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E.ON EnergiaKözösségek 

Energiatakarékosság és klímaváltozás tudáspróba 

1. képzés (2015. december) 

 
1. Melyik energiahordozó elégetése a legrosszabb a klímaváltozás ÉS a légszennyezés 

szempontjából? (Egyenlő energia felszabadulása mellett.)   1 /  pont 

a. kőszén 

b. kőolaj 

c. földgáz 

d. fa 
 

2. Mi okozza a klímaváltozást?       3/ pont 

természetes folyamatok         

 emberi tevékenységek:          

fosszilis tüzelőanyagok égetése - energiatermelés, közlekedés, erdőirtás, intenzív 
mezőgazdálkodás stb.          

 

3. Mekkora egy magyar ember átlagos karbon-lábnyoma az Európai Unió többi országának 
lakosaiéhoz képest?         1/ pont 

a. a magyar átlagos lábnyom a nagyobb lábnyomok között van 

b. a magyar átlagos lábnyom a kisebb lábnyomok között van 

c. a magyar átlagos lábnyom közepes méretű 

 

+1 És a magyar átlagos lábnyom kisebb vagy nagyobb annál, ami fenntartható lenne? 

a. nagyobb  

b. kisebb  

c. pont akkora, azaz pont fenntartható 

          1/ pont 

 

4. Mi az a 3 felhasználási terület, amire otthon a legtöbb energiát használjuk? 3/ pont 

fűtés            

 melegvíz előállítás és használat        

 főzés            

 

5. Minek van nagyobb karbon-lábnyoma?     3/ pont 

1.a. átlagos emailnek (csatolmány nélkül) (4 gr) vagy 1.b. átlagos SMS-nek (0,014 gr) 

2.a. 20 km távolsági busszal (0,6 kg)  vagy 2.b. 20 km vonattal (0,4 kg) 

3.a. 1 bögre tea tejjel (71 gr)   vagy  3.b. 1 bögre tejes kávé (340 gr) 
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6. Mire vonatkoznak a számok? Kössétek össze a hozzájuk tartozó szöveggel.  
Figyelem! Két számhoz 2 szöveg is tartozik!     8/ pont 

  1. Kb. ennyi szén-dioxid részecske van most 1 millió levegő 
részecskében - és az a cél, hogy ennél hosszú távon ne is 
legyen több! 

2 5., 7 

2. Ennyi százalékkal fogyasztunk kevesebb energiát, ha 
kuktában, és nem sima lábosban főzzük meg ugyanazt az 
ételt. 

400 1 
3. 1 mm vízkőréteg a bojlerban ennyi százalékkal növeli a 

bojler fogyasztását. 

30 8 
4. Ennyi százalékot tesz ki a lakosság energiafogyasztása a 

magyar összfogyasztásból. 

40 4 5. Ennyi tonna/fő/év lenne a fenntartható karbon-lábnyom. 

10 3, 6 
6. Ennyi százalékkal csökkenhet fűtési energiafogyasztásunk, 

ha 2 fokkal alacsonyabbra állítjuk a termosztátot. 

70 2 
7. Max. ennyi fokos globális átlaghőmérséklet-emelkedés 

lenne a cél. 

  8. Ennyi fokkal lenne hidegebb átlagosan a Földön, ha nem 
lenne üvegházhatás. 

 

7. Hogyan tudnak a gyerekek (és felnőttek :)) energiatakarékosan és klímabarátan játszani? 
Adjatok legalább 3 tippet!       3/ pont 

1.szabadban (pl. kirándulni)         

2. társasjátékozni          

3. nem TV-t nézni, internetezni, stb.        

saját játékot készíteni "hulladékoból"        

 

8. Hány db gyümölcsfát ültettünk eddig összesen az EnergiaKözösségek program első 4 évada 
során?          1/ pont 

a. 300 

b. 400 

c. 360 
 

 

Összesen: 24 /    pont 


