QUIZ PÅ SKOLEN
TEMA: MILJØVENNLIG TEKNOLOGI
1. Hva er teknologi?
Teknologi er navnet på en
dyrehage i Danmark.
Teknologi er et fag på
barneskolen.
Teknologi er noe som
hjelper oss til å gjøre et
eller annet.

2. Hva er miljøteknologi?
Teknologi som er bra for
jorda.
Teknologi som gir bedre
miljø i klassen.

5. Hvor stort er området med
søppel i Stillehavet?
Like stort som Norge.

Rent vann.
Bensin.

4. Hva er sant om solcellepanel?
Vi kan ikke ha solcellepanel
i Norge. Det er for kaldt her
til at de kan fungere.
Energien fra solcellepanel
er miljøvennlig.
Energien fra solcellepanel
ødelegger naturen.

Ja.

Like stort som Danmark.
Fire ganger større enn
Norge.

Nei, fordi oljeboring ikke er
teknologi i det hele tatt.

6. Hva forurenser mest av elbiler
og bensinbiler?
Bensinbiler.
Elbiler.

9. Hva forurenser mest av disse?
Å lage strøm.
Å sykle til skolen.
Å lage en vegetarmiddag.

De forurenser like mye.

10. Er all teknologi bra for jorda?
7. Hvilke av disse byene har
elbusser?

Strøm.

8. Er oljeboring miljøteknologi?
Nei, fordi oljeboring skader
miljøet.

Teknologi som skader
miljøet.

3. Hva lager et solcellepanel?

UKE 3

Bergen og Kristiansand.
Bodø og Tromsø.
Trondheim og Oslo
FOTO: Øyvind Berg

Ja!
Nei, mye teknologi forurenser og sørger for mer
klimagassutslipp. Dette
skaper mer klimaendringer.
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