
                                                                                                                                                  Iskolán kívüli feladat 2. szmelléklet 

Környezetbarát település – teszt 

I. Egyszerű választás (Húzd alá az igaz (legpontosabb) választ!)                                            5  p  / 

 

1. Az uniós közlekedés több mint ______a kőolajtól függ. 
a) 70% -ban   

b) 96% -ban 

c) 50% -ban 

 

2. Fenntartható az a közlekedés, amely _______ 

a) nem veszélyezteti az egészséget. 

b) nem veszélyezteti az egészséget, a környezetet és megújuló forrásokat használ. 

c) nem veszélyezteti az egészséget és megújuló forrásokat használ. 

 

3. A telekocsi célja, hogy a sofőr ________  

a) útitársat találhasson költségei növelésére, illetve randira hívja útitársát. 

b) útitársat találhasson költségei csökkentése érdekében. 

c) útitársat találhasson költségei csökkentése és a környezet kímélése érdekében. 

 

4. Egy környezetbarát településen______ 

a) havonta rendeznek virágosítási versenyt. 

b) évszakonként természet nagytakarítást végeznek. 

c) kulturális programokat szerveznek évente. 

 

5. A környezetbarát település____ 

a) csak és kizárólagosan napenergiát használ közintézményeiben. 

b) lehetőleg napelemet, napkollektort és más megújuló energiaforrást használ. 

c) kizárólag környezetkímélő intézményekkel rendelkezhet. 

 

II. Ezt csak nagyszüleink tudhatják:                                                                                                  5 p  / 

Nagyapa, nagymama segítségével töltsétek ki (X-el) az alábbi táblázatot!  

Milyen is volt 50 éve?                    Tegyél X jelet a táblázat megfelelő rovatába! 

Szempontsor - az adott településre nézve 
1 - egyáltalán nem volt 

jellemző 2 3 4 
5 - teljes mértékben 

jellemző volt 

1. Mindenki jobban figyelt a környezetére?           

2. Virágosítottak a ház körül.             

(Ha lakás - akkor virágsarok volt-e)           

3. Biztonságosabb volt közlekedni.           

4. Inkább autóval jártak dolgozni.           

5. Ha tehették - kerékpároztak az emberek.           

 

 

_______________    Dátum:2018. ________    _________________________     ______________________________ 

Település neve:                                                              diák neve, aláírása                                nagyszülő neve, aláírása 



                                                                                                                                                  Iskolán kívüli feladat 2. szmelléklet 

Megoldás 

 

I. Egyszerű választás (Húzd alá az legpontosabb, legigazabb választ!)                                         

 

1. Az uniós közlekedés több mint ______a kőolajtól függ. 
a) 70% -ban   

b) 96% -ban 

c) 50% -ban 

 

2. Fenntartható az a közlekedés, amely _______ 

a) nem veszélyezteti az egészséget. 

b) nem veszélyezteti az egészséget, a környezetet és megújuló forrásokat használ. 

c) nem veszélyezteti az egészséget és megújuló forrásokat használ. 

 

3. A telekocsi célja, hogy a sofőr ________  

a) útitársat találhasson költségei növelésére, illetve randira hívja útitársát. 

b) útitársat találhasson költségei csökkentése érdekében. 

c) útitársat találhasson költségei csökkentése és a környezet kímélése érdekében. 

 

4. Egy környezetbarát településen______ 

a) havonta rendeznek virágosítási versenyt. 

b) évszakonként természet nagytakarítást végeznek. 

c) kulturális programokat szerveznek évente. 

 

5. A környezetbarát település____ 

a) csak és kizárólagosan napenergiát használ közintézményeiben. 

b) lehetőleg napelemet, napkollektort és más megújuló energiaforrást használ. 

c) kizárólag környezetkímélő intézményekkel rendelkezhet. 

 


