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1. Hvilket land slipper ut mest
CO2 i verden?
a) India b) Kina

c) USA

2. Hvilket av disse landene slipper ut MINST CO2 i verden?
a) Norge

b) Brasil

c) Tuvalu

CO2
CO2

4. Hva er usant om
klimaendringer?
a) Klimaendringene skjer bare på
Nordpolen og på Sørpolen.

b) Klimaendringene rammer de fattigste hardest.

b) Klimaendringene merkes over hele
3. Hva er det som produserer
mesteparten av de klimagassutslippene som kommer fra det
norske jordbruket?
a) Sauer og kuer som raper og
promper.
b) Traktorer, lastebiler og andre
maskiner som brukes til gårdsdrift.

verden. Noen steder merker man dem
mer enn andre steder.

5. Hva heter gasslaget rundt
jorda som beskytter oss mot
farlig ultrafiolett stråling
a) Metanlaget

b) Ozonlaget

c) Karbonlaget

c) Norsk jordbruk slipper ikke ut
klimagasser.
BARNAS MILJØVERNORGANISA
SJON

?

MILJØAGENTENES

VÅR FELLES
JORDKLODE

2. Ifølge FNs menneskerettigheter
har alle barn rett til...
a)...å ha Ipad på skolen fra de er 10
år gamle
b)...å få 500 kr i ukepenger hver uke.
c)...å gå på skole, og ha nok mat og
drikke.

3. Hvor gammel er jorda?
a) 4,54 milliarder år

1. Hva er FNs bærekraftsmål?

b) 4,54 millioner år

a) Det er mål som skal sikre at vi blant
annet utrydder fattigdom og stopper
klimaendringene innen år 2030.

c) Ca 2 millioner år

b) Det er mål som skal sikre at alle
svartelistede insektsarter skal være
utryddet innen neste år.
b) Det er mål som skal sikre at alle
mennesker har egen TV innen 2030.

4. Hvor mange mennesker har
ikke tilgang på trygt drikke vann?
a) 1 av 50 mennesker
b) 1 av 3 mennesker
b) Alle mennesker har tilgang på rent
og trygt drikkevann.

5. Hva er IKKE sant om mennesker og klimaendringer?
a) Klimaendringene vil føre til mer
fattigdom.
b) Klimaendringene vil føre til bedre
skolegang for alle barn i hele verden.
b) Klimaendringene vil føre til mindre
tilgang på både mat og vann.
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TRUEDE
DYREARTER
1. Hvilken av disse lever i
regnskogen i Amazonas?

4. Hvilken av disse fuglene er en
truet norsk dyreart?

a) Dovendyr b) Løve c) Neshorn

a) Kråke

2. Hva er usant om tigeren?
a) Tigeren liker å svømme

5. Hva er sant om dyr og
klimaendringer?

b) Ingen tigre har det samme
stripemønsteret

a) Klimaendringene kan gjøre at
dyras leveområder blir ødelagt.

c) Tigeren bor i Amazonas

b) Klimaendringene kan gjøre at
dyra får mindre mat.

3. Hva er landjordas største
rovdyr?
a) Isbjørn

b) Hubro

c) Måke

c) Klimaendringene gjør at det blir
mer fisk i havet.

b) Snøleopard

c) Spekkhogger
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2. Hvor får mennesker energi fra?
a) Olje, kull og gass
b) Mat

ENERGI
1. Hvilken av disse energikildene
kommer opprinnelig fra solen?
a) Bølgekraft

c) Elektrisitet

3. Hva er fornybar energi?
a) En energikilde som ikke tar
slutt, ihvertfall så lenge vi tar vare
på jorda.
b) Energikilder som olje og gass.
c) Det er bare vindkraft som er
fornybar energi.

b) Vindkraft

c) Både bølgekraft og vindkraft

4. Hva er en ikke-fornybar
energikilde?
a) En energikilde som en dag vil
ta slutt.
b) En energikilde vi kan bruke til
evig tid.
c) Energikilder som vindkraft,
solenergi og bølgekraft.
5. Hva er mest dumt med ikkefornybare energikilder?
a) De skaper mer regn i regnskogen.
b) De koster altfor mye.
c) De fører til masse forurensing.
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TRANSPORT
1. Hva er lokal forurensing
fra biltrafikken?
a) Svevestøv og nitrogenoksid
b) Vanndamp og flaksestøv
c) Hydrogengass og plantestøv
2. Hva er den største kilden til
norske klimagassutslipp?
a) Jordbruk b) Fiskebåter
c) Transport

3. For at det skal bli mindre
klimagassutslipp kan du...
a) ...gå mer på ski
b) ...kjøre mer bil
c) ...gå, sykle og kjøre mer
kollektivt
4. Hva lages bensin av?
a) Vann
b) Olje
c) Sand
5. Lokal luftforurensing kan
gi deg...
a) ...sykdommer i luftveiene
b) ...kortere sommerferie
c) ...bedre humør
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FORBRUK
1. Hva er kildesortering?
a) Å sortere avfall slik at det skal
bli lettere å gjenvinne materialene
som avfallet består av.
b) Å sortere ut all plasten slik at
den kan bli kastet i restsøpla.
c) Å sortere mat i kjøleskapet, slik
at gammel mat ikke blir liggende
og råtne.
2. Hva er plastleker laget av?
a) Olje

b) Papir

c) Bomull

4. Hvorfor er det bra å pante?
a) Fordi vi gjenvinner plasten og
hindrer at plasten havner i naturen.
b) Fordi vi trenger flere plastflasker.
c) Fordi vi får penger.
5. Hva bør vi gjøre med ødelagte
elektriske leker?
a) Kaste dem i restsøpla
b) Levere dem inn til gjenvinning
c) Kaste dem i plastsøpla

3. Hva slags mat produserer mest
klimagassutslipp?
a) Grønsaker

b) Importert kjøtt

c) Egg, ost og melk
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LIVET
UNDER VANN
1. Hvilken av disse er den største
trusselen for livet i havet?
a) Klimagassutslipp
b) Norske fiskebåter
c) Surfere som forsøpler strendene
2. Hva er yndlingsmaten til
blåhvalen, det største dyret som
noen gang har levd på kloden?
a) Krill

b) Plastposer

c) Andre blåhvaler
3. Hvilken av disse fiskene er
ikke en truet dyreart?
a) Hvithai

4. Hva er korallbleking?
a) Korallene mister fargen sin og
risikerer å dø, på grunn av at havet
blir varmere.
b) Korallene mister fargen sin
fordi de blir bleket av sollyset.
c) Korallbleking er når stoff fra
koraller brukes til å bleke hår med.
5. Hva blir mer og mer vanlig å
finne i magesekken på fisker og
sjødyr?
a) Barkebiter b) Grus og småstein
c) Plastbiter og plastposer

b) sei

c) Storskate
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KLIMA

TRUEDE DYREARTER

1-A: Dovendyr 2-B: Tigeren bor i Amazonas
3-A: Isbjørn
4-B: Hubro
5-C: Klimaendringene gjør at det blir mer
fisk i havet

ENERGI

1-C: Både bølgekraft og vindkraft
2-B: Mat
3-A: En energikilde som ikke tar slutt,
ihvertfall så lenge vi tar vare på jorda.
4-A: En energikilde som en dag vil ta slutt.
5-C: De fører til masse forurensing.

1-B: Kina.
2-C: Tuvalu.
3-A: Sauer og kuer som raper og promper.
4-A: Klimaendringene skjer bare på
Nordpolen og på Sørpolen.
5-B: Ozonlaget.

TRANSPORT

VÅR FELLES JORDKLODE

FORBRUK

1-A: Det er mål som skal sikre at vi blant
annet utrydder fattigdom og stopper
klimaendringene innen år 2030.
2-C: ...å gå på skole, og ha nok mat og
drikke.
3-A: 4,54 milliarder år
4-B: 1 av 3 mennesker
5-B: Klimaendringene vil føre til bedre
skolegang for alle barn i hele verden.

1-A: Svevestøv og nitrogenoksid 2-C:
Transport. 3-C:...gå, sykle og kjøre mer
kollektivt 4-B: Olje
5-A:...sykdommer i luftveiene.

1-A: Å sortere avfall slik at det skal bli
lettere å gjenvinne materialene som
avfallet består av.
2-A: Olje.
3-B: Importert kjøtt.
4-B: Fordi vi gjenvinner plasten og
hindrer at plasten havner i naturen.
5-B: Levere dem til gjenvinning.

LIVET UNDER VANN

1-A: Klimagassutslipp.
2-A: Krill.
3-B: Sei. 4-B: Korallene mister fargen sin og risikerer å dø, på grunn av
at havet blir varmere.
5-C: Plastbiter og plastposer
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