A versenyképes, alacsony széndioxid-kibocsátású energiaágazat felé
http://ec.europa.eu/news/energy/111219_hu.htm
Az EU terveket fogalmaz, hogy a kibocsátást úgy mérsékelje
több mint 80%-kal, hogy a csökkenés ne járjon kedvezőtlen
hatásokkal az energiaellátásra és a versenyképességre nézve.
Az EU feltérképezi a „széntelenítéssel” (szén-dioxidmentesítéssel) járó kihívásokat annak érdekében, hogy 2050-re az
1990. évi szinthez képest 80–95%-kal csökkentse az
üvegházhatású gázok kibocsátását.
A forrásban említett üvegházhatás milyen globális változásokkal
járhat? (többelemű választás) 3 pont
A.
B.
C.
D.
E.
F.

átlaghőmérséklet növekedés
tengervízszint emelkedés
ózonréteg „elvékonyodása”
szén –monoxid szint növekedése
időjárási szélsőségek
népességrobbanás

Döntse el az állításokról, hogy igaz (I), vagy hamis (H) 5 pont
A bevezető szöveg melletti ábrán látható eszköz megújuló módon termel energiát.
Ehhez hasonló szerkezet szűkebb környezetében is előfordul
Az atomenergia ésszerű altertnatíva a „széntelenítés” elérése érdekében.
A benzinkutakon kapható E85 bioetanollal kiválthatjuk a benzint.
Kőszénkészleteink még 300 évre elgendőek, csak más kitermelési módot kell alkalmaznunk a
környezeti vélság mérséklésére.
Az EU környezetvédelnmi biztosaként Európai Bizottsági tárgyalásra érkezik az Európai Únió „fővárosába”.
Hány országhatáron kérik el az útlevelét, ha gépkocsival utazik a következő útvonalon: Ausztria – Németország
– Svájc – Franciaország – Belgium? Egyelemű választás 1 pont
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
Franciaországban tankolia kell. Milyen pénznemben fizet? Egyelemű
választás 1 pont
A)
B)
C)
D)
E)

Magyar forint (HUF)
Német márka (DEM)
Svájci frank (SFR)
Euró (EUR)
Francia frank (FFR)

Megérkezik Belgiumba. Az ország fővárosa egyben az EU (egyik) központja, a
NATO székhelye. Egyik látnivalója a Manneken Pis. Hol pisil a kisfiú? Egyelemű
választás 1 pont
A)
B)
C)
D)
E)

Hága
Antwerpen
Liége
Brüsszel
Gent
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A felajánlott szavak segítségével egészítse ki a mondatokat! Minden helyes válasz 1 pont.

26, 32, 56, José Manuel Barroso, artin Schultz, Orbán Viktor, Euratom, Európai Parlament,
Európai Tanács, Európai Bizottság, Régiók Bizottsága, IMF, Európai Beruházási Bank, OTP

Bejelentkezik, majd az udvariassági látogatásra indul Európai Bizottsági kollégáihoz. Felkeresi, és megrázza
mind

a

……………….

biztostársa

kezét.

Betér

az

elnökségre

is,

ahol

………………………………………………. elnök személyesen fogadja. Feladata a „széntelenítés”: a szén –
dioxid kibicsátás mérséklése az 1990 – es szint 80-95 % -ban. A Bizottság Ön által kidolgozott, és elfogadtatott
javaslatát benyújtja a ……………………………….. és …………………………….. –nak. A projekt pénzügyi
alapját a …………………………………… -tól reméli.

Technológiai váltás nélkül az EU nem tudja teljesíteni a villamosenergia- és közlekedési ágazat széndioxidmentesítésének 2050-re kitűzött ambiciózus célját. Ezzel a címkével gyakrabban fogunk ezentúl találkozni.
:Milyen tanusítvány látható az ábrán?
Egyelemű választás 1 pont
A.
B.
C.
D.
E.

Biotermék
Génmanipuláció mentes termékl
Energiacimke
HACCP
ISO9001

Környezetvédelmi biztosként milyen fejlesztéseket szorgalmazna? A
táblázat utolsó oszlopába rajzoljon mosolygós smile-t J az elfogadható,
és szomorú smile-t L a nem vállalható célkitűzések mellé! Minden
helyesen alkalmazott jel 1 pont.

Második generációs bioüzemanyag fejlesztés
Intelligens hálózatok, intelligens városok és energiahálózatok kialakítása
A meglevő nukleáris energiatermelés fenntartása
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