
 
Vastused nendele küsimustele leiab Eurostati väljaandest „Mehed ja naised. Statistiline portree.“ 
2017. 

1. Aastal 2016 oli Euroopa Liidus kõigis vanuserühmades naisi rohkem kui mehi, välja arvatud 
vanuserühmas 

a) alla 18-aastased  

b) 18–44-aastased 

c) 44–65-aastased 

d) üle 65-aastased 

 

2. Kes sisenesid 2016. aasta andmetel Euroopa Liidus tööturule varem, kas mehed või naised? 

a) Mehed oluliselt hiljem kui naised. 

b) Naised veidi varem kui mehed. 

c) Naised veidi hiljem kui mehed.  

d) Mehed ja naised alustavad tööelu samas vanuses. 

 

3. Millise riigi üle 65-aastaste naiste hinnang oma tervisele oli 2015. aastal Euroopa Liidu 
riikidega võrreldes kõrgeim? 

a) Norra 

b) Rootsi 

c) Iirimaa  

d) Taani 

 

4. Aastal 2016 oli Luksemburgis töötajate seas osaajatöötajate osatähtsus  

a) meestel 16,2% ja naistel 3,9% 

b) meestel 15,8% ja naistel 19,8% 

c) meestel 12,3% ja naistel 28,6% 

d) meestel 6,2% ja naistel 35,1%  

 

5. Millisel ametialal oli Euroopa Liidus 2014. aastal sooline palgalõhe suurim? 

a) Tippspetsialistid 

b) Ametnikud (kontoriametnikud, sekretärid jne) 

c) Juhid  

d) Teenindus- ja müügitöötajad 

 

6. Millises kolmes Euroopa Liidu riigis oli 2016. aastal meeste tööpuudus suurem kui naistel? 

a) Saksamaa, Suurbritannia ja Prantsusmaa  

b) Portugal, Läti ja Sloveenia  

c) Taani, Horvaatia ja Luksemburg 

d) Leedu, Iirimaa ja Poola 
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7. Aastal 2014 oli mees- ja naisjuhtide keskmise tunnipalga erinevus Saksamaal 

a) 5 eurot tunnis 

b) 8,22 eurot tunnis 

c) 10 eurot tunnis 

d) 12,38 eurot tunnis  

 

8. Mis olid väljaande põhjal need kaks Euroopa Liidu riiki, kus mehed on usinamad 
raamatulugejad kui naised? 

a) Taani ja Rootsi 

b) Küpros ja Malta 

c) Belgia ja Luksemburg 

d) Itaalia ja Portugal  

 

9. Millises Euroopa Liidu riigis oli 2016. aastal meeste ja naiste kodustes majapidamistöödes 
osalemise erinevus kõige suurem? 

a) Slovakkias 

b) Kreekas  

c) Soomes 

d) Portugalis 

 

10. Millise Euroopa Liidu riigi mehed tarbisid 2014. aastal enim puu- ja köögivilju? 

a) Prantsusmaa 

b) Hollandi 

c) Belgia  

d) Itaalia 


