
MUGIKORTASUN IRAUNKORRARI 
BURUZKO LEHIAKETA

MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN ASTEA 2010



(1) Zenbat urtetan ospatu da Hondarribian, aurtengoa 
barne, “Europako Mugikortasun Iraunkorraren 

Astea”?

a. Bi urtetan
b. Hiru urtetan
c. Lau urtetan
d. Bost urtetan



(2) Zein egunetan ospatzen da Europako Kotxerik 
Gabeko Eguna?

a. Irailak 16an
b. Irailak 20an
c. Irailak 22an



(3) Zein da “Europako Mugikortasun Iraunkorraren 
Astea”ren aurtengo leloa?

a. “Mugi zaitez adimenez, eta bizi hobeto”
b. “Hobetu zure hiriko klima”
c. “Aire garbia denontzat”



(4) Zein urtetan hasi zen ospatzen, Europa mailan, 
Europako Mugikortasun Iraunkorraren Astea?

a. 1996
b. 2000
c. 2002



(5) Ondorengo mugikortasun iraunkorreko jardunbide 
egokietatik zein ez da zuzena? 

a. Erabil ezazu garraio publikoa autoaren ordez
b. Egin joan-etorri laburraz oinez edo bizikletaz
c. Gidatu modu eraginkorrez
d. Erabil ezazu hegazkina trenaren ordez
e. Eros itzazu zure bizilekutik gertu sortu diren 

produktuak



(6) Europan autoz egiten diren joan-etorrien %50etik 
gora …

a. 5 km baino motzagoak dira
b. 10-20 km bitartekoak dira
c. 20 km baino gehiagokoak dira



(7) Eusko Jaurlaritzaren ingurumenaren web orrian, eremu 
geografiko ezberdinen airearen kalitatearen egoeraren berri 

ematen da. Hondarribiaren kasua, Donostialdea eremuaren barne 
aurkitzen da. 2009 urteko datuen arabera, airearen kalitatearen 
egoera, urteko egun portzentaian, ona edo onargarria izan da:

a. % 54,8an
b. %30,5ean
c. %99,7an
d. %86,2an



(8) Ondorengo sektoreetatik, zein da atmosferako CO2 
emisioen gehikuntza handiena sortu duena?

a. Garraioa eta abeltzaintza
b. Energiaren sektorea eta garraioa
c. Nekazaritza eta tabakoaren kontsumoa



(9)Ibilitako 100 km-tatik, auto batek bataz-besteko zenbat
CO2 kg isurtzen ditu atmosferara?

a. 20 kg CO2
b. 8 kg CO2
c. 35 kg CO2
d. 15 kg CO2



(10) Garraioak sortutako CO2 isurpen osotik, zenbat 
da autoaren erabilpenagatik eragina?

a. %50
b. %35
c. %80



Bidali ezazu e-mail batean

1. Galdera zenbakia eta honen erantzun zuzena
2. Izen-abizenak, helbidea eta telefono zenbakia

ondorengo helbide elektroniko honetara:

udala@hondarribia.org


