
Konkurs DBAJ o KLIMAT 

Przeciwdziałanie zmian skutkom klimatu: 

Tytuł gry: Gra dla klimatu -również od CIEBIE zależy życie naszej planety 

Autorki:  Nina Rokita, Zofia Urbańczyk 

Pytania do gry planszowej umieszczonej na www.edukacja.barycz.pl;  

1. Jak najlepiej się poruszać  na dworze 

a) autem 

b)motorem 

c) rowerem 

2. Jak najlepiej usunąć trawę 

a) środkiem chemicznym 

b) ogniem 

c) łopatą 

3. Jak prawidłowo segregować śmieci 

a) do jednego kontenera 

b) do odpowiednich kontenerów (szkło, plastik, papier, metal, odpady bio) 

c) zostawić w lesie 

4. Jak prawidłowo się kąpać, żeby dbać o wodę 

a) krótki prysznic 

b)długa kąpiel w wannie 

c)długa kąpiel pod prysznicem 

5. Wychodząc z pokoju najlepiej 

a) zostawić światło, bo przyjdę niedługo 

b)zgasić światło 

c)nie zgasić światła,  żeby myśleli że jestem w domu 

6. Jak naładowałeś telefon to: 

a) wyciągasz ładowarkę z prądu 

http://www.edukacja.barycz.pl/


b) zostawiam a co tam 

c) zostawiam bo będę jeszcze ładować 

7. Jedziesz samochodem, piłeś soczek, co powinieneś zrobić z pustą butelką: 

a) wyrzucam przez okno, bo to szkło, które jest biodegradowalne 

b) wyrzucam do kosza na śmieci ( jak dojadę do domu ) 

c) wyrzucam na jezdnię, niech ktoś przejedzie 

8. Jak najlepiej dla środowiska ogrzewać dom 

a) miałem węglowym 

b) bateriami słonecznymi 

c) drewnem  

9. Używając skali porostowej możemy stwierdzić: 

a) czy jest czyste powietrze 

b) czy drzewo jest chore 

c) czy jest ciepło czy zimno 

10. Jacek poszedł do sklepu, pani ekspedientka zapytała się w jaką torbę zapakować  zakupy. Chłopiec 
dba o klimat więc odpowiedział: 

a) papierową 

b) plastikową 

c) materiałową  

11. Z czego najlepiej pić wodę na wycieczce: 

a) z bidonu 

b) z plastikowej butelki 

c) z plastikowego kubka 

12. Nina i Zosia znalazły dżdżownicę na ogrodzie: 

a) zjeść 

b) nadepnąć 

c) zostawić 

13. W sklepie rybnym jest wybór wielu gatunków ryb, jaką rybę wybierzesz : 



a) z Chin bo jest smaczna 

b) z lokalnego rynku 

c) z innego miasta 

14. Dlaczego najlepiej podczas gotowania przykrywać garnek 

a)żeby woda nie wychlapywała się z garnka 

 b) żeby się nie poparzyć  

c) oszczędzamy w ten sposób wodę i energię 

15. Jak często prać ubrania: 

a) jak nazbieramy cały wsad do pralki 

b) jak tylko się pobrudzą 

c) codziennie  

16. Czy masz jako osoba wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatu 

a) nie mam wpływu, bo w pojedynkę nic nie zdziałam 

b) mam wpływ, bo swoim działaniem krok po kroku mogę postępować tak, aby być ekologicznym 

c) trochę tak a trochę nie 

17. Co może się stać  na skutek nieekologicznych  działań człowieka : 

a) ociepli się klimat 

b) wybuchnie planeta 

c) polecimy w kosmos 

18. Dlaczego klimat się ociepla 

a)na skutek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery 

b) dlatego że słońce coraz mocniej świeci 

c) bo matka natura tak chce 

19. Ile przeciętnie Europejczyk wyrzuca śmieci w ciągu roku 

a) około 300 kg  

b) około 100 kg 

c) ok 500 kg 



20. Jaki procent wody słonej w stosunku do wszystkich wód znajduje się na Ziemi 

a) ok 96 % 

b) ok 70 % 

c) ok 85% 

21. Co to jest smog 

a) zanieczyszczenie powietrza 

b) bajkowe zwierzę 

c) prehistoryczny gad 

22. Co jest najczęstszą przyczyną smogu: 

a) spaliny pochodzące z kotłów i pieców 

b) z energii 

c) z wody 

23. Zobaczyłaś/eś czarny śmierdzący dym z komina, co powinien zrobić: 

a) dzwonić na 112 

b) zawiadomić gminę lub straż miejską 

c) zadzwonić na straż pożarną 

24. W jakim procencie  gospodarstwa domowe emitują szkodliwy pył do atmosfery: 

a) ok 50% 

b) ok 30% 

c) ok 10% 

25. Kto powinien zająć się problemem walki z klimatem 

a) rząd 

b) specjaliści 

c) wszyscy 

26. Czy stosowanie baterii słonecznych powoduje oszczędzanie energii 

a) tak 

b) nie 



c) niekoniecznie 

27. Co oznacza termin recykling 

a) ponowne wykorzystanie materiałów odpadowych 

b) jeżdżenie na rowerze 

c) zanieczyszczenie gleby 

28. Energia odnawialna wykorzystuje m.in. energię: 

a) wiatru 

b) baterii 

d) zwierząt 

30. Jak można wykorzystać  wodę deszczową 

a) do podlewania ogródka 

b) do picia 

c) do oblania w ciepłe dni 

31. co robię przed wyjściem do sklepu 

a) robię listę zakupów, żeby nie kupować rzeczy niepotrzebnych 

b) zabieram duże torby 

c) po prostu jadę  

32. Ile lasy pochłaniają CO2 rocznie 

a) 30 mln ton 

b) 10 mln ton 

c) 50 tys. ton 
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