Quiz
Spela så här
Frågorna är en blandning av envals- och flervalsfrågor samt frågor
med sant eller falskt-alternativ. Läs frågorna noga och välj ditt svar.
Det här quizet kan användas som en tävling där varje rätt svar ger
ett poäng eller som ett sätt att se vad du kan.
Quizet kan användas på olika sätt, i klassrummet, i en grupp och
online.
Quizet kan spelas individuellt eller i grupp.
Gör det interaktivt!
Det finns många verktyg och appar för att göra ditt quiz
interaktivt, visuellt och roligt!
Frågor
1. Enligt EU:s avfallshierarki, i vilken ordning ska vi tänka kring att
minska vårt avfall, från bäst till minst bra?
a. Förebygga, återanvända, återvinna
b. Återanvända, förebygga, återvinna
c. Återvinna, återanvända, förebygga
2. Sant eller falskt? Allt avfall kan materialåtervinnas?
a. Sant
b. Falskt
3. Om matavfall var ett land, hur stort skulle det vara, globalt, när
det gäller utsläpp av växthusgaser?
a. Störst
b. Näst störst
c. Tredje störst

4. Vilken mat kräver mest energi att producera?
a. Mjölk
b. Kyckling
c. Majs
d. Nötkött
5. Hur många gånger kan glas återvinnas?
a. 10 gånger
b. Obegränsat antal gånger
c. 80 gånger
d. 20 gånger
6. Hur många gånger kan aluminium återvinnas?
a. 5 gånger
b. Obegränsat antal gånger
c. 50 gånger
d. 20 gånger
7. Vilket av följande är en växthusgas? Flera svar är möjliga.
a. Koldioxid (CO2)
b. Metan (CH4)
c. Vattenånga
d. Alla ovanstående
8. Vad betyder LCA?
a. Livscykelanalys
b. Livscertifikatansökan
c. Lågkostnadsanalys

9. Under tillverkningsprocessen för en produkt produceras en stor
mängd avfall, även om det inte är synligt för konsumenten. Bland
de produkter som listas nedan, vilken tror du har störst
avfallsfotavtryck?
a. En laptop
b. En mobiltelefon
c. En borrmaskin
d. Ett par byxor
10. Hur mycket avfall genererar en mobiltelefon under tillverkningen?
a. 86 kg
b. 32 kg
c. 15 kg
11. Vilket datum inföll “World overshoot day”, dagen då vi
människor gjort av med naturens årsbudget av förnybara resurser,
2020?
a. 15 juli
b. 22 augusti
c. 18 oktober
d. 1 december

