
 

 

 

 

KEHOP-1.2.1-18-2019-00246 

 
„Debrecen klímastratégiájának kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” 

 

 
 

Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 

megbízásából a „Debrecen klímastratégiájának kidolgozása, 

valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című 

KEHOP-1.2.1-18-2019-00246    azonosítószámú projekt 

keretében. 

 

 

  

 
 

 

  



*Aláírásommal hozzájárulok a fent megnevezett projekt keretében megadott adataim – az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú 
rendelete rendelkezéseinek betartásával történő - kezeléséhez; valamint a projekt keretében készülő fotódokumentáció elkészítéséhez és 
felhasználásához a projekt megvalósítás dokumentálása érdekében. 
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Légy klímatudatos! tanóra 

Kérdőív 

Kitöltő név (NYOMTATOTT):________________ Aláírás*: __________________ 

Iskola neve rövidítve: ____________________ Osztály: _______________________ 

 

KARIKÁZD BE A HELYES VÁLASZT! 

 

1. “Az üvegházhatású gázok egy láthatatlan burkot képeznek a Föld körül, ami a Nap 

beérkező fénysugárzását beengedi, míg a Föld felszínéről visszaverődő sugárzást 

elnyeli. Ez üvegházhatást eredményez, ami globális felmelegedéshez vezet.” Az állítás 

igaz vagy hamis? 

a) Igaz 

b) Hamis 

 

2. A hosszú időn át tartó, egyoldali éghajlati eltolódás (esetünkben a globális 

felmelegedés) következtében a szélsőséges időjárási jelenségek egyre gyakoribbakká 

válnak. Ez a jelenség járul hozzá a klímaváltozáshoz. Karikázd be a szélsőséges 

időjárási jelenségeket! 

a) Viharok, erős széllökések, nagy intenzitású záporok, jégeső 

b) Csapadékvíz egyenletes eloszlása 

 

3. Debrecenben az energiafogyasztás (áramfogyasztás, földgázfogyasztás, lakossági 

szén- és tűzifa felhasználás) jár a legtöbb üvegházhatású gáz kibocsátással. Mivel 

tehetünk az energiafogyasztásunk csökkentése érdekében? Karikázd be a helyes 

választ. 

a) Mindig számítógépezünk és sok áramot fogyasztunk. 

b) Kevesebbet használunk olyan eszközt, ami árammal működik. 

 

4. Válaszd ki melyik tevékenység járul hozzá kevésbé az üvegházhatású gázok 

növekedéséhez!  

a) Gyalog, kerékpárral, görkorival vagy rollerrel közlekedünk rövid távok megtétele során, 

hosszabb távok megtételéhez tömegközlekedést választunk. 

b) Inkább (benzines vagy diesel) autóval megyünk olyan helyre is, ahova 5 percen belül 

gyalog is odaérnénk. 
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