
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Kislábnyom Energiatakarékossági verseny 
 

3. szorgalmi feladat: Kislábnyom játék megoldása 

A III. évf. 4. szám avagy a 34. hírlevéltől kezdődően összesen 3 fordulóból álló Kislábnyom játékot 

indítottunk. Minden fordulóban kérdéseket tettünk fel a hírlevél éppen aktuális valamint megelőző 

számainak tartalmára vonatkozóan.  

 

A Kislábnyom játék 1. fordulójának kérdései és a helyes válaszok: 

1. Hány gyümölcsfát fogunk ültetni a Kislábnyom képzések karbon-lábnyomának semlegesítése 

érdekében?                 54 db. (33. Hírlevél 3. oldal) 

2. Melyik ország áll az Éghajlatvédelmi Teljesítmény Index 1. helyén? 

A lista első három helye üresen maradt, ugyanis egyik ország sem teszi meg a szükséges 
lépéseket. Negyedik helyen Svédország végzett. (33. Hírlevél 9. oldal) 

3. Hány kg CO2 kibocsátásával jár 1kg marhahús előállítása? 

27,1 kg CO2. (34. Hírlevél 4. oldal) 

 

A Kislábnyom játék 2. fordulójának kérdései és a helyes válaszok: 

1. Ki kezdeményezte a Túlélés Szellemi Kör megalakulását? 

Láng István akadémikus. (35. Hírlevél 6. oldal) 

2. 2 mm vízkőréteg a villanybojlerben mennyivel növelheti a bojler energiafogyasztását? 

20 % (34. Hírlevél 2. oldal) 

3. Magyarországon kb. hány Ft értékű élelmiszert dobunk ki évente? 

Magyarországon mintegy 1.8 millió tonna élelmiszer hulladék keletkezik, mely értéke 900 
milliárd Ft. A lakosság kb 200 milliárd forint értékű élelmiszert dob ki. (35. Hírlevél 6. oldal) 

 

A Kislábnyom játék 3. fordulójának kérdései és a helyes válaszok:: 

1. Mikor van 2012-ben a Föld Órája (melyik napon és hány órától kezdődően)? 

2012. március 31. 20:30 óra. (36. Hírlevél 6. oldal) 

2. Hányszor nagyobb ½ liter csapvíz karbon-lábnyoma, mint ugyanennyi műanyag palackos 

ásványvízé? 

A csapvíz karbon lábnyoma nem nagyobb, hanem mintegy 160-szor kisebb, mint a műanyag 
palackos ásványvízé. (35. Hírlevél 8. oldal) 

3. Hányszor több erőforrást használ egy átlag európai, mint egy átlag afrikai? 

Négyszer. (36. Hírlevél 7. oldal) 

 

Azok között, akik a játék mindhárom fordulójának kérdéseire helyesen válaszoltak, összesen 4 

db 5000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsoltunk ki, amelyeket a Zöldbolt vagy a Zöldpolc 

internetes áruházakban lehet levásárolni! 

 

További kellemes hírlevél olvasást kívánunk mindenkinek!  

A szervezők (GreenDependent Egyesület) 

http://www.zoldbolt.hu/
http://www.zoldpolc.hu/

