
Quiz z nagrodami

Szczegółowe informacje oraz regulamin Quizu znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.federacja-konsumentow.org.pl 
oraz na naszym profilu na portalu facebook https://www.facebook.com/dlakonsumentow.

Odpowiedzi należy zaznaczyć krzyżykiem w odpowiednich kratkach. Kartkę z rozwiązaniem prosimy przesłać pocztą do 
dnia 7 marca 2014 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Federacja Konsumentów
ul. Ordynacka 11 lok. 1
00-364 Warszawa

 Z dopiskiem Quiz

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym quizie. To zabawa, która pozwoli usystematyzować wiedzę z zakresu ob-
jętego publikacją, ale również daje szansę na wygranie atrakcyjnych nagród, którymi są Rowery górskie Trek by 
Gary Fisher Wahoo oraz Zegarki napędzane w pełni energią słoneczną - Seiko Solar.
Aby wziąć udział w konkursie, należy zaznaczyć odpowiedzi na poniższe pytania. Dla ułatwienia dodamy, że odpowiedzi 
znajdują się  w tekście wydawnictwa.  
1. Rozwiń skrót ISE

a    Interaktywny System Energetyczny
b    Inteligentne Sieci Energetyczne
c    Interkontynentalna Sieć Energetyczna 

2. Kiedy zgodnie z ustawą w polskich gospodarstwach domowych ma zakończyć się montaż inteligentnych liczników ?
a    W roku 2030
b    W roku 2015
c    Żadna ustawa nie przewiduje terminu ostatecznego zakończenia procesu instalacji 

3. Które z wymienionych źródeł energii jest źródłem odnawialnym ?
a    Węgiel kamienny 
b    Gaz ziemny
c    Wiatr

4. Czy w Polsce można zmienić sprzedawcę energii elektrycznej ?
a    Tak, jest to możliwe 
b    Nie, nie jest to możliwe 
c    Będzie to możliwe w przyszłości

5. Ustawienie lodówki przy grzejniku, kuchence lub w nasłonecznionym miejscu:
a    Powoduje zwiększenie  zużycia przez nią energii; 
b    Powoduje zmniejszenie zużycia przez nią energii;
c    Nie ma wpływu na poziom zużycia przez nią energii   

6. Kim jest prosument ?
a    To konsument, który konsumuje dużo dóbr
b    To osoba, która, oprócz konsumowania, także produkuje energię
c    To sprzedawca lub usługodawca

Imię i nazwisko 

Adres

Nr telefonu:

mail: 

Dane:

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym quizie i życzymy wygranej!
Federacja Konsumentów

initiator:konkurs@federacja-konsumentow.org.pl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:2d491063a41234489889769d2d4fbe82
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