Test 3
Version 1
ΕΡΩΣΗΗ 1
Σι ποςοςτό ανδρϊν θλικίασ 30-34 ετϊν ζχει ολοκλθρϊςει μζχρι τθ δευτεροβάκμια
εκπαίδευςθ ςτθν Κφπρο;
A. 42,6%
B. 53,7%
C. 40,4%
D. 38,2%

ΕΡΩΣΗΗ 2
Σο ποςοςτό των κατοίκων τθσ λοβενίασ που ανάφεραν ότι αντιμετωπίηουν ενοχλθτικοφσ
κορφβουσ από τουσ γείτονεσ ι τον δρόμο, ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτθν Ολλανδία
είναι …
A. Τψηλότερο
B. Πολφ υψηλότερο
C. Μικρότερο
D. χεδόν το ίδιο

ΕΡΩΣΗΗ 3
Ποιο είναι το ποςοςτό των ανδρϊν θλικίασ 55-59 ςτθν Ελλάδα;
A. 7,4%
B. 6,6%
C. 11,2%
D. 6,4%

ΕΡΩΣΗΗ 4
Αν το εμβαδόν μιασ κατοικίασ ςτθ Ρουμανία είναι 50m2, τότε ςε ςχζςθ με το μζςο εμβαδόν
κατοικίασ ςτθ χϊρα αυτι είναι …
A. Μικρότερο
B. Πολφ μικρότερο
C. χεδόν το ίδιο
D. Μεγαλφτερο

ΕΡΩΣΗΗ 5
ε ποια χϊρα είναι το υψθλότερο ποςοςτό πλθκυςμοφ που ηει ςε ανεξάρτθτθ κατοικία;
A. Κφπροσ
B. Ελβετία
C. Ηνωμζνο Βαςίλειο
D. Κροατία

ΕΡΩΣΗΗ 6
Ποιο είναι το υψθλότερο ποςοςτό των ανδρϊν 35-39 ετϊν που ηουν ςε χϊρα μζλοσ τθσ ΕΕ
και δε γεννικθκαν ςε αυτι;
A. 64,5%
B. 43,3%
C. 53,6%
D. 48,8%

ΕΡΩΣΗΗ 7
Σο ποςοςτό των κατοίκων τθσ Φινλανδίασ που ηουν ςε κατοικία που τουσ ανικει, ςε ςχζςθ
με το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτο Βζλγιο είναι …
A. Τψηλότερο
B. Μικρότερο
C. Πολφ μικρότερο
D. Πολφ υψηλότερο

ΕΡΩΣΗΗ 8
Αν μια γυναίκα ςτθ ουθδία γζννθςε το πρϊτο τθσ παιδί όταν ιταν 28 ετϊν, θ θλικίασ τθσ
ςε ςχζςθ με τθ μζςθ θλικία των γυναικϊν ςτθ ουθδία όταν γεννοφν το πρϊτο τουσ παιδί
ιταν …
A. Μεγαλφτερή
B. Πολφ μικρότερη
C. Πολφ μεγαλφτερη
D. Μικρότερη

ΕΡΩΣΗΗ 9
Ποιο είναι το ποςοςτό πλθκυςμοφ που ανάφερε ότι αντιμετωπίηει εγκλθματικότθτα, βία ι
βανδαλιςμοφσ ςτθν περιοχι που διαμζνει, ςφμφωνα με τον Ευρωπαϊκό μζςο όρο;
A. 17,4%
B. 20,3%
C. 14,0%
D. 11,8%

ΕΡΩΣΗΗ 10
Οι άνδρεσ ςτθν Κφπρο ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ ςτθν Ιςπανία αναμζνουν να ηιςουν …
A. Περιςςότερα χρόνια
B. χεδόν το ίδιο
C. Πολφ περιςςότερα χρόνια
D. Πολφ λιγότερα

Test 3
Version 2
ΕΡΩΣΗΗ 1
Σι ποςοςτό γυναικϊν θλικίασ 30-34 ετϊν ζχει ολοκλθρϊςει μζχρι τθ δευτεροβάκμια
εκπαίδευςθ ςτθν Κφπρο;
A. 42,6%
B. 37,3%
C. 50,3%
D. 48,1%

ΕΡΩΣΗΗ 2
Σο ποςοςτό των κατοίκων τθσ λοβενίασ που ανάφεραν ότι αντιμετωπίηουν ενοχλθτικοφσ
κορφβουσ από τουσ γείτονεσ ι τον δρόμο, ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτθν Αυςτρία
είναι …
A. Μικρότερο
B. Τψηλότερο
C. Πολφ υψηλότερο
D. χεδόν το ίδιο

ΕΡΩΣΗΗ 3
Ποιο είναι το ποςοςτό των γυναικϊν θλικίασ 55-59 ςτθν Ελλάδα;
A. 6,6%
B. 7,4%
C. 6,4%
D. 11,2%

ΕΡΩΣΗΗ 4
Αν το εμβαδόν μιασ κατοικίασ ςτθ Ρουμανία είναι 40m2, τότε ςε ςχζςθ με το μζςο εμβαδόν
κατοικίασ ςτθ χϊρα αυτι είναι …
A. Μικρότερο
B. Μεγαλφτερο
C. Πολφ μικρότερο
D. χεδόν το ίδιο
ΕΡΩΣΗΗ 5
Ποιο είναι το ποςοςτό πλθκυςμοφ που ηει ςε ανεξάρτθτθ κατοικία, ςφμφωνα με τον
Ευρωπαϊκό μζςο όρο;
A. 33,6%
B. 47,6%
C. 60,3%
D. 39,5%

ΕΡΩΣΗΗ 6
Ποιο είναι το μικρότερο ποςοςτό των ανδρϊν 35-39 ετϊν που ηουν ςτθ χϊρα που
γεννικθκαν, ανάμεςα ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ;
A. 57,7%
B. 46,4%
C. 35,5%
D. 51,2%

ΕΡΩΣΗΗ 7
Σο ποςοςτό των κατοίκων τθσ Φινλανδίασ που ηουν ςε κατοικία που τουσ ανικει, ςε ςχζςθ
με το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτθ Ιςλανδία είναι …
A. Τψηλότερο
B. Πολφ υψηλότερο
C. Μικρότερο
D. χεδόν το ίδιο

ΕΡΩΣΗΗ 8
Αν μια γυναίκα ςτθ ουθδία γζννθςε το πρϊτο τθσ παιδί όταν ιταν 27 ετϊν, θ θλικίασ τθσ
ςε ςχζςθ με τθ μζςθ θλικία των γυναικϊν ςτθ ουθδία όταν γεννοφν το πρϊτο τουσ παιδί
ιταν …
A. Μικρότερη
B. Μεγαλφτερή
C. Πολφ μικρότερη
D. Πολφ μεγαλφτερη

ΕΡΩΣΗΗ 9
ε ποια χϊρα καταγράφεται το μικρότερο ποςοςτό πλθκυςμοφ που ανάφερε ότι
αντιμετωπίηει εγκλθματικότθτα, βία ι βανδαλιςμοφσ ςτθν περιοχι που διαμζνει;
A. Κροατία
B. ουηδία
C. Λουξεμβοφργο
D. Νορβηγία

ΕΡΩΣΗΗ 10
Οι γυναίκεσ ςτθν Κφπρο ςε ςχζςθ με τισ γυναίκεσ ςτθν Ιςπανία αναμζνουν να ηιςουν …
A. Περιςςότερα χρόνια
B. Λιγότερα χρόνια
C. Σο ίδιο
D. Πολφ λιγότερα

Test 3
Version 3
ΕΡΩΣΗΗ 1
Σι ποςοςτό ανδρϊν θλικίασ 20-24 ετϊν ζχει ολοκλθρϊςει μζχρι τθ δευτεροβάκμια
εκπαίδευςθ ςτθν Κφπρο;
A. 54,9%
B. 74,4%
C. 80,4%
D. 48,2%
ΕΡΩΣΗΗ 2
Σο ποςοςτό των κατοίκων τθσ λοβενίασ που ανάφεραν ότι αντιμετωπίηουν ενοχλθτικοφσ
κορφβουσ από τουσ γείτονεσ ι τον δρόμο, ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτθν Ουγγαρία
είναι …
A. Μικρότερο
B. Τψηλότερο
C. Πολφ μικρότερο
D. Πολφ υψηλότερο

ΕΡΩΣΗΗ 3
Ποιο είναι το ποςοςτό των γυναικϊν θλικίασ 55-59 ςτθν Πορτογαλία;
A. 7,4%
B. 6,7%
C. 6,4%
D. 11,2%

ΕΡΩΣΗΗ 4
Αν το εμβαδόν μιασ κατοικίασ ςτθ Ρουμανία είναι 49m2, τότε ςε ςχζςθ με το μζςο εμβαδόν
κατοικίασ ςτθ χϊρα αυτι είναι …
A. Μικρότερο
B. Μεγαλφτερο
C. Πολφ μικρότερο
D. χεδόν το ίδιο

ΕΡΩΣΗΗ 5
ε ποια χϊρα είναι το μικρότερο ποςοςτό πλθκυςμοφ που ηει ςε ανεξάρτθτθ κατοικία;
A. Μάλτα
B. Λιθουανία
C. Λετονία
D. Ρουμανία

ΕΡΩΣΗΗ 6
Ποιο είναι το υψθλότερο ποςοςτό των ανδρϊν 35-39 ετϊν που ηουν ςτθ χϊρα που
γεννικθκαν, ανάμεςα ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ;
A. 99,3%
B. 77,7%
C. 70,5%
D. 89,2%

ΕΡΩΣΗΗ 7
Σο ποςοςτό των κατοίκων τθσ Φινλανδίασ που ηουν ςε κατοικία που τουσ ανικει, ςε ςχζςθ
με το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτθν Ιταλία είναι …
A. Τψηλότερο
B. Πολφ μικρότερο
C. χεδόν το ίδιο
D. Πολφ υψηλότερο

ΕΡΩΣΗΗ 8
Αν μια γυναίκα ςτθ ουθδία γζννθςε το πρϊτο τθσ παιδί όταν ιταν 30 ετϊν, θ θλικίασ τθσ
ςε ςχζςθ με τθ μζςθ θλικία των γυναικϊν ςτθ ουθδία όταν γεννοφν το πρϊτο τουσ παιδί
ιταν …
A. Μικρότερη
B. Πολφ μικρότερη
C. Μεγαλφτερή
D. Πολφ μεγαλφτερη

ΕΡΩΣΗΗ 9
ε ποια χϊρα καταγράφεται το υψθλότερο ποςοςτό πλθκυςμοφ που ανάφερε ότι
αντιμετωπίηει εγκλθματικότθτα, βία ι βανδαλιςμοφσ ςτθν περιοχι που διαμζνει;
A. Βουλγαρία
B. Κροατία
C. Ρουμανία
D. Ιταλία

ΕΡΩΣΗΗ 10
Οι γυναίκεσ ςτθν Κφπρο ςε ςχζςθ με τισ γυναίκεσ ςτθν Πολωνία αναμζνουν να ηιςουν …
A. Περιςςότερα χρόνια
B. Λιγότερα χρόνια
C. Σο ίδιο
D. Πολφ περιςςότερα

