικίας
των μητέρων κατά την γέννηση του πρώτου παιδιού τους

B.

Οι άνθρωποι τελούν τον πρώτο τους γάμο σε νεαρότερη ηλικία

C.

Οι άνθρωποι τελούν τον πρώτο τους γάμο σε μεγαλύτερη ηλικία

D.

Η εξέλιξη της ηλικίας στον πρώτο γάμο μετριέται με τη διάμεση ηλικία

Τα δεδομένα των διαζυγίων στην ΕΕ και τις χώρες της ΕΕ μεταξύ 2001 2019 δείχνουν ότι
A.

Το ακαθάριστο ποσοστό διαζευκτικότητας στην ΕΕ παρέμεινε κάτω από το
2,3 καθ' όλη την περίοδο

B.

Η χαμηλότερη τιμή των δεδομένων της ΕΕ σημειώθηκε το 2006

C.

Υπήρξαν μεγάλες διακυμάνσεις των δεδομένων την περίοδο 2009 - 2012

D.

Τα στοιχεία της περιόδου 2005 - 2009 παρέμειναν απόλυτα σταθερά
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Εκδοχή: 3

1.

2.

3.

4.

Γλώσσα: el

Σχετικά με την αναλογία γυναικών ανά 100 άνδρες το 2020 στην ΕΕ και
τις χώρες της ΕΕ
A.

Η Λετονία και η Λιθουανία ήταν οι χώρες με την υψηλότερη αναλογία
γυναικών προς άντρες

B.

Υπήρχαν περισσότερες γυναίκες παρά άντρες σε όλα τα κράτη μέλη

C.

Όλες οι χώρες είναι πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ

D.

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ-27 έχουν περισσότερους άντρες παρά
γυναίκες στον πληθυσμό τους

Σχετικά με τη γήρανση του πληθυσμού μεταξύ 2001 και 2020 στην ΕΕ και
τις χώρες της ΕΕ
A.

Ο πληθυσμός κάτω των 14 ετών στην ΕΕ έχει μειωθεί

B.

Το μερίδιο του πληθυσμού κάτω των 14 ετών στην ΕΕ ήταν 2% του συνολικού
πληθυσμού το 2020

C.

Το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15 έως 19 ετών μειώθηκε σε όλα τα
κράτη μέλη κατά την περίοδο αυτή

D.

Το ποσοστό του πληθυσμού κάτω των 14 ετών μειώθηκε σε ορισμένα κράτη
μέλη και αυξήθηκε σε άλλα κατά τη διάρκεια της περιόδου

Το ακαθάριστο ποσοστό φυσικής μεταβολής στην ΕΕ μεταξύ 2001 - 2020
A.

Το ακαθάριστο ποσοστό μειωνόταν καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου

B.

Έχει συνολική πτωτική τάση, με εναλλασσόμενες περιόδους αύξησης πτώσης

C.

Το ακαθάριστο ποσοστό αυξανόταν καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου

D.

Η ζιγκ-ζαγκ πτυχή του γραφήματος καθιστά αδύνατη την εκτίμηση της
γενικής τάσης των δεδομένων

Γεννήσεις από μητέρες ηλικίας 40 ετών και άνω στην ΕΕ μεταξύ 2001 και
2019…
A.

Τα δεδομένα παρουσιάζουν πτωτική τάση
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5.

6.

7.

8.

B.

Το 2019 ήταν το 2,4% των γεννήσεων

C.

Το χαμηλότερο ποσοστό είναι 3%

D.

Τα δεδομένα παρουσιάζουν αυξητική τάση

Τα δεδομένα σχετικά με το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ και τις χώρες της ΕΕ
δείχνουν ότι…
A.

Σε ορισμένες χώρες το προσδόκιμο ζωής φτάνει τα 100 χρόνια

B.

Το χάσμα μεταξύ του μέσου προσδόκιμου ζωής για τις γυναίκες και τους
άνδρες στην ΕΕ μειώθηκε με τα χρόνια

C.

Σε ορισμένες χώρες το προσδόκιμο ζωής είναι κάτω των 50 ετών

D.

Το 2020, το προσδόκιμο ζωής όλων των χωρών ήταν κάτω από τον μέσο όρο
της ΕΕ

Σχετικά με τη μετανάστευση μεταξύ 2010 - 2019 σε χώρες της ΕΕ και της
ΕΕ
A.

Η εξερχόμενη μετανάστευση στην ομάδα ατόμων με ηλικία εργασίας
μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη

B.

Η εξερχόμενη μετανάστευση αυξήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη

C.

Το ποσοστό του αλλοδαπού πληθυσμού παρέμεινε σταθερό σε όλα τα κράτη
μέλη

D.

Το Λουξεμβούργο είχε το υψηλότερο μερίδιο αλλοδαπών στον συνολικό
πληθυσμό το 2019

Τα στοιχεία σχετικά με την απόκτηση ευρωπαϊκής ιθαγένειας στην
Αυστρία το 2019 δείχνουν ότι
A.

Οι αποδέκτες των τριών πρώτων χωρών ήταν από το Μαρόκο, την Αλβανία
και το Ηνωμένο Βασίλειο

B.

Από όλες τις αυστριακές ιθαγένειες που χορηγήθηκαν, περίπου το 30%
χορηγήθηκε σε δικαιούχους από τις τρεις πρώτες χώρες

C.

Υπήρχαν περίπου 1 200 άτομα από την Τουρκία στα οποία χορηγήθηκε η
αυστριακή ιθαγένεια

D.

Στην Αυστρία ζούσαν περίπου 900 άτομα από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Τα δεδομένα για τις διαφορές μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών το
2019 δείχνουν ότι
A.

Οι διαφορές μεταξύ των ποσοστών γονιμότητας σε αγροτικές /αστικές
περιοχές είναι υψηλότερες από 1 σε ορισμένες χώρες

B.

Καμία χώρα δεν έχει ποσοστό γονιμότητας σε αστικό /αγροτικό επίπεδο
υψηλότερο από 2 (γεννήσεις ανά γυναίκα)

C.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες, η Αυστρία ήταν ένα από τα κράτη μέλη στα
οποία οι διαφορές μεταξύ αγροτικής /αστικής περιοχής στο ποσοστό
γονιμότητας ήταν πιο έντονες
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D.

9.

10.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες, η Λετονία ήταν ένα από τα κράτη μέλη στα
οποία τα ποσοστά γονιμότητας σε αγροτικές και αστικές περιοχές ήταν
αρκετά παρόμοια

Εξετάζοντας τα στοιχεία των γάμων τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην ΕΕ
και τις χώρες της ΕΕ…
A.

Το ποσοστό των γεννήσεων εκτός γάμου έχει αυξηθεί στα περισσότερα κράτη
μέλη

B.

Το 2019, το ποσοστό των γεννήσεων εκτός γάμου ήταν κάτω από το 50% του
συνόλου των γεννήσεων σε όλες τις χώρες

C.

Η Λετονία, η Εσθονία και η Σουηδία ήταν οι χώρες όπου το ποσοστό των
γεννήσεων εκτός γάμου αυξήθηκε σημαντικά

D.

Η αύξηση των γεννήσεων εκτός γάμου έκανε και τον αριθμό των γεννήσεων
εντός γάμου να αυξηθεί

Τα δεδομένα διαζυγίων στην ΕΕ και τις χώρες της ΕΕ μεταξύ 2001 - 2019
δείχνουν ότι
A.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το 2019, το 3% του πληθυσμού στη Λετονία ήταν
διαζευγμένο

B.

Το 2019, η Μάλτα ήταν μια από τις χώρες με το υψηλότερο ακαθάριστο
ποσοστό διαζευκτικότητας

C.

Τα υψηλότερα ακαθάριστα ποσοστά διαζευκτικότητας ανά χώρα ήταν
χαμηλότερα από 3,5 ανά 1 000 άτομα το 2019

D.

Το 2019, η Λετονία ήταν μία από τις χώρες με το χαμηλότερο ακαθάριστο
ποσοστό διαζευκτικότητας
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