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Kérdőív 
 

Kérdőív az aktív elérésekhez, melyet a pályázó osztályok tanulói töltenek ki a 

családtagjaikat, tanáraikat bevonva 

 

1. Mi a fenntartható fejlődés fogalma? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Melyik nem megújuló energia?  (Egy válasz jelölendő) 

a. Nap 

b. Földhő 

c. Földgáz 

d. Szél 

e. Fa 

 

3. Melyik erőmű nem megújuló energiát használ? (Egy válasz jelölendő) 

a. Vízerőmű 

b. Szélerőmű 

c. Biomassza erőmű 

d. Atomerőmű 

 

4. Mivel lehet közvetlenül csökkenteni az energiafogyasztást? (Egy válasz jelölendő) 

a. Energiaitallal 

b. Energiatakarékos villanykörtével 

c. Hőszigeteléssel 

d. Hangszigeteléssel 

e. Klímaberendezéssel 

 

5. Mi a különbség a napelem és a napkollektor között? (Egy válasz jelölendő) 
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a. A napelem villamos energiát termel, a 

napkollektor pedig hőenergiát. 

b. A napelem éjszaka termel, a napkollektor 

pedig nappal 

c. A napelemet a manók gyártják, napkollektort pedig a koboldok 

d. Nincs semmi különbség 

 

6. Melyik háztartási gépnek hasonlít a működési elve a hőszivattyúhoz? (Egy válasz 

jelölendő) 

a. Mikrohullámú sütő 

b. Vasaló 

c. Hűtőszekrény 

d. Elektromos sütő 

 

7. Mivel kell táplálni a biomassza kazánt? (Egy válasz jelölendő) 

a. Földgázzal 

b. Ipari hulladékkal 

c. Fáradt olajjal 

d. Fával, növényekkel 

e. Pet palackkal 

 

8. Milyen erőmű nincs Magyarországon? (Egy válasz jelölendő) 

a. Naperőmű 

b. Szélerőmű 

c. Szénerőmű 

d. Ár-apály erőmű 

 

9. Mi az ökolábnyom mértékegysége? (Egy válasz jelölendő) 

a. Négyzetkilométer 

b. Hektár 

c. Liter 

d. Balling fok  
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10. Miért érdemes helyben, a lakóhelyen 

vásárolni, ha csökkenteni szeretnénk az ökológiai 

lábnyomunkat? A válaszok közül válasszátok ki az 

igaz állításokat (több válasz is megjelölhető)!  

a. Mert ott biztosan friss árut kapunk. 

b. Nem kell hosszú kilométereket megtenni az árunak a termelőtől az árusig. 

c. Kerékpárral is megközelíthető. 

d. Biztosan olcsóbb, mint bármelyik távoli bolt. 

 

11. Károsanyag-kibocsátás szempontjából melyik a legrosszabb közlekedési mód? (Egy 

válasz jelölendő) 

a. Kerékpározás 

b. Repülés 

c. Autó-megosztás 

d. Tömegközlekedés  

 

12. Hogyan lehet jól gazdálkodni a vízzel kertészkedés során? A válaszok közül 

válasszátok ki az igaz állításokat (több válasz is megjelölhető)!  

a. Kora reggel vagy késő délután öntözzünk, így kevesebb víz párolog el. 

b. Évente egyszer elég alaposan öntözni. 

c. A talajfelszínt takarjuk le mulccsal, így megóvjuk a kiszáradástól. 

d. Gyűjtsük a vizet a locsoláshoz esővízgyűjtőbe. 

 

Kérjük töltse ki az alábbi adatokat!  

 

Iskola neve: ________________________________________________________________ 

Osztály: __________________ 

Osztálylétszám: ____________ 


