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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu plastyczno-edukacyjnego 

„Stworki Śmieciorki” 

  

 

 

QUIZ 
       

 

…………………………….. 
imię i nazwisko uczestnika 

 

1. Do którego pojemnika powinny trafić obierki z jabłka? 

 Do pojemnika na odpady zmieszane. 

 Do pojemnika z bioodpadami. 

2. Kuba i Jacek mają plastikowe butelki po wodzie. Który z chłopców umie 

prawidłowo segregować śmieci? 

 Kuba odkręcił butelkę i zgniótł ją, a potem znowu zakręcił korek. 

 Jacek porządnie wypłukał butelkę, zakręcił korek i wytarł butelkę do sucha. 

3.  Podpowiedz mamie, w co powinna spakować Twoje drugie śniadanie. 

 W folię aluminiową. 

 W specjalne pudełko-śniadaniówkę. 

4. Jak myślisz, czy tekturę można wrzucać do pojemników na papier? 

 Nie 

 Tak. 

5. Już wiesz, że pudełko po jogurcie powinno trafić do pojemnika na plastik. A co z 

wieczkiem – oto jest zagadka? 

 Wyrzucamy je do pojemnika na metal lub plastik. 

 Wyrzucamy je do pojemnika na papier. 
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6. Gdzie mama powinna wyrzucić butelki szklane ? 

 Do pojemnika na szkło. 

 Do pojemnika na bioodpady. 

 

7. A teraz zagadka. Co szybciej ulegnie rozkładowi? 

 Gazeta 

 Talerzyk plastikowy 
 

8. Który z pojazdów jest bardziej ekologiczny? 

  

  

 

9. Co to jest recykling? 

 Robienie z niektórych odpadów nowych przydatnych materiałów i rzeczy. 

 Wrzucanie odpadów do odpowiednich pojemników. 

10. W szkole Magdy jest zbierana makulatura. Dziewczynka też zaniosła sporo 

starych gazet. Co ratujemy, zbierając makulaturę? 

 Węgiel na opał. 

 Drzewa. 
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11. Która z tych pań segreguje śmieci? 

 Pewna pani, która wrzuciła wszystkie zebrane w domu śmieci do pojemnika z napisem 

„ODPADY ZMIESZANE”. 

 Pewna pani, która wrzuciła szklane słoiki do pojemnika z napisem „SZKŁO”. 

 

12. Do pojemnika na papier można wrzucić 

 Pognieciony papier. 

 Zmoczony papier. 

 

13. Jesteś z tatą w sklepie. Podpowiedz mu, w co powinien spakować zakupy? 

 W torbę foliową, którą można dostać przy kasie w sklepie. 

 W materiałową torbę wziętą z domu. 

 

14. Wypiłeś soczek − był pyszny. Ale co teraz zrobisz z butelką? 

 

 Wypiję napój do końca i wyrzucę butelkę do pojemnika na szkło. 

 Poproszę tatę, żeby stłukł butelkę, to zajmie mniej miejsca w pojemniku na szkło. 

 

Prawidłową odpowiedź zaznacz X. 

POWODZENIA  ! 
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