
 

 

GERECHTIGKEIT: XENOPHOBIE / SPRAVEDLNOST: XENOFOBIE 

Řešení - Otázky po hození kostkou ꟾ  
Lösungen - Würfel-Fragen 
 

Otátzka 1:Kolik lidí bylo v roce 2015 na celém světě 

na útěku v milionech? 

a) 21,8 milionů 

b)  65,3 milionů 

c) 50,4 milionů 

Odpověď: Na konci roku 2015 bylo na útěku 65,3 

milionů lidí. To je nejvyšší číslo, které kdy Úřad 

Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky zaznamenal. 

(https://www.uno-

fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html) 

Frage 1: Wie viele Menschen waren im Jahr 2015 

weltweit auf der Flucht in Mio.? 

a) 21, 8 Mio. 

b)  65, 3 Mio. 

c) 50, 4 Mio. 

Antwort: Ende 2015 waren 65,3 Millionen Menschen 

auf der Flucht. Dies ist die höchste Zahl, die jemals 

von UNHCR verzeichnet wurde. 

(https://www.uno-

fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html) 

 

Otázka 2:  Ze které země muselo v roce 2015 

uprchnout nejvíce lidí? 

a) Somálsko 

b) Afghanistán 

c) Sýrie 

Odpověď: Sýrie - 4,9 milionů, Afghanistán - 2,7 

milionů, Somálsko - 1,12 milionů (ebd.) 

 

Frage 2: Aus welchem Land mussten die meisten 

Menschen im Jahr 2015 fliehen? 

a) Somalia 

b) Afghanistan 

c) Syrien 

Antwort: Syrien - 4,9 Millionen, Afghanistan - 2,7 

Millionen, Somalia - 1,12 Millionen (ebd.) 

 

Otázka 3: Kolik Němců žilo v roce 2011 v Česku? 

a) 10.420 

b) 27.075 

c) 15.000 

 

Odpověď: cca 15 000 Němců žilo v roce 2011 v Česku 

 

 

Frage 3: Wie viele Deutsche lebten im Jahr 2011 in 

Tschechien? 

a) 10.420 

b) 27.075 

c) 15.000 

Antwort: ca. 15.000 Deutsche lebten 2011 in Tsche-

chien 

 

Otázka 4: V rámci které země muselo v roce 2015 

uprchnout nejvíce lidí? 

a) Kolumbie 

b) Irák 

c)  Sýrie 

Odpověď: Kolumbie - 6,9 milionů, Sýrie - 6,6 milionů, 

Irák - 4,4 milionů (ebd.) 

 

Frage 4: Innerhalb von welchem Land mussten die 

meisten Menschen im Jahr 2015 fliehen? 

a) Kolumbien 

b)  Irak 

c) Syrien 

Antwort: Kolumbien - 6,9 Millionen, Syrien - 6,6 Mil-

lionen, Irak - 4,4 Millionen (ebd.) 

 



 

 

 

 

Otázka 5:  Kolik Čechů žilo v roce 2015 v Německu? 

a) 53.908 

b) 34.031 

c) 71.800 

 

Odpověď: 53.908 Čechů žilo v roce 2015 v Německu. 

 

 

Frage 5: Wie viele Tschech*innen lebten im Jahr 

2015 in Deutsch 

a) 53.908 

b) 34.031 

c) 71.800 

Antwort: 53.908 Tschech*innen lebten 2015 in 

Deutschland. 

 

Otázka 6: Ve které zemi je nejvíce muslimů? 

a) Turecko 

b) Indonésie 

c) Írán 

 

Odpověď: Indonésie. 88% obyvatel Indonésie jsou 

muslimové. S více než 191 miliony muslimů je 

Indonésie státem s největším počtem muslimského 

obyvatelstva na celém světě. 

 

Frage 6: Welches ist das Land mit den meisten Mus-

limen? 

a) Türkei 

b) Indonesien 

c) Iran 

Antwort: Indonesien. 88% der Indonesier*innen sind 

Muslim*innen. Mit über 191 Millionen Muslim*innen 

ist Indonesien der Staat mit der größten muslimi-

schen Bevölkerung weltweit. 

 

Otázka 7: Nosí všechny muslimské ženy šátek na 

hlavě? 

                      a.) ano 

                      b.) ne 

 

Odpověď: V koránu není nošení šátku explicitně 

předepsáno. Ve veřejných diskusích probíhají o šátek 

prudké spory, jako by se jednalo o šestý sloup islámu. 

Skutečně neexistuje v islámu jednoznačný výklad 

nošení šátku a je zde ponechán velký prostor pro 

interpretaci. "Islámský šátek" původně byla 

společenská konvence, stejně jako dodnes přetrvává 

v určitých částech Evropy. Náboženský předpis, který 

by se toho dotýkal, však nelze v žádném případě 

zakládat na textu koránu. (bpb + DIK) 

 

Frage 7: Tragen alle muslimischen Frauen ein Kopf-

tuch? 

                      a.) ja 

                      b.) nein 

 

Antwort: Im Koran wird das Kopftuchtragen nicht 

explizit vorgeschrieben. In der öffentlichen Diskussion 

wird um das Kopftuch so heftig gestritten, als sei es 

die sechste Säule des Islam. Tatsächlich gibt es im 

Islam keine eindeutige Auslegung zum Kopftuchtra-

gen und lässt viel Interpretationsspielraum. Das "is-

lamische Kopftuch" ist ursprünglich eine soziale Kon-

vention gewesen, wie sie heute auch noch in gewis-

sen Teilen Europas fortbesteht. Eine diesbezügliche 

religiöse Vorschrift lässt sich aber durch den koran-

ischen Text in keiner Weise begründen. (bpb + DIK) 

 

 
  



 

 

 

 

Otázka 8: Co označujeme za pět sloupů islámu? 

a) vyznání víry, rituální modlitba, almužna, půst 

a pouť do Mekky 

b)  vyznání víry, modlitba růžence, almužna, 

půst a pouť do Lurd 

c) vyznání víry, rituální modlitba, almužna, 

vzdání se vepřového masa a pouť do Mekky 

Odpověď: Islámské vyznání víry (šaháda), rituální 

modlitba (salát), almužna (zakát), půst v období 

ramadánu (saum), pouť do Mekky (hadždž) 

 

Frage 8:  Welche sind die fünf Säulen des Islam? 

a) Glaubensbekenntnis, Pflichtgebet, 

Almosengabe, Fasten und Pilgerfahrt nach 

Mekka 

b)  Glaubensbekenntnis, Rosenkranzgebete, 

Almosengabe, Fasten und Pilgerfahrt nach 

Lourdes 

c)  Glaubensbekenntnis, Pflichtgebet, 

Almosengabe, Verzicht auf Schweinefleisch 

und Pilgerfahrt nach Mekka 

Antwort: Islamisches Glaubensbekenntnis 

(Schahada), Pflichtgebet (Salat), Almosengabe 

(Zakat), Fasten im Ramadan (Saum), Pilgerfahrt nach 

Mekka (Haddsch) 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 


