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QUIZ „Jak oszcz dza energi ?”
Ty i energia elektryczna

Razem z rodzin odpowiedzcie na pytania. Quiz jest tylko dla was, ale szczere odpowiedzi
pomog wam ustali czy racjonalnie gospodarujecie energi elektryczn w swoim domu.

1. Gdy twoja rodzina decyduje si na zakup nowego urz dzenia gospodarstwa
domowego zwracacie uwag na Etykiet Efektywno ci Energetycznej (informuje ona
o zu yciu energii przez dane urz dzenia) i wybieracie urz dzenie o jak najmniejszym
zu yciu energii?
a) Tak, obok ceny to jedno z podstawowych kryteriów wyboru.
b) Nie, nigdy nie przywi zujemy do tego wagi/ Nigdy wcze niej nie
ysza em/s ysza am o takiej etykiecie.
2. Czy zdarza Ci si wk ada do lodówki ciep ywno ?
a) Nie, powoduje to bowiem zak ócenie pracy lodówki i zwi kszony pobór
energii.
b) Tak, to dobra metoda na „szybkie sch odzenie” np. ciep ej herbaty.
3. Kiedy wyjmuj jedzenie z lodówki to:
a) Najpierw zastanawiam si jakie produkty b
potrzebowa a potem wyjmuje
je wszystkie przy jednokrotnym otwarciu lodówki.
b) Otwieram lodówk i dopiero wtedy zastanawiam si na co mam ochot .
4. Jak cz sto w cza si w twoim domu pralk automatyczn ?
a) Kiedy nagromadzi si tyle brudnych rzeczy, aby pralka by a pe na, ale je li
wk ad nie jest pe ny ustawiamy odpowiedni program.
b) Prawie ka dego dnia, bez wzgl du na ilo brudnych rzeczy.
5. Kiedy gotuj wod w czajniku elektrycznym to:
a) Wlewam tylko tyle wody ile jest mi potrzebne i po zagotowaniu od razu j
wykorzystuj .
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b) Cz sto przypominam sobie o wstawionej wodzie po pewnym czasie, kiedy nie
jest ju ona gor ca wi c podgrzewam j jeszcze raz.
6. Czy twoja drukarka jest ci gle w trybie czuwania (stand-by) nawet je li nie u ywasz
jej przez d szy czas?
a) Nie, w czam j tylko wtedy gdy wiem, e b
co drukowa .
b) Tak, od czasu zainstalowania jest ci gle w trybie czuwania.
7. Czy kiedy wracasz do domu od razu w czasz komputer nawet je li wiesz, e przez
kilka godzin nie b dziesz z niego korzysta /korzysta a?
a) Nie, korzystam z komputera przez kilka godzin gdy tego potrzebuj a potem
go wy czam.
b) Tak, kiedy jestem w domu komputer pracuje ca y czas, bez wzgl du na to czy
jest mi potrzebny czy nie.
8. Czy twój monitor ma ustawion funkcj automatycznego prze czania si na tryb
„stand-by” po 10 minutach, a po 30minutach nieu ywana wy cza si ca kowicie?
a) Tak, wiem, e monitor pobiera po ow energii u ywanej przez komputer.
b) Nie, ale mam ustawione w czanie wygaszacz ekranu (UWAGA: wygaszacz
ekranu nie zmniejsza zu ycia energii monitora!).
9. Czy w twoim domu/pokoju telewizor jest w czony przez wi ksz cz
dnia?
a) Nie, w czamy telewizor tylko wtedy kiedy co ogl damy.
b) Tak, cz sto te wy czamy d wi k lub ciszamy foni by nie zag usza radia.
10. Czy w twoim domu stosujecie energooszcz dne arówki?
a) Tak, staramy si aby by y one zamontowane we wszystkich ród ach wiat a.
b) Nie, po co nam taki du y wydatek?
11. Co robisz gdy w pomieszczeniu jest za gor co?
a) Zmniejszam temperatur poprzez regulacj zaworów termostatycznych na
grzejnikach.
b) Otwieram okno lub pozostawiam je uchylone na d szy czas.
12. Czy czynno ci wymagaj ce wiat la starasz si wykonywa w porze dziennej?
a) Tak.
b) Nie zwracam na to uwagi.
13. Kiedy wychodz z pokoju na wi cej ni 6 minut to:
a) Gasz ca e o wietlenie.
b) Raczej nie wy czam wiat a, robi to tylko wtedy gdy wychodz z domu.
14. W jakiej temperaturze sypiasz ?
a) poni ej 180C
b) powy ej 18 0C
15. Czy w Twoim domu jest cho jeden „nakr cany” zegarek ?
a) Tak
b) Wszystkie zegarki s na baterie.
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Przewaga odpowiedzi a):

Gratulacje! Ty i twoja rodzina nale ycie do ludzi dbaj cych o rodowisko naturalne. Zdajecie
sobie spraw z konieczno ci oszcz dzania energii elektrycznej i w yciu codziennym starcie
si do tego d
. Jednak nie spoczywajcie na laurach i w dalszym ci gu szukajcie nowych
pomys ów na ograniczenie zu ycia energii. Pewne wskazówki znajdziecie na tej p ycie w
cz ci Porady ”Jak oszcz dza energi ”!.

Przewaga odpowiedzi b):

Sytuacja jest alarmuj ca! Zbyt cz sto nie przywi zujecie wagi do oszcz dzania energii. Mo e
warto zapozna si z kilkoma wskazówkami dotycz cymi racjonalnego gospodarowania tym
zasobem i zmieni stare nawyki? Koniecznie przeczytajcie informacje w cz ci: Porady ”Jak
oszcz dza energi ”!

