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Luku: 8) Lapsen oikeudet ja globaali maailma 

Harjoitus: Hyviä uutisia

Liite: Tietovisa
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1. Jos ihminen elää alle 1,9 USA:n dollarilla päivässä, hänen 

katsotaan elävän äärimmäisessä köyhyydessä. Viimeisen 20 

vuoden aikana äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten 

määrä on…

• Melkein kaksinkertaistunut

• Pysynyt suurin piirtein samana

• Lähes puolittunut
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2. Mikä on keskimääräinen elinikä maailmassa? 

• 50 vuotta 

• 60 vuotta 

• 70 vuotta 
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3. Kuinka suuri osuus koulua käyvistä lapsista on tyttöjä? 

• 10 prosenttia 

• 25 prosenttia 

• 50 prosenttia
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4. Kuinka suuri osuus maailman 1-vuotiaista lapsista                        

on rokotettu ainakin yhtä tautia vastaan? 

• 80 %

• 50 %

• 20 %
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5. Miten luonnonkatastrofeissa kuolleiden ihmisten 

vuotuinen määrä on kehittynyt viimeisen 100 vuoden aikana?

• Määrä on kaksinkertaistunut.

• Määrä on pysynyt suurin piirtein samana.

• Määrä on puolittunut. 
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6. Kuinka suuri osuus maailman väestöstä voi käyttää sähköä?

• 80 %

• 50 % 

• 20 %
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7. Lapsikuolleisuus tarkoittaa sitä, miten moni lapsi kuolee, 

ennen kuin täyttää viisi vuotta. Miten lapsikuolleisuus on 

kehittynyt sitten vuoden 1990? 

• Se on pysynyt samana. 

• Se on laskenut merkittävästi. 

• Se on lisääntynyt huomattavasti. 
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