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Quiz: Edukacja 

Poniższy quiz pomoże Ci pogłębić wiedzę o edukacji na świecie.  
 TAGI: 

Edukacja 

 
Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą edukacji, rozwiązując poniższy quiz 

1. Ile dzieci na świecie nie uczęszcza do szkoły podstawowej? 
 
a) 35 milionów  
b) 61 milionów 
c) 90 milionów 

 
Odpowiedź: b  

W skali światowej do szkoły nie uczęszcza 61 milionów dzieci w wieku od 6 do 11 lat.  
Źródło: UNESCO Institute for Statistics, 2016 

 
2. Ile dzieci i młodzieży na świecie nie uczęszcza do szkoły podstawowej i średniej? 

a) 147 milionów 
b) 206 milionów 
c) 263 miliony 

  
Odpowiedź: c 

Łączna suma to 263 miliony dzieci i młodzieży, które nie uczęszczają do szkoły podstawowej i 
średniej. Znacznie częściej młodzież przerywa edukację po ukończeniu  pierwszego stopnia, niż 
dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej.  
Źródło: UNESCO Institute for Statistics, 2016 

  
3. Ile dorosłych osób na świecie jest niezdolnych do przeczytania jednego prostego zdania? 

a) 472 miliony 
b) 758 milionów  
c) 906 milionów 

  
Odpowiedź: b 

Na świecie żyje 758 milionów dorosłych nie umiejących czytać i pisać. To stanowi około 10% 
światowej populacji.  
Źródło: UNESCO GEM report 2016 
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4. Jaki procent szkół podstawowych na świecie nie ma dostępu do wody?  

a) 5% 
b) 30% 
c) 43% 

Odpowiedź: b  

30%  szkół podstawowych nie miało dostępu do wody w 2013 roku.  
Źródło: UNESCO GEM report 2016 

  
5. Cel Zrównoważonego Rozwoju 4 dotyczy: 

a) Biedy 
b) Edukacji 
c) Nierówności 

Odpowiedź: b 

Cel Zrównoważonego Rozwoju 4 to “ Zapewnić kompleksową edukację na wysokim poziomie oraz 
propagować naukę jak proces odbywający się przez całe życie” 
Źródło: Report of the Secretary-General, "Progress towards the Sustainable Development 
Goals", https://sustainabledevelopment.un.org/  

  
6. 37 milionów dzieci nie uczęszczających do szkół zamieszkuje tereny objęte kryzysem i 

konfliktem. 
a) Prawda 
b) Fałsz 

Odpowiedź: a 

Kryzysy, takie jak, klęski żywiołowe i konflikty stanowią główny powód nieuczęszczania dzieci do 
szkoły. Zaledwie 2% środków z międzynarodowej akcji humanitarnej przeznaczana jest na edukację. 
Źródło: GCE UK 2016 

 
7. W którym kraju jest największy odsetek dzieci nieuczęszczających do szkół? 

a) Nigeria 
b) Demokratyczna Republika Konga (DRC) 
c) Indie 

Odpowiedź: a 

https://sustainabledevelopment.un.org/
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Nigeria ma 8.7 miliona dzieci nie uczęszczających do szkół, zaraz na nią jest Pakistan (5.6 milionów) 
oraz Indie (2.9 milionów). Zaledwie sześć krajów jest domem dla więcej niż jednej trzeciej 
wszystkich dzieci nie uczęszczających do szkół. 
Źródło: UNESCO Institute for Statistics 2016 

 
8. Jedna trzecia dzieci w wieku szkolnym nie uczęszcza do szkoły ze względu na 

niepełnosprawność. 
a) Prawda 
b) Fałsz 

  
Odpowiedź: a 

W 2015 roku 24 miliony niepełnosprawnych dzieci nie uczęszczało do szkół podstawowych.  
Źródło: GCE UK 

 
9.  Prawie równa liczba chłopców i dziewcząt nie chodzi do szkoły. 

a) Prawda 
b) Fałsz 

 
Odpowiedź: a 

W 2014 roku 19% dziewcząt w wieku szkolnym, w porównaniu do 18% chłopców, nie chodziło do 
szkoły. Jednak statystyki nie oddają w pełni rzeczywistości. Chłopcy mogli dołączyć i wycofać się lub 
rozpocząć edukację później. Natomiast około 50% dziewcząt prawdopodobnie nigdy nie uczęszczało 
do szkoły.  
Źródło: UNESCO Institute for Statistics 2016 
 
10. Jaki procent ludności Europejskiej nie jest w stanie wysłać emaila? 

a) 6% 
b) 12% 
c) 35% 

  
Odpowiedź: c 

W Unii Europejskiej 35% dorosłych nie posiada umiejętności do wysłania emaila. 56% nie jest w 
stanie użyć arkusza kalkulacyjnego, aby dokonać podstawowych matematycznych obliczeń.  
Źródło: UNESCO GEM report 2016 
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