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1.

Tegye sorrendbe a következő országokat egy főre eső ökológiai lábnyomuk
nagysága alapján! Kezdje azzal az országgal, amelyiknek legkisebb a lábnyoma, azaz
legkisebb az országban az egy főre eső káros környezeti hatás.
6 pont
4.

Japán (4,73 ha)

3. Magyarország (2,99 ha)
1.

Afganisztán (0,62 ha)

2.

Kína (2,21 ha)

6.

USA (8 ha)

5. Hollandia (6,19 ha)
2.

Melyik nem üvegházhatású gáz az alábbiak közül?

1 pont

A. Szén-dioxid (CO2)
B. Nitrogén (N2)
C. Vízgőz (H2O)

D. Metán (CH4)
3.

Az alábbiak közül melyik megújuló forrás?

1 pont

A. vasérc
B. kőolaj
C. szén
D. Fa
4.

Tegye sorrendbe a háztartási energiafogyasztás főbb területeit! Kezdje azzal,
amelyre egy átlagos magyar háztartásban a legtöbb energiát fordítjuk!
5 pont
1.

Fűtés

4.

Hűtőszekrény működtetése

5.

Világítás

2.

Meleg víz előállítása

3.

Főzés

5.

Melyik nem létező termék az alábbiak közül?

1 pont

A. Víztakarékos zuhanyfej
B. Napelemes komposztálóláda
C. Dinamós zseblámpa
D. Újrahasznosított papírból készült toll
6.

A használt étolaj kezelésének melyik a leghelyesebb módja?

1 pont

A. Ha kiöntjük a kerti növényeinkre, hiszen ez az egyik legjobb trágya, és a talajban
lakó mikroorganizmusok úgyis lebontják
B. Ha beleöntjük a lefolyóba vagy lehúzzuk a WC-n
C. Ha egy üvegbe tesszük és kidobjuk a kukába
D. Ha veszélyes hulladékként külön gyűjtjük és leadjuk a legközelebb lévő
hulladékudvarban vagy egyéb átvevő helyen.
7.

Az alábbiakban feltüntettünk néhány termékeken található környezetbarát
termékjelzést, valamint a másik oszlopban összekeverve a nevüket. Kérjük, párosítsa
össze a logókat a nevükkel!
7 pont
Plusz pont: Milyen termékeken és/vagy szolgáltatásokon találhatók a címkék?
Soroljon fel mindegyikhez min. 1 terméket/szolgáltatást!
+ 7 pont

az Európai Unió
ökocímkéje

Papír
Szálloda, panzió, kemping
Számítógép

fenntartható
erdőgazdálkodásból
származó termék

Papír
Kerti (vagy fa) bútor
Fajáték
Ceruza
Papír zsebkendő
Monitor
Irodai eszközök
Fogkefe
Italcsomagolások
Tojástartó
Lebomló csomagolás/szatyor
Hűtőgép
Vízmelegítő
Takarítási szolgáltatás
Kávé
Tea
Csoki
Cukor
Kakaópor
Kézműves termékek

„kék angyal”,
Németország
ökocímkéje
a magyar ökocímke
(környezetbarát
termékjel)
méltányos
kereskedelemből
származó termék
„északi hattyú”, az
északi országok
ökocímkéje

Papíráruk

az EU Bio termék
címke

Bio élelmiszerek

