
Maradék nélkül kvíz 2. forduló (3. fejezet) 

 
1.Válasszátok ki, hogy az alább felsoroltak közül melyik élelmiszer pazarlása jár nagyobb 

környezetterheléssel! Egy választ jelöljetek meg. 1 pont 

 

 1kg földieper 

 1 kg jégcsapretek 

 1 kg marhahús 

 1 kg kenyér 

 

2. Igaz vagy hamis? Válasszátok ki a helyes válaszokat! 6 pont 

 

Igaz Hamis 

 

 A biohulladékok bomlása során keletkező üvegházhatású gázok károsak a 

környezetre.: igaz 

 A hulladéklerakóba került élelmiszerhulladékok lebomlása során keletkező szén-

dioxid mennyisége csekély mértékű.: hamis 

 A legnagyobb káros anyag kibocsátás az állati termékek lebomlása során keletkezik.: 

igaz 

 A biohulladékokat mára a világ minden pontján teljes mértékben hasznosítják.: hamis 

 A világ népessége folyamatosan nő, ezért egyre több élelmiszerre van szükség.: igaz 

 Az élelmiszerpazarlás legnagyobb költségei az élelmiszerlánc elején, a termelőnél 

keletkeznek.: hamis 

 

3. A világ élelmiszerhulladék lerakóinak összes területe akkora, mint... Egy választ jelöljetek 

meg. 1 pont 

 

 ...12,2 lengyelországnyi terület. 

 ...27,8 lengyelországnyi terület. 

 ...44,5 lengyelországnyi terület. 

 

4. A világ édesvíz-felhasználásának hány százaléka közvetett vízfelhasználás? Egy választ 

jelöljetek meg. 1 pont 

 

 20 % 

 50 % 

 70 % 

 

5. Melyik számít közvetlen és melyik közvetett vízfogyasztásnak? Válasszátok ki a helyes 

válaszokat! 6 pont  

 

Közvetlen vízfogyasztás Közvetett vízfogyasztás 

 

 Fogmosás: közvetlen vízfogyasztás 

 Termőföld öntözése: közvetett vízfogyasztás 



 Ivás: közvetlen vízfogyasztás 

 Mosogatás: közvetlen vízfogyasztás 

 Élelmiszerelőállítás: közvetett vízfogyasztás 

 Fürdés: közvetlen vízfogyasztás 

 

6. Ha az országokat szén-dioxid-kibocsátásuk alapján sorrendbe állítanánk, és magát az 

élelmiszerpazarlást is a sorrendbe helyeznénk, hányadik helyen állna? Egy választ jelöljetek 

meg. 1 pont 

 

 Az első helyen 

 A második helyen 

 A harmadik helyen 

 A hetedik helyen 

 

7. Melyik gáz nem termelődik az élelmiszerhulladékok lebomlása során? Egy választ 

jelöljetek meg. 1 pont 

 

 Metán 

 Szén-dioxid 

 Netán 

 

Maradék nélkül kvíz 2. forduló (4. fejezet) 

 
8. Milyen hőmérsékletet tartsunk a hűtőben? Egy választ jelöljetek meg. 1 pont 

 

 0 – 5 ºC 

 6 – 8ºC 

 -5 – 2 ºC 

 

9. Hogyan tudjátok megállapítani, hogy megfelelő hőmérsékletű-e a hűtőszekrényetek? Egy 

választ jelöljetek meg. 1 pont 

 

 Kitapintjátok a kezetekkel. 

 Megméritek a hőmérsékletet hőmérővel. 

 Nem szükséges ellenőrizni a hűtőszekrény hőmérsékletét. 

 

10. Mely élelmiszereket nem érdemes lefagyasztani? Több választ is megjelölhettek. 6 pont 

 

 Rakott krumpli 

 Eclair fánk 

 Kakaós csiga 

 Kenyér 

 Málna 

 Gulyásleves 

 

11. Mit jelent a FIFO elv? Egy választ jelöljetek meg. 1 pont 

 

 Tarts mindenből minél többet otthon. 



 Amit előbb vettél azt előbb is fogyaszd el. 

 Fiúk Is Figyeljenek Oda 

 

12. Az alábbiak közül melyik tevékenység nem minősül megelőzésnek a hulladékhierarchia 

szintjei szerint? Egy választ jelöljetek meg. 1 pont 

 

 Anyával együtt megtervezzük a heti menüt. 

 Csak annyit szedek a tányéromra, amennyit meg is tudok enni. 

 Gondosan komposztálom a megmaradt zöldségeket. 

  

13. Jelöljétek meg az alábbi lehetőségek közül, hogy TI mit tehettek az élelmiszerpazarlás 

ellen a bevásárlás során! Több választ is megjelölhettek. 4 pont 

 

 Elmondjátok, miből és mennyit szeretnétek. 

 A szüleitekkel együtt tervezitek meg a menüt. 

 Nem mentek éhesen vásárolni. 

 Felhívjátok a szüleitek figyelmét arra, hogy ha nincsen rá szükségetek, ne 

vegyétek meg a nagyobb kiszerelésű termékeket. 

 

14. Jelöljétek meg az alábbi lehetőségek közül, hogy TI mit tehettek az élelmiszerpazarlás 

ellen a konyhában! Több választ is megjelölhettek. 6 pont 

 

 Csak annyit szedtek a tányérotokra, amennyit meg is tudtok enni. 

 Felhívjátok a szüleitek figyelmét arra, hogy ha a szükségesnél több ételt 

készítettetek, akkor azt fagyasztással tartósíthatjátok. 

 Rendszeresen ellenőrzitek a hűtőgép hőmérsékletét. 

 Felhívjátok a szüleitek figyelmét arra, hogy az arra alkalmas maradékokból akár 

új fogást is készíthettek. 

 A kevésbé szép zöldségeket és gyümölcsöket is elfogyasztjátok. 

 A megszáradt zsemléből zsemlemorzsát készítetek. 

 

15. Jelöljétek meg az alábbi lehetőségek közül, hogy TI mit tehettek az élelmiszerpazarlás 

ellen egy étteremben! Több választ is megjelölhettek. 3 pont 

 

 Nem rendeltek egyszerre túl nagy mennyiséget. 

 Elcsomagoltatjátok a maradékot. 

 Akkor is megeszitek a sült halat, ha allergiásak vagytok rá. 

 

16. Ha a Magyarországon keletkezett élelmiszerhulladékot kamionokra pakolnánk és ezeket 

Budapesttől kezdve egymás mögé sorba állítanánk, körülbelül hol érne véget a sor? Egy 

választ jelöljetek meg. 1 pont 

 

 Győrig (légvonalban kb. 105 km) 

 Münchenig (légvonalban kb. 560 km) 

 Párizs (légvonalban kb. 1250 km) 

 

17. Válasszátok ki a helyes válaszokat! Hogyan tud az okostelefonom az élelmiszerhulladék 

csökkentésben segíteni nekem? Több választ is megjelölhettek. 4 pont 

 



 Receptet keresek az interneten a fel nem használt alapanyagok hasznosítására. 

 Bevásárlólistát írok egy erre alkalmas alkalmazással. 

 Vásárlás előtt lefényképezem a hűtő tartalmát, így a boltban bármikor 

ellenőrizni tudom annak tartalmát. 

 Nyomon követem a NÉBIH Maradék nélkül honlapját. 

 
3. fejezet: 17 pont 

4. fejezet: 28 pont 

Összesen: 45 pont 

 


