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1. Hva er hovedtrusselen til truede arter i Norge?

 

a. Temperaturforandringer 

b. Mennesker forandrer leveområdene

c. Nye arter tar over

2. Hva kalles oversikten over truede plante- og dyrearter i Norge?

 

a. Trualista

b. Blålista

c. Rødlista

3. Hva er navnet på et samfunn av levende organismer og

deres omgivelser?

 

a. Økosystem

b. Samfunnssystem

c. Miljøsystem

4. Hva kalles rødrevens slektning, som er kritisk truet i Norge?

 

a. Snørev

b. Skogrev

c. Fjellrev



1. Hvor mye varmere har jorda bl itt de siste 100 årene?

a. Cirka 0,5 grad

b. Cirka 1 grad

c. Cirka 2 grader

2. Hva kalles effekten som varmer jorda, og gjør det mulig
for oss å leve her?

a. Varmeeffekten

b. Soleffekten

c. Drivhuseffekten

3. Hvor mye kaldere hadde det vært på jorda uten denne effekten?

a. 2 grader kaldere

b. 34 grader kaldere

c. 15 grader kaldere

4. Hva heter den viktigste klimagassen, som har økt med
nesten 50 prosent de siste 200 årene?

a. H20 (vann)

b. NaCl (natriumklorid)

c. C02 (karbondioksid)
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1. Hvilke land i verden bruker mest strøm?

a. Norge og Sverige

b. USA og Kina

c. Tyrkia og Russland

2. Hva kalles energikilden vi kan lage av matavfall?

a. Vi kan ikke lage energi av matavfall

b. Olje

c. Biogass

3. Hvilken av disse er IKKE en fornybar energikilde?

a. Solenergi

b. Tidevannsenergi

c. Foss i It brennstoff

4. Hvilken energikilde er den vanligste i Norge i dag?

a. Vannkraft

b. Vindkraft

c. Solkraft
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1. Hvor mange kilogram avfall produserte hver innbygger i 

Norge i 2019?

 

a. Cirka 150 kg

b. Cirka 300 kg

c. Cirka 400 kg

2. Hvor mange prosent økte den totale avfallsmengden i Norge

fra 1995 - 2017?

 

a. Cirka 30 prosent

b. Cirka 65 prosent

c. Cirka 50 prosent

3. Hvor lang tid tar det for naturen å bryte ned et bananskall?

 

a. 1-2 uker

b. 1-2 år

c. 1-2 måneder

4. Hvor lang tid tar det for naturen å bryte ned en plastpose?

 

a. 20 år

b. 10 år

c. 1 år



fo-rbr 
1. Hva kaller vi det når vi kaster mat unødvendig?

a. Matsvinn
b. Matbruk
c. Matutkast

2. Hvor mange jordkloder ville vi trengt dersom alle i verden
skulle ha samme forbruk som oss i Norge?

a. 3,4 jordkloder
b. 1, 7 jordkloder
c. 2,5 jordkloder

3. Hvor mange leker har i gjennomsnitt en norsk syvåring?

a. 100

b. 300

C. 500

4. Hva kan vi gjøre for å få ned forbruket vårt?

a. Kjøpe brukt
b. Kjøpe ting av god kvalitet som varer lengre
c. Ta vare på og reparere tingene våre
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