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Zbiór pytań otwartych w III edycji konkursu Mistrz Recyklingu. 

 

1. Opowiedz, dlaczego recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych jest waŜny?  

2. Opowiedz dlaczego Komisja Europejska zakazała stosowania Cd, Pb i Hg w urządzeniach 

elektrycznych i elektronicznych. 

3. Znajdź wokół siebie przedmioty, zuŜyty sprzęt lub opakowania wielomateriałowe. Czy nadają się do 

recyklingu? Jeśli tak to w jaki sposób będzie to moŜliwe? 

4. Stwórz galerię najciekawszych przedmiotów wyprodukowanych z surowców wtórnych. Mogą to być 

dzieła sztuki, pojedyncze egzemplarze wzorów czyli tzw. prototypy lub całe gamy produktów z 

ekologicznych materiałów.  

5. Porównaj czas rozkładu w ziemi stali, aluminium, szkła, miedzi i  torebki foliowej (PE) . Co trzeba zrobić, 

aby te surowce poddać recyklingowi? 
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Zbiór  pytań zamkniętych III edycji Konkursu Mistrz Recyklingu 

1. Czy zabrudzone pudełko po pizzy nadaje się do recyklingu?  

� tak 

� nie 

2. Puszkę aluminiowa moŜna poddać recyklingowi  
� 12 razy 

� niezliczoną ilość razy 

3. Obracające się w sortowni sito bębnowe, oddziela odpady biodegradowalne dzięki:  

� Sile grawitacji 

� Sile odśrodkowej 

4. Jakie właściwości wykorzystujemy do oddzielenia metali od innych materiałów: 

� CięŜar 

� Właściwości magnetyczne 

5. Proces degradacji butelki szklanej wyrzuconej do ziemi wynosi: 

�  100 lat 

�   nawet ok. 4000 lat 

6. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to: 

� Zepsute lub niepotrzebne przedmioty, które wcześniej działały na prąd lub baterie. 

� Zepsute lub niepotrzebne metalowe garnki i patelnie. 

7. Czy zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny moŜna wyrzucać do zwykłych śmieci? 

� Tak 

� Nie. Takie urządzenia mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska. NaleŜy je segregować i oddawać np. 
do gminnego punktu zbierania zuŜytego sprzętu PSZOK. 

8. Rodzice kupili nowy telewizor. Czy mogą oddać stary odbiornik do sklepu? 

� Tak. Sklep ma obowiązek przyjąć za darmo stary sprzęt, jeśli kupujemy nowy . 

� Nie moŜna oddać starego telewizora do sklepu. 

9. Gdzie powinien trafić zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny? 

� Na wysypisko 

� Do Zakładu Przetwarzania. 

10. Czy surowce ze zuŜytego sprzętu moŜna ponownie wykorzystać? 

� Tak. W większości nadają się one do ponownego wykorzystania, 

� Nie. Takie surowce nie nadają się do wykorzystania 

 


