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NRGi Skolekontaktens energiquiz 

Her er en lille quiz, hvor du kan teste din viden om, hvordan man bruger mindst strøm. 

Nr. Spørgsmål 1 X 2 

1 Hvilken lyskilde bruger mindst 
strøm? 

☐ 
Halogen 

☐ 
Lysstofrør 

☐ 
LED 

2 Hvad er standbyforbrug? ☐ 
Standbyforbrug er 
den strøm, som 

elapparater bruger, 
når du ikke slukker 
på stikkontakten. 

☐ 
Standbyforbrug er 
den strøm, som 
standerlamper 

bruger. 

☐ 
Standbyforbrug 
er den strøm, 

som 
elapparater 

bruger, mens 
de er tændte. 

3 Bør vi slukke for internettet, 
når vi ikke bruger det? 

☐ 
Ja 

☐ 
Nej 

☐ 
Internettet 
bruger ikke 

strøm! 
4 Hvilket TV bruger mindst 

strøm? 
☐ 

Farvefjernsyn 
☐ 

LCD 32’’ 
☐ 

LCD 52’’ 
5 Hvilket energimærke er bedst 

og viser, at apparatet bruger 
mindst strøm? 

☐ 
A 

☐ 
B 

☐ 
C 

6 Hvordan bør vi tørre vores tøj? ☐ 
Med en hårtørrer. 

☐ 
I tørretumbleren. 

☐ 
På 

tørresnoren. 
7 Du sparer energi, hvis du 

koger dine madvarer i: 
☐ 

Meget vand 
☐ 

Lidt vand 
☐ 

Ingen vand 
8 Når du lufter ud på dit værelse 

og åbner vinduet, skal du 
huske at: 

☐ 
Slukke for 
radiatoren. 

☐ 
Slukke for vandet. 

☒ 
Slukke for 
musikken. 

9 Når du er færdig med at spille 
Wii/PlayStation eller lignende, 
skal du huske at: 

☐ 
Slukke HELT for 

maskinen, ellers vil 
den bruge standby-

strøm. 

☐ 
Fortælle alle, at du 

har vundet. 

☐ 
Sætte spillet på 
pause og gå i 

seng. 

10 Kan man lave flere retter i 
ovnen på samme tid? 

☐ 
Nej 

☐ 
Ja 

☐ 
Kun om 

sommeren. 
11 Bruger el-apparaterne strøm, 

når den røde diode på fronten 
lyser? 

☐ 
Ja, de bruger 

standby-strøm. 

☐ 
Nej 

☐ 
Kun om 
vinteren. 

12 Når du forlader et rum, skal du 
huske at: 

☐ 
Synge ”Højt fra 

træets grønne top”. 

☐ 
Sige tak for mad. 

☐ 
Slukke for 

lyset. 
13 Når du er færdig med at lade 

din mobiltelefon op, skal du 
huske at: 

☐ 
Ringe til dit 

elselskab og sige 
tak. 

☐ 
Tage opladeren ud 

af stikkontakten. 

☐ 
Genstart 

telefonen. 

 


