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2. FELADAT:
Mi fog tcirt6nni az emberis6ggel b0 6v alatt?

A) Mindenki

szeg6nynek, oregnek fogja 6rezni mag6t, 6s rigy fogja tal6lni, hogy tfil sokan
vagyunk.
B) Gyorsabban fogunk ciregedni, 6s szeg6nyebbek lesziink, mint Afrika.
C) Az USA fejlett lesz, a tobbi kis l6leksz 6mit orszilgban pedig a n6pess6g eloregedik.
D) A legn6pesebb orsz6gok koziil egyediii az USA lesz fejlett, a tobbi nem.
3. FELADAT:

Mi volt a helyzet a n6pess6 gszilrn tekintet6ben a mrisodik vil6gh6borf ut6n, 6s mi
helyzet rna?

A) A vil6gh6boni ut6n 6s ma is Afrik6ban 6lnek a legtdbben a vil6gon.
B) A vildgh6borri ut6n Eur6p6ban csaknem h6romszor tobben 6ltek, mint Afrik6ban,

a

de

m6ra a helyzet kiegyenlit6dott.
C) A vil6gh6borri ut6n Eur6p6ban tcjbben 6ltek, mint Afrik6ban, de most Afrik6ban m6r
h6romszor annyian 6lnek, mint Eur6p6ban.
D) A vil6gh6borir ut6n Eur6p6ban a vil6g n6pess6g6nek22 szilza\6ka 6lt, ma pedig a 18
szdzal6ka, teh6t a n6pess6gsz6m fogyott.
4. FELADAT:

Mi6rt kell Eur6pinak dtgondolnia a bev6ndorl6.si politikfj6t?
A) Mert Eur6p6ban is nagyon sokan 6lnek, 6s sok a bev6ndorl6.
B) Mert a n6pess6gcsokken6s 6s az elcireged6s Eur6p6t is fenyegeti.

C) Mert a bev6ndorl6k csak az Amerikai Egyesi.ilt Alamokba mehetnek.
D) Mert Eur6p6nak nagyon fontos, hogy megoldja a bevdndorl6k k6rd6s6t.
5. FELADAT:
Mi tiirt6nik a kcivetkez6 50 6vben Ukrajna 6s Oroszorszitg n6pess6gszdm6val?

A) Ukrajn6ban 40 sz6,zaI6kkal csokkeni fog a n6pess6g,

Oroszorszilgban pedig csak az
egynegyede lesz a n6pess6g ukrajn6ban 6l6k szam|hozviszonyitva.
B) Ukrajn6ban 6s Oroszorsz6gban is csrikkenni fog a l6leksz6m: Ilkrajn6ban 40 sz6zaI6kkal, Oroszorsz6gban pedig 25 sz6zaI6kkal.
C) Ukrajn6ban 40 sz|zallkkal kevesebben 6lnek, mint Oroszorszdgban, 6s ez az arilny bO
6v mirlva is megmarad.
D) UkrajnAban 4O sz6zal6kkal cstjkken a n6pess6gsz6m, Oroszoy:szilgban pedig b0 6v mrilva a l6leksz6m az egynegyede lesz a mostaninak.

6. FELADAT:
Szerinted rnire utalt Eberling ezzel a kijelent6sdvel: ,Mdg senlzi sem szd,molta hi, hogy

hdny gyerehet fognale szilIni a ma mdg tneg sem sztiletett hisbabdk.'t
V6lem6nyedet a szciveg alapj6n indokold is meg!
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