
Ull.
Tre.
Olje.

1. Hva er plast laget av? 

At hvert land må gjøre så godt de 
kan med avfallet sitt. 
At hvert land må være med å stoppe 
klimaendringene innen 2030. 
At det ikke er lov å bruke plast til
å lage nye produkter.

2. Hva sier FNs bærekraftmål nr. 12?

0,5 kg.
1 kg.
2 kg. 

3. Hvor mye råolje går det med til 
    å lage en kilo plast?

101 kg.
10 kg. 
50 kg.

4. Hvor mye plastsøppel kastet
    hver nordmann i 2020?

9 av 10.
5 av 10. 
1 av 10.

5. Hvor mange plastflasker blir aldri
    gjenvunnet på verdensbasis?

Elektrisk tannbørste.
Aluminiumstannbørste.
Bambustannbørste. 

8. Hvilket materiale kan du bruke i 
    stedet for plasttannbørste?

Plastkopp som kan settes i mikrobølgeovn.
Plastbiter som er 5 millimeter eller mindre.
Tyggegummi.

9. Hva er mikroplast?

2 måneder. 
2 år. 
450 år. 

11. Hvor lang tid kan det ta før en 
      plastflaske blit borte i havet? 
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Fordi det blir flekker på treningstøyet.
Fordi ballen spretter feil vei. 
Fordi det kan havne i havet til slutt
og fiskene spiser det. 

6. Hvorfor bør vi ikke bruke plast-
    granulat på kunstgressbaner?

Melkekartong. 
Rømmebeger. 
Kasserolle/kjele.

10. Hva er laget av plast?

De skal bruke resirkulert plast til
nye plastflasker. 
De skal bruke bare nye flasker til produksjon.
De skal bare bruke glassflasker. 

12. Hva gjør brusfabrikkene som er
      bra for miljøet? 

13. Hva bør du ta med deg på 
      butikken når du skal handle?

Ca. 20 år. 
Ca. 200 år. 
ca. 450 år. 

7. Hvor lang tid tar det før en 
plastpose blir nedbrutt i havet? 

Plastpose.
Handlenett. 
Søppelpose.

14. Hvilket produkt er ikke laget av plast?
Tørkepapir.
Mobiltelefon.
Oppvaskkost. 

15. Hva betyr dette merket? 
At emballasjen ikke kan gjenvinnes.
At embalasjen ikke kan kastes. 
At emballasjen skal gjenvinnes.


