ANKIETA NA TEMAT GLOBALNEGO OCIEPLENIA

I.

Czy słyszałeś/aś o zmianach klimatu lub globalnym ociepleniu?
1. Nie
2. Tak poprzez internet/TV
3. Tak w szkole
4. Tak poprzez gazety, książki
5. Tak, w innych sytuacjach

II.

III.

Odpowiedz prawda lub fałsz
1. Zmiany klimatu to to samo co efekt cieplarniany

P/F

2. Zmiany klimatu są spowodowane wzrastającym efektem cieplarnianym

P/F

3. Efekt cieplarniany jest spowodowany zmianami klimatu

P/F

4. Zmiany klimatu są związane z redukcją dziury ozonowej

P/F

Które z niżej wymienionych to paliwa kopalne:
1. Ropa
2. Węgiel
3. Gazy naturalne
4. Wszystkie wyżej wymienione

IV.

Co się dzieje kiedy spalamy paliwa kopalne?
1. Nic
2. Powstaje duże ognisko
3. Spalany jest tlen i dwutlenek węgla jest uwalniany do atmosfery
4. Dwutlenek węgla jest spalany i tlen jest uwalniany do atmosfery

V.

Co jest głównym gazem cieplarnianym:
1. Tlen
2. Dwutlenek węgla
3. Ozon
4. Metan

VI.

Jaka jest najbardziej optymalna temperatura na Ziemi:
1. -5°C
2. 0°C
3. 15°C
4. 30°C

VII.

Który kraj emituje obecnie najwięcej gazów cieplarnianych:
1. Chiny
2. USA
3. Niemcy
4. Indie

VIII.

Które z następujących typów żarówek zużywają najmniej energii co powoduje mniejszą
emisję gazów cieplarnianych:
1. Zwykła żarówka
2. Świetlówka
3. Halogen
4. LED

IX.

Wybierz fałszywą odpowiedź. Rezultatem efektu cieplarnianego jest:
1. Podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach.
2. Liczne trzęsienia ziemi oraz tsunami.
3. Wzrost średniej temperatury na Ziemi.
4. Topnienie lodowców na Arktyce i Antarktydzie.

X.

A co z deszczem? Zaznacz właściwą odpowiedź:
1. W wielu miejscach na świecie jest go więcej ale jest bardziej ulewny, natomiast są
miejsca gdzie jest go mniej.
2. Generalnie deszcz rzadziej występuje w przyrodzie.
3. Nie ma związku pomiędzy ilością deszczu a globalnym ociepleniem.

XI.

Wybierz prawdę lub fałsz:
1. Produkcja energii z paliw kopalnych tylko nieznacznie wpływa na globalne
ocieplenie.

P/F

2. Produkcja energii z odnawialnych źródeł pomaga zredukować globalne
ocieplenie.
3.

Używanie energii elektrycznej nie ma wpływu na środowisko ponieważ nie emituje
gazu do atmosfery.

4. Drzewa redukują ilość dwutlenku węgla w atmosferze poprzez fotosyntezę.
XII.

P/F

Czy robisz coś na co dzień aby zredukować efekty zmian klimatu:
1. Nie.
2. Tak, podaj przykład………………………….

P/F
P/F

