Kvíz z oblasti třídění a recyklace odpadů II
(1. 6. – 21. 6. 2009)

Jaké bylo zadání?
Žáci a studenti označovali správné odpovědi v pokračování kvízu o odpadech. Opět se můžete
podívat, jaké byly otázky a správné odpovědi.

Bodové hodnocení
Za správně vyplněný kvíz získala škola 200 bodů.

Malý přehled
Počet zúčastněných škol

Vydané body

628

112 800

Otázky a správné odpovědi
1. Co je to dotřiďovací linka?
a) zařízení, kde se dotřídí odpad z barevných kontejnerů na druhotné suroviny a
zbaví se nežádoucích příměsí
b) zařízení, kde se roztřídí odpad z popelnic na směsný komunální odpad
c) zařízení, kde se upravuje odpad před uložením na skládku
2. Co jsou to PET flakes?
a) jedná se o speciální vlákna, která vzniknou recyklací PET lahví
b) jedná se o malé kousky z rozdrcených PET lahví, ze kterých se vyrábí vlákna
c) kukuřičné lupínky, které se prodávají v plastových láhvích
3. Jaký druh papíru nepatří do modrého kontejneru?
a) mastný, mokrý, plesnivý, od chemikálií, nebo zbytků potravin.
b) s kancelářskými sponkami
c) pokreslený
4. Jak se recyklují nápojové kartony?
a) nedají se vůbec recyklovat
b) recyklují se na plastové a hliníkové výrobky, papír se spálí
c) recyklují se buď na papír, nebo stavební desky
5. Který z uvedených materiálů se dá nejvíckrát recyklovat?
a) sklo
b) papír
c) plasty
6. Kolik dotřiďovacích linek je v České republice?
a) asi dvacet
b) okolo stovky
c) přes tisíc

7. Jakou barvu má samolepka označující kontejnery na třídění nápojových kartonů?
a) oranžovou
b) žlutou
c) světle zelenou
8. Maskot a průvodce školního programu o třídění obalů se jmenuje
a) Baterka Terka
b) Krabice Kája
c) Tonda Obal
9. Značka „Zelený Bod“, kterou najdete na obalech, znamená, že se jedná o:
a) ekologicky šetrný výrobek
b) obal z biologicky rozložitelných materiálů
c) obal, za který bylo zaplaceno do systému zpětného odběru a využití obalových
odpadů
10. Které z uvedených spojení, označujících tok odpadů, je správné?
a) barevné kontejnery – dotřiďovací linka – zpracovatel – výrobky
b) barevné kontejnery – zpracovatel – výrobky
c) kontejnery – skládka – zpracovatel – výrobky

