QUIZ

ODPADOWY

Zaznacz prawidłową odpowiedź.
W którym miesiącu obchodzimy „Dzień Ziemi”?
a)

styczniu

b)

maju

c) kwietniu

b)

papier

c)

bioodpady

b)

liście

c)

ogryzek jabłka

b)

styropian

c) karton

Paragon wrzucamy do pojemnika na:
a)

zmieszane odpady komunalne

Który z przedmiotów nie jest bioodpadem:
a)

kości kurczaka

Do pojemnika na papier wrzucamy:
a)

worek po gipsie

Do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne nie wrzucamy:
a)

opakowań po lekach

b)

puszek po konserwach i napojach

c) kapsli

b)

odzież

c) wrak samochodu

b)

elektroodpady

c) odpady zawierające azbest

Do odpadów wystawkowych zaliczamy:
a)

meble i inne odpady wielkogabarytowe

Które z odpadów oddajemy do PSZOK?
a)

odpady zmieszane

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych to w skrócie:
ITPOK

b)

KOPTI

c) TIPOK
ODP: C, A, A, C, A, A, B, A

a)

www.goap.org.pl

QUIZ

ODPADOWY

Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Elektroodpadem jest:
a) popsuty telewizor

b)

termometr rtęciowy

c) odczynnik fotograficzny

Trawę i kwiaty cięte wrzucamy do pojemnika na:
a)

zmieszane odpady komunalne

b) odpady wystawkowe

c)

bioodpady

c)

ZSEE

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny to w skrócie:
a)

EEZS

b)

SEZE

Do jakiego pojemnika powinien trafić zużyty ręcznik kuchenny?
a)

na papier

b) na zmieszane odpady komunalne

c) na bioodpady

b)

c) 25 lat

Jak długo rozkłada się szklana butelka?
a)

ponad 1000 lat

ok. 5 lat

W jaki sposób nie wrzucać bioodpadów do brązowego pojemnika?
a)

w biodegradowalnym worku

b)

w plastikowym worku

c) luzem

b)

odpady surowcowe

c) odpady biodegradowalne

Odpady komunalne to inaczej:
a)

odpady bytowe

Do którego pojemnika/worka wrzucamy kartoniki po mleku i soku:
na odpady komunalne zmieszane

b)

na metal i tworzywa sztuczne

c) na papier
ODP: A, C, C, B, A, B, A, B

a)

www.goap.org.pl

QUIZ

ODPADOWY

Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Co należy zrobić z zatłuszczonym papierem po kanapce?
a)

wrzucić do pojemnika na papier

b)

wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane

Co to jest PSZOK?
a) Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny
b) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Do jakiego pojemnika powinny trafić obierki ziemniaków?
a)

do pojemnika na bioodpady

b)

do pojemnika na odpady zmieszane

Tetra Pak, czyli opakowanie po mleku lub soku, które:
a) składa się tylko z makulatury
b) składa się z papieru, metalu i tworzywa sztucznego
Recykling to:
a) powtórne wykorzystanie odpadów
b) zbieranie odpadów
Gdzie powinna trafić plastikowa butelka po oleju silnikowym?
do pojemnika na metal i tworzywa sztuczne

b)

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
ODP: B, B, A, B, A, B

a)

www.goap.org.pl

QUIZ

ODPADOWY

Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Biogaz to:
a) ekologicznie pozyskiwany gaz w wnętrza Ziemi
b) gaz pozyskiwany z Biokompostowni
c) paliwo ekologiczne do nowoczesnych samochodów
W jakim kolorze są pojemniki na bioodpady?
a)

brązowym

b)

zielonym

c)

czarnym

Odpady wielkogabarytowe to:
a) stare maszyny przemysłowe o masie min. 1 tony
b) stare meble, np. krzesło, kanapa, regał
c) odpady z rozbiórek i remontów
Przed wrzuceniem szklanej butelki po napoju do pojemnika/worka na szkło:
a) należy zdjąć etykietę
b) należy opróżnić butelkę z zawartości
c) obie odpowiedzi sa poprawne
Drugie życie odpadów to:
a) nadanie staremu przedmiotowi nowej funkcji, np. stara umywalka służy za donicę ogrodową
b) recykling, czyli proces przetwarzania odpadów w nowe materiały i przedmioty
c) obie odpowiedzi są poprawne
ODP: B, A, B, B, C

www.goap.org.pl

