Pytania konkurs logistycznie i ekonomicznie
0. Prababcia Kasi miała jednego syna, który miał jedną córkę. Kim ta córka jest dla Kasi?
Matką
1. Jaki znak należy wstawić między cyfry 6 i 7 aby uzyskać liczbę większą od 6 a mniejszą
od 7 ?
, przecinek
2. Z jakiego kraju pochodzi marka samochodów ciężarowych SCANIA:
Szwecja
3.Walutę jakiego kraju dotknęła największa odnotowana w historii hiperinflacja? Proszę
podać nazwę tego kraju.
Węgry
4. Tort ma zostać podzielony przez przyjaciół w proporcjach 2:8:10. Grzegorz otrzyma
najmniejszy kawałek 100 g. Ile waży cały tort?
1 kg
5. W jakim mieście znajduje się największy port morski w Europie?:
Rotterdam
6. Najbardziej zanieczyszczający środowisko transport to:
Samochodowy/drogowy
7. Zegar na wieży wybija pełne godziny (np. o 8:00 bije 8 razy, o 9:00 bije 9 razy). Oprócz
tego, zegar ten bije po jednym razie w połowie każdej godziny (np. o 8:30). Ile uderzeń
wybije zegar między 7:45 a 10:45?
30
8. Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) bierze pod uwagę oczekiwaną długość życia, jakość
systemu edukacji i zamożność mieszkańców. Który europejski kraj w ostatnich latach
uzyskuje najwyższą wartość HDI?
Norwegia
9. Jaka będzie kolejna liczba w ciągu: 1, 3, 7, 15, 31... ?
63

10. Lek to waluta jakiego kraju?
Albanii
11. Ile wynosi liczba: 1/4 z 1/2 z 1/5 z 200?
5
12. Dominującym typem przemysłu w Płocku jest przemysł :
PETROCHEMICZNY/Paliwowy
13. Ewa mieszka z rodzicami, bratem, pieskiem, dwoma kotami, dwiema papugami i
czteroma złotymi rybkami. Ile nóg się doliczyłeś?
24
14. Który kraj europejski nie sąsiaduje dziś z żadnym z państw, z którym sąsiadował w roku
1980?
Polska
15. W stolicy pewnego afrykańskiego kraju, w głównej siedzibie banku narodowego widniała
informacja „Zamknięte do odwołania". Który kraj jako jedyny na świecie zbankrutował?

Republika Środkowoafrykańska
16. Jaką autostradą dotrzesz z Torunia do Grudziądza?
A1

17. Jaką branżą gospodarki zajmuje się sponsor siatkarzy Resovii Rzeszów?

Informatyczną
18. Który z dużych narodów jako ostatni przybył i osiedlił się w Europie?
Węgry
19. Kerozyna to paliwo wykorzystywane w transporcie:
Lotniczym

20. W którym kraju jest najniższy wskaźnik nierówności społecznej?
Szwecja

