
                                                                                                                                                                                        7. szmelléklet 

 

Igaz – Hamis játék a Spórolás világából!  Tegyél X-et a táblázat megfelelő rovatába! (Idő: 5 perc) 
 

                                          Tegyél X jelet a táblázat megfelelő rovatába!   

Szempontsor: A spórolás világa IGAZ HAMIS 

A megvásárolt élelmiszer 30%-a a kukába kerül.     

Néha a takarékosság a drágább áru megvételét jelenti.     

40%-os energia megtakarítás, ha a mosóvíz hőfokát 
levesszük 40 °C-ról 30 °C-ra.     

 Az egy főre eső vízhasználat 200 liter Magyarországon.     

A Szahara térségében élő ember 10-20 liter vizet 
használ fel naponta.     

 A LED-ek 60%-kal kevesebb energiát fogyasztanak.     

A töltőket nem kell kihúzni a konnektorból, mivel az a 
rácsatlakoztatott telefon nélkül nem is fogyaszt áramot.     

Évente 2x olvasszuk le a hűtőszekrényt!     

Egy kb. 10-15 éves működőképes hűtőgép az újhoz 
képest, akár több mint 2,5-szeres energiát igényel!     
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Megoldás 

                                          Tegyél X jelet a táblázat megfelelő rovatába!   

Szempontsor: A spórolás világa IGAZ HAMIS 

A megvásárolt élelmiszer 30%-a a kukába kerül. X   

Néha a takarékosság a drágább áru megvételét jelenti. X   

40%-os energia megtakarítás, ha a mosóvíz hőfokát levesszük 40 °C-ról 
30 °C-ra. X   

 Az egy főre eső vízhasználat 200 liter Magyarországon.   X 

A Szahara térségében élő ember 10-20 liter vizet használ fel naponta. X   

 A LED-ek 60%-kal kevesebb energiát fogyasztanak.   X 

A töltőket nem kell ki húzni a konnektorból, mivel az a rácsatlakoztatott 
telefon nélkül nem is fogyaszt áramot.   X 

Évente 2x olvasszuk le a hűtőszekrényt!   X 

Egy kb. 10-15 éves működőképes hűtőgép az újhoz képest, akár több 
mint 2,5-szeres energiát igényel! X   
 

 


