
Klima QUIZ 1 

Test dig selv – Hvilken klimatype er du?  

Hvad ved du egentlig om klimaet? Tag testen, og find ud af hvilken klimatype du er. Du kan også 

finde links til kilderne bag de rigtige svar, så du selv kan tjekke dem efter – og blive mere klimaklog 

end din klassekammerat!  

 

Hvilken skole går du på: _________________________________________ 

 

I hvilken kommune ligger skolen: _________________________________ 

 

Se, om du kan vinde noget slik eller måske en sodavand 

 
1. Er det rigtigt, at den forøgede mængde af CO2 i atmosfæren de seneste 150 år primært skyldes 

menneskers afbrænding af kul, olie og naturgas?   Ja              Nej    Ved ikke 

 

2. Er mængden af CO2 i atmosfæren i tidligere varme perioder på jorden steget før eller efter 

temperaturen?                                                             Før   Efter   Ved ikke  

 

3. Der er CO2 i sodavand (det er det, der giver bruset). Betyder det, at det vil være godt for klimaet at 

du holder op med at drikke sodavand?    Ja   Nej   Ved ikke  

 

4. Er den vigtigste ”klimagas”: CO2, Methan eller Vand/Skyerne?    

                                                                                             CO2    Methan  Vand/Skyerne 

 

5. Er det rigtigt at CO2 er gift for planter og hæmmer deres vækst?   

 Ja     Nej det er mad for planterne og derfor er jorden blevet grønnere  Hverken eller/ved ikke  

 

6. Er klima og miljø det samme?     Ja   Nej   Ved ikke  

 

7. Er det CO2-neutralt at køre i elbil?   Ja   Nej   Ved  

 
Sådan får du din præmie 

Gå hen til rytterstatuen, og aflever dit svar. Der vil være en voksen, der hjælper med at afklare, hvor 

mange point du har fået, og hvilken klimatype du er.  

 

Pointene kan du, så længe lager haves, veksle til slik og måske en sodavand, hvis du er rigtig 

Klimaklog 

 

 

Eller find de rigtige svar her: https://fbf.one/klima-quiz-1-test-dig-selv/               

https://fbf.one/klima-quiz-1-test-dig-selv/

