
EKOKVIZ 



Izberi vprašanje 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 



Poimenujte posebno, zelo tanko 

plast mehkega tkiva, ki pod lubjem 

ovija drevo vse od korenin do 

najtanjše vejice. 



IN ODGOVOR JE… 

 

KAMBIJ 



Kateri od šestih toplogrednih 

plinov ima kemijsko formulo 

SF6? 



IN ODGOVOR JE… 

 

 

ŽVEPLOV HEKSA-FLUORID 



Navedite debelino zelo lahkih, 

plastičnih nosilnih vrečk. 



IN ODGOVOR JE… 

   MANJ KOT 15 MIKRONOV. 

    



S tujko poimenujte vsakoletni 

prirastek lesa. 



IN ODGOVOR JE… 

 

 

BRANIKA 



Koliko gramov izpustov CO2/km 

povzroči posameznik med vožnjo s 

kolesom, s hitrostjo 12 – 30 km na 

uro? 



IN ODGOVOR JE… 

    

 

4 – 6 g CO2/km 



Kateri material, čigar uporaba je 

razširjena v procesu proizvodnje 

športnih oblačil, se uporablja za 

izdelavo embalaže in  

avtomobilskih odbijačev? 



IN ODGOVOR JE… 

  

 

POLIPROPILEN. 



Poimenuj družino, v katero med 

drugimi uvrščamo tudi 

poddružino PODLUBNIKOV ali 

ZAVRTAČEV. 



IN ODGOVOR JE… 

 

 

 

PRAVI RILČKARJI 



Navedite ime in priimek škotskega 

izumitelja, kemika in inženirja, ki je 

leta 1781 izboljšal parni stroj 

Thomasa Newcomna iz leta 1712. 



IN ODGOVOR JE… 
 

 

 

JAMES WATT 



Koliko odstotkov recikliranega 

papirja lahko tiskarji uporabijo kot 

surovino za izdelavo pisarniškega 

papirja? 



IN ODGOVOR JE… 

 

 

60 – 70 % 



Poimenujte zimzeleno rastlino, ki ji 

rečemo tudi božje drevce ali ilex, 

ter je po poganskih verovanjih 

oznanjala vrnitev pomladi. 



IN ODGOVOR JE… 

 

 

BODIKA 



Katere tri snovi odstranimo iz 

premoga s postopkom imenovanim 

KOKSANJE, pri katerem premog 

segrevamo nad 1000 ˚C? 



IN ODGOVOR JE… 

    

 

VODO, PLIN in KATRAN. 



V katerem slovenskem kraju je 

bil odprt prvi Center ponovne 

uporabe? 



IN ODGOVOR JE… 

    

 

TUNCOVEC PRI ROGAŠKI 

SLATINI 



Zakaj imajo palme, evkalipti in 

druga drevesa, ki rastejo v zelo 

sušnih pogojih, žilave, usnjate 

liste? 



IN ODGOVOR JE… 

 

 

DA JIH VROČI VETROVI NE 

IZSUŠIJO. 



Poimenuj snov, ki ne dopušča 

prehajanja vlage, toplote, zvoka, 

električnega toka. 



IN ODGOVOR JE… 

 

 

 

IZOLATOR 



Navedi vrsto trgovine, ki ji v prodajo 

zaupamo naš rabljen artikel, 

prodajalci, zaposleni v njej pa ga 

prodajo namesto nas. 

 

Denarno vrednost artikla nam 

nakažejo, ko je le-ta prodan. 



IN ODGOVOR JE… 

  

 

KOMISIJSKA TRGOVINA/ 

SECOND HAND 



Poimenujte rastline, ki so zelo 

podobne palmam, čeprav niso v 

sorodu z njimi, rastejo pa v 

gozdovih hladnejših predelov 

Avstralije in na Novi Zelandiji. 



IN ODGOVOR JE… 

DREVESASTE PRAPROTI 



 Kako z drugo besedo imenujemo 

kalcijev sulfatni mineral s formulo 

CaSO4 x 2H2O, ki nastaja kot 

produkt čiščenja dimnih plinov v 

termoelektrarnah? 



IN ODGOVOR JE… 

    

 

SADRA 



Imenujte vrsto trga na prostem, na 

katerem se zbirajo starinarji. 

Na njem prodajajo stare, rabljene, 

a dobro ohranjene 

predmete/starine. 

 

 

 



IN ODGOVOR JE… 

 

 

BOLŠJI SEJEM/ 

BOLŠJAK/ 

BOLŠJI TRG 



Poimenujte pomožno barvilo, ki 

povzroči, da se listi listopadnega 

drevja obarvajo v rumeno, oranžno 

oziroma rdečo barvo. 



IN ODGOVOR JE… 

 

KAROTINOIDI 



Koliko papirja lahko izdelamo iz 

4,5 mᵌ lesa? 



IN ODGOVOR JE… 

 

 

1 TONO 


