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Quiz: Zdrowie 

Poniższy quiz pomoże Ci pogłębić wiedzę o zdrowiu w ujęciu 
globalnym i w Europie. 

 TAGI: 

Zdrowie 

 

Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą zdrowia, rozwiązując poniższy quiz! 

1. Zrównoważony Cel  Rozwoju 3 odnosi się do: 
a) Zapewnieniu zdrowego życia i promocji  dobrobytu dla wszystkich niezależnie od wieku.  
b) Braku ubóstwa 
c) Wysokiej jakości Edukacji  
d) Czystej wody i Higieny 

  
Odpowiedź: a 

Zrównoważony Cel Rozwoju 3 został stworzony, aby „Zapewnić zdrowy tryb  życia i promować  
dobrobyt dla wszystkich niezależnie od wieku” 
Źródło: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3  

 
2. W tej chwili  mamy możliwość osiągnięcia realnego,  trwałego postępu – ponieważ światowi 

przywódcy coraz częściej zdają sobie sprawę, że zdrowie kobiet i dzieci jest kluczem do realizacji 
celów rozwoju” Kto wygłosił taką deklarację w 2010 roku? 
a) Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych w 2010 roku   
b) Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny  Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2010 roku 
c) José Manuel Barroso, Prezydent  Komisji Europejskiej  w 2010 roku 

  
Odpowiedź: b 

Ban Ki-moon wygłosił takie zdanie dotyczące  Globalnej Strategii Na Rzecz Zdrowia Kobie i Dzieci w 
finalnych etapach przeglądu postępów Milenijnych Celów Rozwoju (2000-2015).  
Źródło: http://www.who.int/pmnch/activities/jointactionplan/20100806_globalstrategy_wch.pdf  
 
3. Jaki procent młodych ludzi, który są nosicielami wirusa HIV (ludzkiego wirusa niedoboru 

odporności) zamieszkuje Afrykę Subsaharyjską?  
a) 40% 
b) 60% 
c) 80% 
d) 50% 

  
Odpowiedź: c 

W Afryce Subsaharyjskiej, roczna liczba zakażeń w 2011 roku sięgnęła 1.7 miliona ludzi, włączając w 
to 300,000 dzieci. 
Źródło: WHO, Global health sector strategy on HIV/AIDS 2011-2015  

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
http://www.who.int/pmnch/activities/jointactionplan/20100806_globalstrategy_wch.pdf
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4. Która choroba zabija największy odsetek ludzi w Krajach “globalnego Południa” (poza AIDS 
spowodowanym wirusem HIV)? 
a) Malaria 
b) Gruźlica 
c) Odra 

  
Odpowiedź: b 

Gruźlica jest chorobą zakaźną, atakującą głównie płuca. Ponad 95% ludzi, którzy umierają z powodu 
gruźlicy to mieszkańcy krajów o niewielkich dochodach. W 2014 roku, około 1.5 milionów ludzi 
zmarło na skutek gruźlicy. 
Źródło: World Health Organization http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/  

 
5. Według szacunkowych danych z 2015 roku, ponad 38 milionów zgonów rocznie jest wynikiem: 

a) Chorób zakaźnych  
b) Chorób niezakaźnych (przewlekłe schorzenie nie przenoszone z osoby na osobę) 

 
Odpowiedź: b 

Według szacunkowych danych z 2015 roku, ponad 38 milionów zgonów rocznie, włączając w to 68% 
wszystkich zgonów na świecie, zostało przypisanych chorobom nie przenoszonym z osoby na osobę. 
Są to choroby niezakaźne, a przewlekłe schorzenia, którymi nie można się zarazić poprzez kontakt z 
drugim człowiekiem. 
Źródło: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/  

  
6. Jaka jest różnica pomiędzy HIV a AIDS? 

a) Nie ma żadnej różnicy – zarówno HIV jak  i AIDS odnoszą się do tego syndromu i muszą być 
stosowane jednocześnie, w celu opisania choroby 

b) AIDS jest wirusem, a HIV to syndrom pojawiający się jako rezultat wirusa i stanowiący jego 
ostatnie stadium  

c) HIV jest wirusem, a AIDS to syndrom pojawiający się jako rezultat wirusa i stanowiący jego 
ostatnie stadium  

  
Odpowiedź: c 

AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności) odnosi się do szeregu schorzeń spowodowanych 
zakażeniem wirusem HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności). 35 milionów ludzi zmarło z 
powodu chorób związanych z AIDS, od początku epidemii. W 2015 roku, 1.1 milionów ludzi zmarło, 
na skutek AIDS na terenie całego świata. Liczba ilości zgonów  spowodowanych AIDS spadła do 45% 
od szczytowego okresu w 2005 roku. 
Źródło: http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet  

  
7. Prawie połowa populacji jest zagrożona: 

a) Gruźlicą 
b) Malarią 
c) Chorobami układu oddechowego 

  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/
http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet
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Odpowiedź: b 

W 2015 roku, prawie 3.5 biliona ludzi, prawie połowa światowej populacji, była zagrożona malarią. 
Źródło: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/  

 
8. Jak można zachorować na malarię ? 

a) Poprzez małe kropelki, które dostają się do powietrza na skutek kaszlu, bądź kichnięcia 
zainfekowanej osoby  

b) Poprzez ukąszenie komara, który jest nosicielem pasożytu wywołującego malarię  
c) Chodzenie na boso w zastanej wodzie 
d) Odbycie stosunku seksualnego z zarażoną osobą 
 

Odpowiedź: b 

Szacuje się, że częstotliwość występowania malarii, w kontekście globalnym zmniejszyła się o 17% 
od 2000 roku, a śmiertelność na skutek malarii utrzymuje się na poziomie 25%. 
Źródło: World Health Organization http://www.who.int/en/ 

 
9. Między 1990-2015 rokiem poziom śmiertelności okołoporodowej: 

a) Spadł o 2.3% rocznie 
b) Spadł o 37% rocznie  
c) Wzrósł o 5% rocznie 
d) Wzrósł o 10% rocznie 

 
Odpowiedź: a 

Globalny poziom śmiertelności okołoporodowej spadł o 2.3% rocznie pomiędzy 1990 i 2015 rokiem. 
Zwiększenie ilości śmiertelności okołoporodowej zauważyć można od 2000 roku, wciąż wiele musi 
zostać zrobione, aby osiągnąć cele zawarte w Zrównoważonych Celach Rozwoju. 
Źródło: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/  
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