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Quiz: Żywność
Poniższy quiz pomoże Ci pogłębić wiedzę o światowym systemie
żywieniowym.

TAGI:
Żywność

Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą żywności, rozwiązując poniższy quiz.
1. Który z Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) odnosi się do głodu?
a) SDG 1
b) SDG 2
c) SDG 4
d) SDG 5
Odpowiedź: b
Cel Zrównoważonego Rozwoju 2: “Ostatecznie zakończyć głód, osiągnąć bezpieczeństwo
żywnościowe i uzyskać poprawę odżywiania oraz promować zrównoważone rolnictwo”
Źródło: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2

2. Kiedy ludzie mówią o “oszacowaniu ilości głodujących ludzi na świecie “ mają na myśli:
a) Ilość ludzi z białkowo-energetycznym niedożywieniem
b) Ilość ludzi z mikroskładnikowym niedożywieniem (brak witamin i minerałów)
c) Ilość ludzi z niedożywieniem białkowo-energetycznym oraz mikroskładnikowym
Odpowiedź: a
Białkowo-energetyczne niedożywienie występuje kiedy przyjmowane są ograniczone lub
niewystarczające ilości białka (lub kalorii). Białko jest niezbędne do rozwoju ludzkiego organizmu
oraz do utrzymania wzrostu i siły mięśni. Postęp, który nastąpił w zmniejszeniu pozbawienia
dostępu do żywności zwolnił lub zatrzymał się w wielu regionach świata.
Źródło: http://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/

3. Bezpieczeństwo żywnościowe odnosi się do:
a) Zapewnienia produkcji żywienia
b) Nowej polityki żywnościowej
c) Dostępności żywności i fizycznego dostępu do pożywienia
Odpowiedź: c
Bezpieczeństwo żywnościowe jest rozumiane jako rzetelny dostęp do wystarczającej ilości
pożywienia bogatego w składniki odżywcze, w przystępnej cenie.
Źródło: Save the Children, A life free from hunger, 2012.
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4. Co stanowi największe zagrożenie w kwestii zdrowia na świecie?
a) AIDS
b) Malaria i gruźlica łącznie
c) Głód i niedożywienie
Odpowiedź: c
Na świecie żyje obecnie 795 milionów niedożywionych osób. Światowy Program Żywnościowy
utrzymuje, iż głód i niedożywienie stanowią największe zagrożenie do światowego stanu zdrowia,
znacznie przewyższając AIDS, czy malarię i gruźlicę łącznie.
Źródło: https://www.wfp.org/hunger

5. Rozpowszechnienie się głodu na świecie od 2014 do 2016 roku zmniejszyło się o:
a) 5%
b) 11%
c) 25%
d) 50%
Odpowiedź: b
Globalnie, rozpowszechnienie głodu na świecie zmniejszyło się o 11% według danych między 2014 a
2016 rokiem. Jednak, wciąż więcej niż 795 milionów ludzi na świecie cierpi na regularny brak
dostępu do adekwatnych ilości zapotrzebowania żywieniowego.
Źródło: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2.

6. Czy świat produkuje wystarczające ilości jedzenia, aby wyżywić wszystkich?
a) Nie, należy zwiększyć produkcję jedzenia, aby móc wszystkich wyżywić
b) Tak, świat produkuje wystarczające ilości jedzenia, aby nakarmić wszystkich
Odpowiedź: b
Mimo tego, że świat produkuje wystarczające ilości jedzenia dla wszystkich, to bieda jest jednym z
głównych determinantów niedożywienia, szczególnie wśród dzieci.
Źródło: FAO 2012

7. Ile ludzi na świecie jest niedożywionych?
a) 560 milionów
b) 795 milionów
c) 980 milionów
d) 200 milionów
Odpowiedź: b
Obecnie na świecie żyje 795 milionów ludzi, którzy są niedożywieni, a większość z nich żyje w
krajach “Globalnego Południa”.
Źródło: 2016 statistics: https://www.wfp.org/hunger/faqs
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8. Co jest najczęściej występującym powodem braku żywności na świecie?
a) Susza
b) Trzęsienia ziemi
c) Powodzie
Odpowiedź: a
Według Światowego Programu Żywnościowego ONZ, susza jest najczęściej spotykaną przyczyną
niedoborów żywności na świecie.
Źródło: http://www.wfp.org/hunger/causes

9. Na którym z tych kontynentów/subkontynentów jest najwyższa ilość ludzi cierpiących z powodu
chronicznego głodu?
a) Afryka
b) Państwa Azji i Pacyfiku
c) Ameryka Łacińska i Karaiby
Odpowiedź: b
Według Światowego Programu Żywnościowego ONZ, ponad połowa z 795 milionów ludzi
cierpiących z powodu chronicznego głodu mieszka w państwach Azji i Pacyfiku.
Źródło: 2016 statistics: https://www.wfp.org/hunger/faqs

