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A fenntartható fejlődésről 

1. Melyik igaz, melyik nem? 

a. A Római Klubot tudósok alapították 1968-ban 

b. Első fontos jelentésük „ A növekedés határai” (1972) 

c. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ásványkincsek elfogynak, a szemét meg 

élhetetlenné teszi a Földet. 

2. Mit jelent a szociális jólét? 

a. Mindenki egyformán jól él 

b. Mindenkinek közel egyenlő esélye legyen tanulni, dolgozni 

c. Csökkenjenek a társadalmi különbségek 

3. A környezet (levegő) szennyezéséért elsősorban felelősök: 

a. A szegények, akik szeméttel fűtenek télen 

b. A gazdagok, akik a profitért semmivel sem törődnek 

c. A régi, sokat fogyasztó autók (autósok) 

4. A villamosenergia termelésben mi a legkevésbé környezetszennyező? 

a. atomerőmű 

b. vízierőmű 

c. szalmatüzelésű erőmű  

5. Csökken a légkör oxigéntartama, ha kivágják az esőerdőket Brazíliában? 

a. Igen 

b. Nem 

c. Kicsit csökken 

A megújuló energiaforrásokról 

1. Melyik igaz, melyik nem? 

a. A napkollektor áramot termel 

b. A napkollektornak feketének kell lennie 

c. A napkollektorban felforrhat a víz és 

szétdurranhat 

 



2. Magyarországon a település határától hány kilométerre lehet 50 kW-nál nagyobb 

szélerőművet telepíteni? 

a. 5 km 

b. 12 km 

c. 25 km  

3. Megújuló, vagy megújítható energiaforrás a  

a. szalma 

b. biogáz 

c. faapríték 

4. Kell-e tisztítani a felületét a napelemeknek, napkollektornak? 

a. soha, mert rongálódik 

b. poros helyen lemosással, szükség szerint 

c. nem, mert az eső lemossa 

5. A napelem kiválasztásának fontossági sorrendje 

a. súlya 

b. mekkora felület kell ugyanahhoz a teljesítményhez 

c. élettartama  

Energiaspórolás a mindennapokban 

1. Melyik igaz, melyik nem? 

a. A takarékos vízhasználattal energiát is spórolunk 

b. A hűtőszekrény hátulját szabadon kell hagyni (áramolhasson a levegő) 

c. A tűzhelyen olcsóbban melegíthetünk vizet, mint a vízforralóval  

2. A mikrosütő az ételben lévő melyik komponenst melegíti? 

a. vizet 

b. szárazanyagot 

c. zsírt 

3. A mosógéppel való mosás akkor drágább, ha 

a.  tele rakjuk 

b.  félig van 

c.  40 fokon mosunk 

4. Rakja sorba növekvő költség szerint 

a. gázfűtés 

b. elektromos fűtés 

c. fatüzelés 

5. Mikor fogyaszt többet az autó országúton, ha 

a. gyakran gyorsulunk, fékezünk, 

b. egyenletesen haladunk a megengedett 

sebességgel 

c. minél gyorsabban megyünk, mert akkor 

hamarabb odaérünk, rövidebb ideig megy a motor… 


