
Kvíz    skupina ....................................................................................... 

 

1. Ind 

 

Před vámi leží plakát vytvořený předchozí skupinou. Shodněte se skupinou na jeho sdělení. 

Použijte informace z plakátu pro zodpovězení otázek 
 

1. Napište jednou větou co nejpřesněji hlavní sdělení plakátu/článku. 

 

 

 

 
2. Které z následujících tvrzení NENÍ pravdivé? 
a) Ženy z Plachimady musejí chodit pro pitnou vodu do vzdálených studní. 
b) Coca-Cola přiznává, že čerpáním spodních vod ubírá vodu z místních studní. 
c) Ne všichni místní obyvatelé si mohou dovolit kupovat balenou vodu. 

 

 

 

 

2. Manager 

 

K následujícím článkům přiřaďte odpovídající pojem z doplňovačky. 

 

článek A  
Večer 23. března 1989 se tanker Exxon Valdez vydal z aljašského terminálu s nákladem 
ropy do Long Beach v Kalifornii. Po několika hodinách tanker vybočil ze svého kursu, aby se 
vyhnul srážce s ledovými krami. Kvůli zmatené navigaci se loď včas nevrátila na obvyklou 
trasu a najela na útes. Během pěti hodin uniklo z trupu lodi téměř 40 tisíc tun ropy. 
Přestože havárie tankeru Exxon Valdez zdaleka nepatří mezi největší, po právu je 
považována za vůbec nejvážnější ropnou havárii vzhledem k jejímu dopadu na životní 
prostředí. Během několika dní ropa zaplavila více než 2 tisíce kilometrů pobřeží v Aljašském 
zálivu. Vědci odhadují, že únik ropy přímo zabil nejméně 250 tisíc mořských ptáků, 3800 
mořských vyder a 300 tuleňů. Kromě toho uhynulo na 250 orlů a desítky kosatek. Prezident 
společnosti ještě sedm měsíců po havárii připisoval ztroskotání osudové náhodě a lidskému 
selhání. Avšak byla to právě společnost Exxon, která snižovala stavy posádek a stavěla 
jednoplášťové tankery navzdory slibu bezpečnějších lodí. ....................................................... 

  

článek B 
Moravolesk, jeden z největších zaměstnavatelů na Jesenicku, přesouvá část své výroby z 
Lipové-lázní do Asie. Přední evropský výrobce skleněných broušených kamenů pro bižuterii 
a nástrojů a strojů na broušení jde za nižšími náklady. Za poslední měsíce firma propustila 
na 150 lidí. „Broušení kamenů stěhujeme do Číny a Pákistánu. Při výrobě v Česku už 
nejsme schopni konkurovat levné asijské produkci, hlavně kvůli výdajům na mzdy,“ řekl 
deníku ředitel Moravolesku Miroslav Švehla. Měsíční náklady na jednoho brusiče jsou v Asii 
zhruba pětinové.      ....................................................... 

 

Vysvětlete pojem, který vyšel jako tajenka v doplňovačce.  

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 



3. Akcionářr 

 

Který z následujících úryvků nevyjadřuje příklad externality? 
 

a) Lidé žijící v Plachimadě v jihozápadní Indii trpí nedostatkem vody v důsledku jejího 

nadměrného 

odčerpávání stáčírnami Coca-Coly. Sami Coca-Colu nepijí. 

 

b) Živobytím včelaře je produkce medu. Nicméně včely přinášejí i další užitek. Sběrem pylu 

totiž včely opylují 

pole, sady a louky a přinášejí prospěch všem zemědělcům, zahrádkářům i každému z nás. 

 

c) Tabákové koncerny způsobily škodu na zdraví konzumentů cigaret. Ve Spojených státech 

amerických 

se před nedávnem dokonce rozběhla série procesů, v nichž dlouholetí kuřáci žalují tabákové 

koncerny 

o náhradu škody za své zničené zdraví. 

 

 

4. Spotřebitel 

 

Prohlédněte si komiks, který vytvořila skupinka před vámi. Jeho obsah vám pomůže 

zodpovědět následující otázku. 

 

Které z tvrzení NENÍ pravdivé? 
Je prokázáno, že pijete-li sladké nápoje ve velkém množství, mohou způsobit: 
a) vypadání vlasů 
b) obezitu 
c) zubní kazy 
d) bolesti hlavy 

 

Věděli byste: 

Co znamená slovo Coca-Cola? 

a) Coca odvozeno od keře koka, používaného při výrobě pro své léčivé účinky. Cola 

odvozeno od kolového 

ořechu používaného pro svoje stimulující účinky. 

 

b) Coca odvozeno od domorodého amerického kmene Koků, kteří jako první objevili rostlinu 

Amarilis, 

která tvořila hlavní složku nového nápoje. Cola ve španělštině znamená ocas, který inspiroval 

společnost 

k navržení typické skleněné lahve. 

 

c) Coca odvozeno od názvu kořene rostliny Kokalis přidávaného do nápoje jako aromatizující 

látka. Cola 

odvozeno od medvídka koaly, který byl prvotním symbolem společnosti. 

 

Za jakých okolností Coca-Cola vznikla? 

 

a) Původně byla navržena jako čisticí prostředek, proto má dodnes silné čisticí účinky. 

b) Vyrobena jako první léčivý a povzbuzující nealkoholický nápoj v Americe. 

c) Vznikla jako odpadní produkt při výrobě nového léku na střevní potíže. 


