
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. 

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną 
niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

BIO ROHSTOFF LEHRE II

Kształcenie ustawiczne dla nauczycieli
i instruktorów kształcenia zawodowego

w zakresie biosurowców i energii odnawialnej -
- jako wkład w UN-dekadę

Kształcenie dla ciągłego rozwoju

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
OPRACOWANE W PROJEKCIE



2

fizyka

biologia

geografia

chemia



3

ZAKŁAD DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO
W KATOWICACH

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, to najstarsza firma oświaty zawodowej na Śląsku, 
z ponad 80-letnią tradycją, powstał w 1926 roku. 
Działa obecnie poprzez sieć 33 ośrodków kształcenia kursowego oraz ponad 60 niepublicznych szkół 
z uprawnieniami szkół publicznych, koncentrując swoją działalność na obszarze województwa śląskiego 
oraz w wybranych powiatach województw małopolskiego, opolskiego i łódzkiego. Nasza oferta 
kształcenia adresowana jest do przedsiębiorstw, instytucji, odbiorców indywidualnych – osób pracujących 
i poszukujących pracy, doskonalących poziom wiedzy i umiejętności zawodowych, zmieniających zawód, 
dorosłych i młodzieży.
 W systemie kursowym kształcimy rocznie ponad 32 000 osób w 300 kierunkach i specjalnościach. 
W trakcie działalności Zakładu ponad 2 100 000 osób zdobyło kwalifikacje zawodowe na kursach, w tym 
ponad 100 tys. bezrobotnych. Bazując na banku 400 programów, własnej Komisji Programowej oraz 
około 2000-osobowej grupie wysokokwalifikowanych wykładowców i instruktorów, ZDZ Katowice 
realizuje zadania wynikające z ciągle zmieniających się potrzeb edukacyjnych gospodarki regionu 
i kraju. W ofercie znajdują się kursy m.in. z zakresu: administracji, finansów, informatyki (w tym ECDL 
Advanced oraz w ramach Akademii Lokalnej CISCO), ekonomii, energetyki, gastronomii, handlu, 
pedagogiki i metodyki nauczania, budownictwa,  spawalnictwa (w tym w Krajowym Centrum Szkolenia 
Spawaczy w Tychach), transportu, turystyki, usług i rzemiosła i in. Na podstawie zezwolenia nadanego 
przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalanego prowadzimy kształcenie „Operatorów 
koparko-ładowarek klasy III”. 
 W systemie szkolnym  aktualnie kształcimy w blisko 30 zawodach i kierunkach kształcenia na różnych 
poziomach edukacji: w gimnazjum dla dorosłych – kształcenie ogólne z możliwością przysposobienia do 
zawodu, w zasadniczych szkołach zawodowych - fryzjer, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, opiekun 
medyczny, murarz, lakiernik, w  liceach i technikach - kształcenie ogólne, z poszerzonym programem 
nauczania języków obcych i przysposobienia obronnego – klasy „mundurowe”, zarządzanie informacją, 
technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik górnictwa podziemnego, technik handlowiec, technik 
organizacji usług gastronomicznych, technik mechanik, technik awionik, technik architektury krajobrazu, 
technik usług fryzjerskich, kucharz, technik eksploatacji portów i terminali; w szkołach policealnych - 
technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik 
informatyk, technik bhp, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy,  wizaż i stylizacja, technik 
drogownictwa, technik górnictwa podziemnego, technik farmaceutyczny, technik eksploatacji portów 
i terminali,  technik administracji, ratownik medyczny, technik masażysta, dietetyk, opiekun medyczny.

Przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego działają Komisje Egzaminacyjne:
· Oddziałowa Komisja Spawalnicza, 
· Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Urząd Regulacji Energetyki  sprawdzająca kwalifikacje 
w zakresie eksploatacji lub dozoru sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub energetycznych.

Przy szkołach Zakładu działa Państwowa Komisja Egzaminacyjna powołana przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty dla kandydatów ubiegających się o tytuł zawodowy i tytuł zawodowy mistrza w zawodach: fryzjer, 
sprzedawca, kucharz, murarz.

Prowadzimy również Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich, oferujące szeroki wachlarz 
tematów i form kształcenia oraz doskonalenia dla nauczycieli m.in.: kursy kwalifikacyjne i doskonalące. 
W odpowiedzi na potrzeby kształcenia kadr informatycznych przystąpiliśmy do programu Cisco Networking 
Academy – dając początek działalności Lokalnej Akademii CISCO przy ZDZ Katowice, kształcącej w systemie 
kursowym specjalistów w zakresie projektowania i utrzymania sieci informatycznych oraz rozpoczęliśmy 
szkolenia w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Dwie z naszych 
pracowni komputerowych posiadają status Laboratorium ECDL Advanced, nadany przez Polskie 
Towarzystwo Informatyczne.
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 Realizacji misji Zakładu towarzyszy wysoka jakość świadczonych usług edukacyjnych oraz ciągłe 
doskonalenie strategii i koncepcji rozwoju firmy. Szczególne miejsce w naszych działaniach zajmuje 
spełnianie wymagań i oczekiwań naszych klientów. Dla potrzeb słuchaczy kursów oraz uczniów szkół 
opracowujemy i wydajemy własne wydawnictwa w postaci podręczników, skryptów oraz innych 
materiałów szkoleniowych. Zakład jako pierwsza instytucja edukacyjna w kraju uzyskał w 2000 r.  
certyfikat jakości ISO 9001. Certyfikat jest potwierdzeniem, że System Zarządzania Jakością stosowany 
w naszym Zakładzie spełnia wymagania normy ISO 9001 w zakresie: „kształcenia w systemie szkolnym 
oraz doskonalenia zawodowego w systemie kursowym wraz z projektowaniem usługi”. 
 Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług edukacyjnych jest Akredytacja 
w zakresie kształcenia ustawicznego, przyznana przez Kuratorów Oświaty w Katowicach, Krakowie, 
Opolu i Łodzi ośrodkom kształcenia zawodowego ZDZ.
 Zakład dobrowolnie poddaje się monitoringowi jakości realizowanej działalności szkoleniowej. 
W ramach umowy podpisanej w marcu 2007 roku, TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. prowadzi monitoring 
szkoleń, w wyniku którego absolwenci kursów mogą uzyskać dodatkowe certyfikaty potwierdzające 
wysoką jakość kształcenia, wydawane w języku angielskim, niemieckim lub innym.
 Obecnie w ramach unowocześniania procesu dydaktycznego prowadzimy kształcenie 
z zastosowaniem formuły e-learningu.
ZDZ Katowice jest najistotniejszym i największym partnerem systemu urzędów pracy regionu, w zakresie 
rekwalifikacji osób bezrobotnych, kształcąc rocznie na kursach ponad 4 tys. osób skierowanych przez 
Powiatowe Urzędy Pracy. Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00014/2004 uzyskany 
w grudniu 2004 roku.
 Oferujemy także pomoc w podjęciu decyzji o wyborze lub zmianie zawodu, poszerzeniu 
kwalifikacji, świadcząc kompleksowe usługi z zakresu doradztwa zawodowego, biznesowego, 
psychologicznego oraz pośrednictwa pracy we własnym Biurze Pośrednictwa Pracy “Profesja”, którego 
zadaniem jest wyszukiwanie miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz absolwentów naszych szkół oraz 
kursów organizowanych przez Zakład.
 Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice jest założycielem pierwszej w ówczesnym 
województwie katowickim niepublicznej wyższej szkoły - Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. 
Jerzego Ziętka. Uczelnia posiada zezwolenie na prowadzenie studiów magisterskich, oraz akredytację 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W styczniu 2009r. ŚWSZ została laureatem  Złotego Lauru 
Umiejętności i Kompetencji. 
Uczelnia prowadzi studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach: Zarządzanie, Pedagogika, Europeistyka, 
Ochrona dóbr kultury; studia inżynierskie na kierunkach: Zarządzanie transportem i logistyka, 
Informatyka, Ochrona środowiska oraz II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku Zarządzanie. 
W Zamiejscowym Wydziale Nauk o Zdrowiu w Tychach prowadzone są studia licencjackie i pomostowe 
na kierunku Pielęgniarstwo oraz w Zamiejscowym Wydziale w Żarkachprowadzone SA studia I stopnia na 
kierunku Ekonomia. Prowadzone są również studia podyplomowe, adresowane m.in. do menedżerów, 
pracowników administracji, służby zdrowia, przedsiębiorców,  nauczycieli oraz pedagogów. Do końca 
2009 mury Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka opuściło ponad 9 tys. absolwentów. 
Obecnie w ŚWSZ studiuje 3800 studentów.
 
ZDZ Katowice w szerokim zakresie uczestniczy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej. Nasze doświadczenia zdobyte w wyniku realizacji Programu Rozwoju „STRUDER” 
umożliwiły w latach 2001 – 2006 aktywne uczestnictwo w korzystaniu ze środków pochodzących z funduszy 
przedakcesyjnych PHARE. W ramach programu PHARE, ZDZ Katowice realizował lub współrealizował 9 
projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich o zróżnicowanym zasięgu terytorialnym i zróżnicowanych 
grupach docelowych. Zakład skutecznie aplikował o środki z EFS już podczas pierwszego okresu 
programowania i wdrażania funduszu w Polsce (lata 2004 – 2006) i samodzielnie, bądź w partnerstwie 
zrealizował łącznie 14 projektów współfinansowanych z EFS w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Wraz z możliwością ubiegania się o środki finansowe w nowym okresie programowania - Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) - Zakład wygrał konkursy na realizację 25 kolejnych projektów 
skierowanych do różnych grup docelowych – spośród których 10 zostało już ukończonych, a jeden uzyskał 
wyróżnienie w zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Konkursie Dobrych Praktyk 
EFS 2009”. W zakresie kształcenia szkolnego Zakład realizuje projekty umożliwiające uczniom udział 
w spotkaniach międzynarodowych, odbycie zagranicznych praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach 
unijnych oraz poszerzenie wiedzy o tematyce europejskiej. W trakcie realizacji zagranicznych praktyk 
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zawodowych (Wielka Brytania, Grecja, Niemcy, Włochy) uczniowie podnoszą własne kwalifikacje 
zawodowe i językowe, mają możliwość zapoznania się z organizacją, technologią i zasadami pracy 
panującymi na europejskim rynku pracy, zdobywają nowe doświadczenia, które wykorzystują w dalszej 
nauce lub podczas pracy zawodowej. Udział w projektach pomaga uczestnikom w przełamaniu barier 
kulturowych, społecznych, religijnych, wpływa na podniesienie samooceny. W realizacji projektów 
w ramach programów: Socrates (Arion, Grundtvig, Comenius), Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu, 
Cedefop, Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży, Interreg; Programu Środki Przejściowe 2005 
i programów Phare i EFS uczestniczyli uczniowie, słuchacze i nauczyciele naszego Zakładu. 
W zrealizowanych przez Zakład do roku 2008 projektach europejskich uczestniczyło łącznie ponad 40 
tys. beneficjentów.
Zakład realizuje również dwa projekty w ramach Działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego, 
które obejmują adaptację pomieszczeń na cele dydaktyczne kształcenia ustawicznego oraz ich 
wyposażenie w Tychach i Chorzowie. W Tychach powstanie centrum obróbcze obrabiarek sterowanych 
numerycznie oraz poligon budowlany wraz z zapleczem socjalnym, natomiast w Chorzowie – nowoczesny 
24-stanowiskowy warsztat spawalniczy oraz poligon montażu instalacji solarnej, wentylacyjnej 
i klimatyzacyjnej.
 ZDZ Katowice prowadzi szeroko rozwiniętą współpracę z partnerami zagranicznymi. Pierwsze 
spotkania sięgają początku lat 90-tych., kiedy nawiązano szereg kontaktów z firmami szkoleniowymi 
z Niemiec, Holandii, Danii Francji, Szwecji, oraz Belgii. Do końca roku 2008 grupa krajów partnerskich 
powiększyła się o: Włochy, Hiszpanię, Bułgarię, Turcję, Grecję, Litwę, Austrię, Irlandię, Finlandię, Wielką 
Brytanię i  Czechy. Celem realizowanej współpracy jest ciągłe doskonalenie kadry Zakładu, pozyskiwanie 
nowych wzorców i technik dydaktycznych wykorzystywanych w procesie kształcenia, wymiana 
doświadczeń organizatorów kształcenia, wyrównywanie poziomu wiedzy uczniów i słuchaczy szkół 
Zakładu, poznawanie nowych kultur oraz przełamywanie barier i stereotypów.  

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach posiada wiele nagród, certyfikatów i wyróżnień, m.in.: 

· Złoty (2001) i Platynowy (2007) Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii instytucji   
wspierających rozwój gospodarki rynkowej lub edukujących na potrzeby firm, nadany Zakładowi 
Doskonalenia Zawodowego oraz Prezesowi Zarządu – Jackowi Kwiatkowskiemu przez Kapitułę Laurów 
Regionalnej Izby Gospodarcze 
· Certyfikat „Zgodny z ECDL” przyznany szkoleniom: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 
- kwiecień 2002
· wyróżnienie przyznane naszemu Zakładowi w kategorii organizacji naukowo-badawczych i edukacyjno-
szkoleniowych przez Kapituła Śląskiej Nagrody Jakości - maj 2001 r. 
· tytuł  „Gazeli Biznesu” nadany Zakładowi przez gazetę Puls Biznesu w grudniu 2004 r.
· Certyfikat MICROSOFT LICENSE MANAGEMENT - maj 2006 
· Certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – 
październik 2006r
· Certyfikat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy dla szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
· Firma z Jakością – nagroda specjalna dla ZDZ w Katowicach przyznana przez Izbę Rzemieślniczą oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
· Certyfikat LIDER RYNKU 2008 – najlepsza w Polsce firma w zakresie edukacji zawodowej i przeciwdziałania 
bezrobociu, w tym kształcenia dokształcenia i doskonalenia kwalifikacji oraz wyróżnienie EURO LEADER
· nominacja do tytułu Solidny Pracodawca Śląska 2008, nagrody przyznawanej przez Grupę Media 
Partner.

a także:
· Złoty Medal Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła
· Złota Odznaka Honorowa za Zasługi Dla Województwa Śląskiego
· Medal Komisji Edukacji Narodowej

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice
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   KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DLA NAUCZYCIELI

   I INSTRUKTORÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

   W ZAKRESIE BIOSUROWCÓW I ENERGII ODNAWIALNEJ

   - JAKO WKŁAD W UN-DEKADĘ 

   KSZTAŁCENIE DLA CIĄGŁEGO ROZWOJU

Tematem przewodnim projektu jest Dekada Narodów Zjednoczonych - UN - kształcenie dla długotrwałego 
rozwoju. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie dzisiejszej generacji, oraz na to aby nie utrudniać przyszłym 
pokoleniom wyboru zapotrzebowań i stylu życia.

W projekcie „Kształcenie ustawiczne dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego  
w zakresie biosurowców i energii odnawialnej - jako wkład w UN-DEKADĘ kształcenie dla ciągłego rozwoju” 
(Biosurowce i energia odnawialna), realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci, biorą udział 
przedstawiciele 9 partnerów z 6 krajów: z Niemiec, Grecji, Danii, Węgier, Bułgarii i Polski.

Cele projektu to:

• przekazanie grupom docelowym podstawowej wiedzy o długotrwałym rozwoju wynikającym  
z globalnych wyzwań oraz o konieczności przekazania tej informacji młodzieży w całej Europie przez 
wykorzystanie planów nauczania,

• dostosowanie programów nauczania zawodowego do praktycznych zastosowań zawodu  
i możliwości rozwoju przez całe życie,

• zbudowanie grup specjalistów w celu połączenia tematyki projektu z koncepcjami kształcenia zawodowego 
w danym kraju,

• przygotowanie budowy międzynarodowej sieci edukacyjnej pt. "Biosurowce i energia odnawialna"

Grupy docelowe w projekcie stanowią nauczyciele, trenerzy i opiekunowie pracujący w szkolnictwie zawodowym  
w zawodach gospodarczych, leśniczych i ogrodniczych, w zawodach  o naukach przyrodniczych  
i technicznych, w ochronie środowiska i w gospodarce energetycznej

Realizacja projektu w Zakładzie doskonalenia Zawodowego w Katowicach jest zgodna z założonym planem 
działań.  W lutym 2009 roku o realizacji projektu zostały poinformowane władze lokalne na terenie woj. śląskiego 
oraz  śląski oddział Polskiego Klubu Ekologicznego, który wyraził chęć wspomagania prac merytorycznych  
w projekcie. 

16 marca 2009, przy pomocy organizacyjnej ZDZ Katowice w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. 
J. Ziętka w Katowicach odbyła się niecodzienna debata na temat „Zmiany klimatyczne - czy czeka nas globalne 
ocieplenie?”. Wzięli w niej udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, studenci oraz 
eksperci z zakresu ochrony środowiska. Rolę Honorowego Eksperta w trakcie debaty pełnił Poseł na Sejm RP, dr 
inż. Jan Rzymełka. Organizatorem debaty był katowicki „Ziętek” przy udziale partnerskim Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach. Celem debaty było merytoryczne udowodnienie, czy teza postawiona w temacie 
debaty jest prawdą czy fałszem. W debacie aktywny udział brała również Publiczność, której prócz zadawania 
pytań obu debatującym drużynom, przypadł obowiązek rozstrzygnięcia, która z drużyn była merytorycznie lepsza 
i powinna wygrać debatę. Po długich i burzliwych debatach Publiczność zdecydowała, że to drużyna Kontrtezy 
przedstawiła lepsze i wiarygodniejsze argumenty, i ogłosiła ją zwycięzcą debaty.

BIO ROHSTOFF LEHRE II
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Kolejne miesiące w realizacji projektu to przygotowanie szczegółowego planu pracy zespołu merytorycznego, 
ustanowienie tego zespołu oraz badania programów nauczania pod kątem zawartości treści związanych 
z ekologią. Badanie treści nauczania zostało przeprowadzone w każdym kraju partnerskim. Wynik tych badań 
pokazał kondycję nauczania treści ekologicznych w Unii Europejskiej. 

Zadaniem zespołu merytorycznego w którego skład weszli nauczyciele każdego przedmiotu w którego programie 
nauczania są treści związane z ekologią (chemia, biologia, fizyka, geografia) było:

• przeprowadzenie dokładnej analizy aktualnego programu nauczania własnego przedmiotu, 
• analiza treści programu nauczania wypracowanego w projekcie „Biosurowce i energia odnawialna”
• opracowanie scenariuszy zajęć dotyczących biosurowców i  ochrony środowiska dla własnego przedmiotu, 
• opracowanie scenariuszy zajęć pozalekcyjnych z ochrony środowiska
• przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli ZDZ Katowice mającego na celu przedstawienie wypracowanych 

scenariuszy zajęć. 

Praca zespołu merytorycznego odbywała się podczas kilku  8 godzinnych spotkań od września do grudnia 2009 
roku. W czasie tych spotkań wypracowane zostało 16 scenariuszy zajęć do wykorzystania przez nauczycieli 
zarówno na lekcjach jak i na zajęciach pozalekcyjnych. Przygotowane zostały plan pracy, kładące duży nacisk 
na metody warsztatowe, zgodne ze współczesnymi nurtami pedagogiki i psychologii nauczania. Scenariusze 
dotyczą między innymi takich zagadnień jak: opakowania biodegradowalne, elektrownie wiatrowe i wodne, 
degradacja środowiska jako skutek działalności człowieka, zasoby odnawialne i nieodnawialne ziemi, energia 
słońca, oszczędzanie i wykorzystanie energii elektrycznej, biopaliwa. 

Wypracowane scenariusze zostały przedstawione na spotkaniu międzynarodowym, które odbyło się w listopadzie 
2009 roku w Danii. Zostały tam tez przedstawione pomoce naukowe „Skrzynka Biosurowców” opracowane 
przez promotora projektu Verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Sachsen e.V., Deutschland. Zakład 
Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zakupił i wyposażył swoje szkoły w 10 skrzynek z biosurowcami. 
Stanowią one bardzo ciekawy i unikatowy zbiór materiałów przygotowanych i wytworzonych z biosurowców. 

Wypracowane scenariusze zaprezentowane są w niniejszej publikacji. Zapraszam do zapoznania się z nimi 
i wykorzystywania ich na zajęciach lekcyjnych i w formie pozalekcyjnych zajęć fakultatywnych. 

kierownik projektu w Polsce
Dagmara Wodnicka 

ZDZ Katowice
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Informacje o zespole merytorycznym pracującym w Polsce 
w ZDZ Katowice

OPIEKĘ NAD ZESPOŁEM SPRAWOWAŁA 

Dagmara Wodnicka – kierownik projektu. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale 
filozoficznym na kierunku Pedagogika, specjalność resocjalizacja oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej 
na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna. Od wielu lat zajmuje się szkoleniami z zakresu kompetencji 
społecznych. Ukończyła studia podyplomowe w zdobywając uprawnienia psychologa transportu oraz roczny kurs 
trenerski „BAZA” organizowany przez Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja. Współpracuje z organizacjami 
edukacyjnymi oraz organizacjami zajmującymi się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Od 3 lat 
współpracuje z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w zakresie tworzenia i realizacji projektów 
edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ważniejsze kursy i szkolenia: Strukturalna terapia 
rodzin - szkolenie organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski prowadzone przez Salvadora Minuchina; 
Szkolenia w ramach podejmowania interwencji kryzysowej i pomocy w sytuacjach kryzysowych; szereg szkoleń 
z zakresu aplikowania o środki UE w tym Metodologia przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Tworzenie e-szkoleń na podstawie scenariuszy (kurs 
organizowany przez PARP) - certyfikat specjalisty e-learningu. 

ZESPÓŁ MERYTORYCZNY 

Barbara Bielinska - nauczyciel mianowany, absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwertsytetu 
Śląskiego W Katowicach. Od 14 lat pracuje jako nauczyciel biologii, uczy w gimnazjum, w LO, Technikum 
Fryzjerskim, oraz Policealnym Studiu Zawodowym. Ważniejsze ukończone kursy to: „Podstawy pomiaru 
dydaktycznego”, „ Prezentacja multimedialna”. Uzyskała uprawnienia realizatora programu „Golden five” 
wypracowanego w ramach europejskiego projektu Socrates/ Comenius.  Uzyskała tytuł „Złotego nauczyciela” 
przyznanego przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie po realizacji 
wyżej wymienionego projektu. 

Alina Krysztofowicz  – mgr chemii z przygotowaniem pedagogicznym, dyplom ukończenia studiów dziennych 
– WSP w Częstochowie, Wydział matematyczno-przyrodniczy, kierunek: chemia z fizyką. Praktykę zawodową 
realizowała w następujących placówkach : 1977-1981 – SP w Zrębicach, gmina Olsztyn koło Częstochowy; 
1981-1982 – SP nr 24 w Częstochowie; 1982-2004 – SP nr 33 w Częstochowie; 1999-2004 – pełnienie funkcji 
wicedyrektora SP nr 33 w Częstochowie; 2004 – przejście na wcześniejszą emeryturę (z powodu poważnego 
wypadku i złego stanu zdrowia); 2005 – aż do chwili obecnej – wykładowca w PSZ Zespołu Szkół w Częstochowie ZDZ 
w Katowicach w zakresie: chemia kosmetyczna, pracownia chemii kosmetycznej oraz nauczyciel chemii w LO 
oraz TF Zespołu Szkół ZDZ. Ważniejsze Osiągnięcia zawodowe: pełnienie funkcji wicedyrektora szkoły; pełnienie 
funkcji Prezesa Szkolnego Ogniska ZNP (4 kadencje); pełnienie funkcji społecznego inspektora BHP; pełnienie 
funkcji lidera WDN; pełnienie funkcji przewodniczącego szkolnej kasy zapomogowo-pożyczkowej; „Złota 
Odznaka” ZNP za długoletnią działalność w Zarządzie Szkolnego Ogniska ZNP; uzyskanie uprawnień egzaminatora 
do przeprowadzania zawodowego egzaminu zewnętrznego w zakładzie technik usług kosmetycznych.

Lidia Łuczyńska – ukończyła studia na UŚL na kierunku biologia, oraz podyplomowe studia na kierunku chemia, 
uczy w Zespole Szkół Mechaniczno- Samochodowych w Bytomiu oraz w Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach; brała udział w wielu szkoleniach min. Technologie 
informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej, Zdalne nauczanie w dydaktyce chemii, Komunikacja 
interpersonalna nauczyciel- uczeń, Interweniowanie wobec przejawów agresji w szkołach. 

Barbara Myrcik - ukończyła studia na UŚL Wydział Nauk o Ziemi na kierunku geografia w zakresie kształtowania 
i ochrony środowiska; jest nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem maturalnym – czynnym, uczy geografii 
od 1998r., aktualnie w ZS7 w Tychach, a także w LO ZDZ w Tychach; skończyła kurs kwalifikacyjny Wychowania 
do życia w rodzinie i uczy także tego przedmiotu; brała udział w wielu szkoleniach, kursach i konkursach min. 
ekologicznych Programie GREEN, „Rozpal niepokój o Ziemię”, „Ambasador recyklingu”.



9

Dorota Prokopiuk – ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim, wydział Nauk o Ziemi; specjalizacja 
geomorfologia krasu, egzaminator maturalny. Od 2002 nauczyciel dyplomowany, od 1981 roku pracuje w szkole 
nauczając geografii. Do roku 1999 w Szkole Podstawowej nr 16 w Częstochowie, a od roku 1999 w Gimnazjum 
nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie. W swoim dorobku pracy z młodzieżą miała 12 laureatów 
konkursów przedmiotowych z geografii, w latach 80 współpracowała z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym 
w Częstochowie w zespole nauczycieli nowatorów, od 1999r. była opiekunem Szkolnego Klubu Europejskiego, 
który współpracował z Organizacjami pozarządowymi, Akademią Polonijną w Częstochowie, Klubami 
Europejskimi w Gimnazjach częstochowskich. Za osiągnięcia w pracy otrzymała kilkakrotnie nagrody Dyrektora, 
Inspektora i Kuratora Oświaty. W ZDZ Katowice pracuje od trzech lat, w Technikum Fryzjerskim, Zasadniczej Szkole 
Zawodowej i Liceum Mundurowym oraz Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych. Opublikowała Monografię 
dzielnicy Stradom, na terenie której znajduje się Gimnazjum nr 16 oraz ZDZ w Częstochowie.

Zdzisław Wiśniewski – ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w zakresie fizyki oraz 
w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Częstochowie w zakresie fizyki z chemią. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator 
maturalny z fizyki, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli w zakresie fizyki, chemii oraz organizacji 
i zarządzania oświatą. Ważniejsze kursy i szkolenia: „Strategiczne planowanie rozwoju szkoły ponadgimnazjalnej”, 
„Poradnictwo i orientacja zawodowa – doradztwo edukacyjne w kształceniu ponadgimnazjalnym”, „Technologie 
informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej” (moduły I-III), „Wykorzystanie komputera podczas 
zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”, „Andragogika – podstawy kształcenia 
dorosłych”, „Planowanie procesu dydaktycznego do nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem 
standardów egzaminacyjnych”. 

W PRACACH ZESPOŁU POMAGAŁA 

Hanna Kapuścińska – ukończyła Politechnikę Częstochowską, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, kierunek: 
Ochrona Środowiska, specjalność: systemy ochrony środowiska. Odbyła praktyki w MPWiK w Częstochowie 
w laboratorium badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody;  na Politechnicy Częstochowskiej 
na Wydziale Inżynierii  i Ochrony Środowiska w laboratorium mikrobiologii osadów ściekowych oraz staż 
w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zawierciu na stanowisku biologa. Ukończyła przygotowanie 
zawodowe na stanowisku inżynier inżynierii  środowiska w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Zawierciu. 
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fizykafizyka
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Scenariusz lekcji

czas trwania: 45 min

Temat lekcji

Cele edukacyjne

Metody pracy

Środki dydaktyczne

Postawy uczniowskie

z przedmiotu „Fizyka i astronomia”
dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

Źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery

opracował: Zdzisław Wiśniewski

Poznanie źródeł, skutków, oraz sposobów ochrony 
atmosfery przed zanieczyszczeniami. 

Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi: 
• wymienić najważniejsze źródła zanieczyszczeń atmosfery,
• wyjaśnić rolę warstwy ozonowej dla życia organizmów żywych na Ziemi,
• określić czynniki sprzyjające powiększeniu dziury ozonowej,
• omówić przyczyny powstawania efektu cieplarnianego i jego następstwa,
• wyjaśnić, jak się tworzy smog i jakie niesie niebezpieczeństwa,
• wymienić substancje występujące w powietrzu, które powodują obumieranie   

lasów, zakwaszanie gleb, wód powierzchniowych i niszczenie budowli, 
• zaproponować działania w najbliższym otoczeniu, chroniące atmosferę przed   

zanieczyszczeniem. 

• praca indywidualna i zbiorowa,
• wykład, pogadanka,
• „burza mózgów”

• podręcznik,
• plakaty i Karty Pracy Domowej dla uczniów. 

• pracuje aktywnie na lekcji, 
• dostrzega niebezpieczeństwo związane  

z zanieczyszczeniem atmosfery, 
• wie, dlaczego trzeba chronić powietrze  

przed skutkami jego zanieczyszczeń;
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Przebieg lekcji

5 min ¹

5 min ¹

5 min ¹

5 min ¹

5 min ¹

10 min ¹

Wstępne sprawy organizacyjno – porządkowe

Nauczyciel upewnia się, czy uczniowie pamiętają definicję, budowę, skład atmosfery ziemskiej, 

oraz właściwości fizyczne czystego powietrza. 

Rozwinięcie :

Jakie znaczenie ma atmosfera dla wszystkich organizmów żywych występujących na Ziemi?

Uczniowie wymieniają skutki zanieczyszczeń atmosfery i sposoby jej ochrony (metodą „burzy 

mózgów”) – prawidłowe wypowiedzi zapisują na tablicy.

Jaki wpływ na zdrowie człowieka wywiera zanieczyszczenie atmosfery? – wypowiedzi zapisują 

uczniowie na tablicy.

Jakie powietrze uważacie za zanieczyszczone?

(uczniowie samodzielnie znajdują odpo-wiedź na pytanie). 

Uczniowie metodą „burzy mózgów” wymieniają znane im źródła i rodzaje zanieczyszczeń

powietrza – prawidłowe wypowiedzi zapisują na tablicy.e). 

Uczniowie metodą „burzy mózgów” podają różne pomysły (zapisują je na tablicy),

następnie dokonując selekcji pozostawiają najwłaściwsze i zapisują je w zeszycie.

(efekt cieplarniany, spaliny, dziura ozonowa, smog, kwaśne deszcze) oraz charakteryzują wy-

mienione skutki zanieczyszczenia atmosfery.

Uczniowie potrafią wskazać skutki zanieczyszczeń atmosfery we własnym regionie, oraz za-

proponować działania na rzecz ochrony powietrza przed tymi zanieczyszczeniami (edukacja 

ekologiczna i edukacja regionalna).

Nauczyciel po wysłuchaniu wypowiedzi uczniów wyjaśnia ten termin: 

W/g definicji Światowej Organizacji Zdrowia za powietrze zanieczyszczone uważa się takie, 

którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin, zwierząt, a tak-

że na inne elementy środowiska, np.: wodę  lub glebę. 

Uczniowie wskazują różnice między źródłami zanieczyszczeń i dokonują ich podziału na:

• naturalne – wybuchy wulkanów, samoistne pożary lasów i stepów, unoszenie pyłu pustyn-

nego i cząstek gleby, pyłu organicznego (pyłki roślin, cząstki obumarłych organizmów), 

pyłu wodnego zasilającego atmosferę w sól morską,

• antropogeniczne (związane z działalnością człowieka) – wytwarzanie energii opartej na 

węglu i ropie naftowej, przemysł metalurgiczny, górnictwo, transport samochodowy, 

przemysł materiałów budowlanych (produkcja cementu), przemysł chemiczny, rolnictwo 

(pylenie z pól), hodowla (metan z hodowli parzystokopytnych), 

Przebieg lekcji
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Rodzaj zanieczyszczeń Skutki 
zanieczyszczeń

Wpływ na zdrowie i życie 
człowieka

Sposoby ochrony atmosfery 
przed zanieczyszczeniami

Ulatnianie się do atmos-
fery niektórych związków 
chemicznych stosowanych 

w przemyśle.

dziura ozonowa

-  choroby skóry,
- choroby układu 

oddechowego,
- bóle głowy.

- Ograniczenie emisji związków 
niszczących ozon (freon, NO2),

- Wycofywanie z użycia lub 
zastąpienie w przemyśle 
chłodniczym, kosmetycznym 
i izolacyjnym freonów innymi 
substancjami.

Spalanie paliw płynnych 
i stałych.

efekt 
cieplarniany

- wzrost średniej tempera-
tury na Ziemi i zmiany 
wilgotności w poszczegól-
nych częściach globu,

- przesunięcie granicy stref 
klimatycznych,

- rozprzestrzenianie się na 
nowe tereny chorób 
roznoszonych przez koma-
ry, wzrost liczby zgonów,

-  powodzie, susze, głód i 
niedożywienie.

- palniki niskoemisyjne,
- odsiarczanie paliw,
- zastąpienie tradycyjnego 

ogrzewania ekologicznym,
- zwiększenie sprawności pieców 

grzewczych.

Lotne związki organiczne, 
pyły, gazy. smog

- zagrożenie zdrowia (głów-
nie układu oddechowego, 
niedotlenienie tkanek),

- rozkład materiałów bu-
dowlanych,

- degradacja zieleni w mia-
stach i okolicy.

- katalizatory,
- kotłownie ekologiczne opalane 

gazem ziemnym, olejem 
opałowym,

- wyprowadzenie z miast prze-
mysły, ruchu drogowego 
(obwodnice)

Spalanie paliw (węgla), 
tlenki siarki i azotu. kwaśne deszcze

- choroby układu oddecho-
wego,

- uszkadzanie roślin, niszcze-
nie lasów – naturalnego 
magazynu tlenu, skażenie 
wody i gleby,

- korozja metali,
- niszczenie materiałów bu-

dowlanych, erozja budyn-
ków i zabytków,

- stosowanie katalizatorów,
- odsiarczanie paliw, ekologiczne 

ogrzewanie,
- stosowanie nawozów 

wapniowych,
- wykorzystywanie odnawialnych 

źródeł energii,
- ocieplanie budynków.

Uporządkowanie nabytych podczas zajęć lekcyjnych wiadomości poprzez 

uzupełnienie Karty Pracy Domowej. 

Karta Pracy Domowej do wydruku na kolejnej stronie. 

Praca domowa
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Rodzaj zanieczyszczeń Skutki 
zanieczyszczeń

Wpływ na zdrowie i życie 
człowieka

Sposoby ochrony atmosfery 
przed zanieczyszczeniami

dziura ozonowa

efekt 
cieplarniany

smog

kwaśne deszcze

Praca domowa
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Scenariusz lekcji

czas trwania: 2 x 45 min

Temat lekcji

Cele edukacyjne

Metody pracy

Przygotowanie zajęć

Środki dydaktyczne

z przedmiotu „Fizyka i astronomia”
dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

Wykorzystanie energii słonecznej 

Poznanie źródeł, skutków, oraz sposobów ochrony 
atmosfery przed zanieczyszczeniami. 

Wiadomości i umiejętności ucznia Postawy i wartości ucznia

• potrafi przedstawić budowę i dokonać 
analizy danych graficznych dotyczących 
wykorzystania ogniw fotowoltaicznych,

• umie omówić budowę i sposób działa-
nia kolektora słonecznego,

• potrafi przedstawić plusy i minusy wy-
korzystania energii odnawialnych, 
a zwłaszcza energii Słońca.

• wykazuje chęć ochrony środowiska 
przed negatywnymi skutkami promie-
niowania słonecznego,

• wykazuje dociekliwość poznawczą 
i krytycznie ocenia informacje pocho-
dzące z różnych źródeł,

• umie omówić skutki ekonomiczne, 
ekologiczne i społeczne wykorzystywa-
nia odnawialnych źródeł energii.

• praca indywidualna i grupowa,
• praca z internetem.

Przygotowujemy salę do pracy w czterech grupach, cztery stanowiska komputerowe 
z dostępem do internetu. 

• komputery z dostępem do internetu,
• schemat budowy kolektora próżniowego 

(zał. 1),
• schemat budowy ogniwa fotowoltaiczne-

go (zał. 2).

opracował: Zdzisław Wiśniewski
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Przebieg lekcji

10 min

5 min

5 min

5 min

5 min

15 min

gr. 1

gr. 2

¹

¹

¹

¹

¹

¹

Wprowadzenie

Prosimy uczniów, by korzystając z internetu znaleźli informacje o rodzajach odnawialnych źródeł 

energii 

Prosimy uczniów o odpowiedź na pytanie: Jakie rodzaje energii użytecznej uzyskuje człowiek 

przetwarzając energię promieniowania słonecznego? 

Korzystając z serwisu internetowego, uczniowie znajdują odpowiedź na pytanie, w jakich mie-

siącach w Polsce nasłonecznienie pozwala na efektywne wykorzystanie energii słonecznej ? 

Polecamy uczniom, by przy pomocy internetu, odszukali dane dotyczące produkcji ogniw foto-

woltaicznych na świecie i wskazali kraje o największej produkcji 

Dzielimy uczniów na 4 grupy – praca w grupach 

Korzystając z internetu przedstawcie w formie graficznej i omówcie budowę ogniwa fotowolta-

icznego. Podajcie, w jakich dziedzinach życia mają zastosowanie ogniwa fotowoltaiczne.

Znajdźcie w serwisach internetowych informacje na temat budowy i zasady dzia-łania kolektora 

słonecznego. Wykonajcie schematyczny rysunek i opiszcie zasadę działa-nia kolektora próżnio-

wego i cieczowego.

Przebieg lekcji czas trwania: 1 x 45 min

Energia słoneczna jest przekształcana:

• w energię cieplną w kolektorach słonecznych,

• w energię elektryczną w ogniwach fotowoltaicznych ( fotoelektrycznych ).

Na świecie to wykorzystanie jest bardzo powszechne, natomiast wykorzystanie krajowe zaso-

bów energii odnawialnej jest jeszcze dość niskie i pokrywa 2 do 3% zapotrzebowania na ener-

gię. Na tak niewielkie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii składa się wiele czynników 

a m.in.: złożoność procesów technologicznych, koszty związane z przygotowa-niem do eks-

ploatacji i samą eksploatacją, przyzwyczajenie do korzystania z tradycyj-nych źródeł energii 

i zbyt mała wiedza o korzyściach związanych z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. 

Przetwarzanie energii słonecznej ma swój początek w XIX wieku, a szersze stosowanie kolek-

torów słonecznych i fotoogniw to lata 50-te XX wieku.

Według danych z 2008r. najwięcej ogniw fotowoltanicznych produ-kowanych jest w Japonii, 

Chinach i Niemczech.

Odnawialne źródła energii (promieniowanie słoneczne, energia wiatru, wody, geotermalna 

czy energia biomasy) to źródła, których zapasy uzupełniają się w naturalnych procesach, co 

w praktyce oznacza że są niewyczerpalne.
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gr. 3

gr. 4

Podajcie zalety i wady wykorzystywania kolektorów słonecznych i ogniw foto-woltaicznych. Wy-

korzystajcie serwisy internetowe.

Korzystając z serwisów internetowych, opiszcie budowę i zasadę działania wieży słonecznej.

Budowa i zasada działania wieży słonecznej jest stosunkowo prosta. Słońce nagrzewa znajdu-

jące się pod szklanym dachem powietrze, które ogrzane unosi się do góry. Silny ciąg tworzony 

przez wieżę wciąga powietrze do 32 turbin, które wytwarzają prąd elektryczny.

Przebieg lekcji

5 min

10 min

10 min

4 x 5 min

¹

¹

¹

¹

Przypomnienie zadań wykonanych w grupach na poprzedniej jednostce lekcyjnej

(przygotowanie do prezentacji) 

Prosimy uczniów, by zastanowili się i napisali, jakie skutki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne 

ma wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – „burza mózgów”

Podsumowanie lekcji – uczniowie poszczególnych grup prowadzą dyskusję, która ma dać odpo-

wiedź na pytania:

Jak możemy wykorzystać energię Słońca?

Czy warto, mając na względzie ekonomiczne, ekologiczne i społeczne skutki wykorzystywać od-

nawialne źródła energii?

Wytypowani przez grupę przedstawiciele prezentują na forum efekty pracy

Przebieg lekcji czas trwania: 1 x 45 min

Skutki ekonomiczne Skutki ekologiczne Skutki społeczne

• stosunkowo tanie w eksplo-
atacji źródła energii i mogą 
być stosowane zamiast 
drogich paliw kopalnych,

• wykorzystanie lokalnych 
i niewyczerpalnch źródeł 
energii,

• instalacje np. solarne po-
zwalają na długotrwałe ich 
wykorzystywanie,

• zwiększenie bezpieczeń-
stwa energetycznego Pań-
stwa poprzez uniezależnie-
nie się od dostaw energii 
z zagranicy.

• nie przyczynia się do emisji 
gazów cieplarnianych,

• nie powoduje emisji żad-
nych zanieczyszczeń,

• nie pociąga za sobą emisji 
odpadów,

• energia, jej zasoby uzu-
pełniają się w naturalnych 
procesach

• wykorzystanie lokalnych 
zasobów przetwarzania 
energii przyczynia się do 
tworzenia miejsc pracy,

• umożliwia produkcję ener-
gii cieplnej i elek-trycznej 
w miejscach odle-głych 
i trudnodostępnych.

Przykładowa notatka do zeszytu 
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Przebieg lekcjiZałączniki

1 Schemat budowy kolektora próżniowego
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Przebieg lekcjiZałączniki

2 Schemat budowy ogniwa fotowoltaicznego.
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Scenariusz lekcji

czas trwania: 45 min

Temat lekcji

Cele edukacyjne

Metody pracy

Środki dydaktyczne

z przedmiotu „Fizyka i astronomia”
dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

Ochrona zdrowia przed hałasem

Po zakończeniu lekcji uczeń wie: 
• wie, co to jest hałas,
• zna źródła hałasu,
• wie, że hałas jest szkodliwy dla zdrowia człowieka,
• rozumie, że to, co jest dla jednej osoby przyjemnością, 

dla innej może być hałasem,
• umie przewidywać skutki związane z zjawiskiem hałasu,
• umie zapobiegać wpływom hałasu na zdrowie. 

• praca w grupach,
• burza mózgów, 
• dyskusja.

• arkusze papieru,
• flamastry, 
• rzutnik pisma, 
• załącznik - poziomy głośności (foliogramy).

opracował: Zdzisław Wiśniewski
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Przebieg lekcji

5 min ¹

5 min ¹

5 min ¹

5 min ¹

5 min ¹

10 min

10 min

¹

¹

Część wstępna: 
• Czynności organizacyjne.
• Podanie tematu i celów lekcji.
• Przedstawienie uczniom zasad pracy na lekcji.

Sformułowanie definicji hałasu.

Podział klasy na trzy zespoły. Przydzielenie pracy zespołom ( każdy zespół otrzymuje zadanie do 

wykonania i zapisuje swoje propozycje na arkuszach papieru):
• zespół 1 - Źródła i skutki hałasu. Sposoby ochrony przed hałasem.
• zespół 2 – Hałaśliwość i jej skutki. Sposoby ochrony przed hałasem.

• zespół 3 – Nasze reakcje na hałas zewnętrzny. Sposoby ochrony przed hałasem.

Przedstawienie przez liderów wyników pracy grup i zawieszenie plakatów na tablicy. 

Przyporządkowanie skutków hałasu do źródeł, a następnie przyporządkowanie sposobów ochro-

ny przed hałasem do źródeł i skutków (wykonanie tabeli). 

Przedstawienie przez nauczyciela poziomów głośności dźwięków wydawanych przez różne urzą-

dzenia i dopuszczalne normy hałasów (połączone z komentarzem) – załącznik ( foliogramy).

Co dla jednych jest przyjemnością, dla innych może być hałasem.

Podsumowanie: 
Zaangażowanie ekologów w walce z hałasem – „burza mózgów”.

Przebieg lekcji

Jak w swoim domu, w swoim otoczeniu możesz zmniejszyć

hałasy mieszkaniowe? 
Praca domowa
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Przebieg lekcjiZałącznik

Poziomy głośności

Dopuszczalne normy

• Zwykła rozmowa z odległości 1 m  .......................................................................................  40 – 60 dB
• Hałas skrzyżowania docierający przez otwarte okno  ................ 75 – 90 dB
• Silnik elektryczny  ........................................................................................................................................................  80 – 90 dB 
• Motocykl  .......................................................................................................................................................................................  75 – 90 dB 
• Samochód osobowy  ............................................................................................................................................  65 – 75 dB 
• Samochód ciężarowy   ......................................................................................................................................  80 – 95 dB 
• Autobus  ...........................................................................................................................................................................................  80 – 90 dB 
• Samolot odrzutowy  ....................................................................................................................................  110 – 130 dB 
• Odkurzacz  ...................................................................................................................................................................................  75 – 85 dB 
• Młot pneumatyczny  ..................................................................................................................................  100 – 110 dB 
• Radioodbiornik ( nastawiony głośno )  ................................................................... 90 – 100 dB 
• Maszyna do pisania  ..............................................................................................................................................  65 – 75 dB

 
 

• Największa dopuszczalna wartość hałasu stacjonarnego działającego 
w sposób długotrwały  90 dB.Poziom hałasów trwających krócej może 
przekroczyć tę wartość.

• Normy hałasów mieszkaniowych:  
· w dzień  ..........................................................................................................................................................................................................  40 dB,
· w nocy  ............................................................................................................................................................................................................  30 dB.
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Scenariusz lekcji

czas trwania: 2 x 45 min

Temat lekcji

Cele edukacyjne

Metody pracy Środki dydaktyczne

z przedmiotu „Fizyka i astronomia”
dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

Czy warto oszczędzać energię elektryczną ?

• problemowa metoda laborato-
ryjna (problem teoretyczny), 

• praca w grupach według 
instrukcji i z przygotowanymi 
wcześniej materiałami.

• duże arkusze papieru i mazaki,
• foliogramy i rzutnik pisma,
• kalkulatory,
• materiały przygotowane przez uczniów.

Po zakończeniu lekcji uczeń: 
• ma świadomość kosztów finansowych i ekologicznych energii elektrycznej,
• zna różne sposoby oszczędzania energii elektrycznej,
• potrafi wykorzystać wiedzę fizyczną i matematyczną do rozwiązywania problemów,
• potrafi zastosować wzór na pracę prądu elektrycznego, zna jednostki pracy, w tym kWh,
• potrafi zebrać informacje potrzebne do tematu korzystając z różnych źródeł,
• współpracuje z zespołem, zdaje sobie sprawę z wspólnej odpowiedzialności za 

sukcesy i porażki zespołu, widzi konieczność wzajemnej pomocy, 
• potrafi postępować zgodnie z instrukcją,
• potrafi wyciągać wnioski z przeprowadzonego rozumowania różnych grup,
• potrafi dostrzec dalekosiężne skutki swoich zachowań.

opracował: Zdzisław Wiśniewski
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Przebieg lekcji

WSTĘP
 
Sprawy organizacyjne 
 
Przypomnienie wiadomości:
• prąd elektryczny i warunki płynięcia prądu,
• skutki przepływu prądu,
• praca prądu elektrycznego - od czego zależy, jak ją obliczyć (wzór), jednostki.

REALIZACJA TEMATU

Postawienie problemu: Ile kosztuje energia elektryczna, która nie musi być zużywana ?
Jak oszczędzać energię elektryczną ?

Część pierwsza zajęć.

Praca w czterech grupach według rozdanych instrukcji.

Grupa I  Obliczanie kosztów oświetlenia korytarzy w czasie lekcji.

Grupa II  Obliczanie kosztów oświetlenia klas w czasie przerw.

Grupa III  Obliczanie kosztów oświetlenia w czasie nauki w domu przy biurku z żarówką  

  tradycyjną i energooszczędną.

Grupa IV Obliczanie kosztów eksploatacji lodówki zwykłej i energooszczędnej.

Wszystkie grupy –  Sposoby oszczędzania energii na co dzień (przygotowanie kilku haseł i przed-
stawienie ich w formie rebusów, zagadek itp.)

Wstępne prace organizacyjne  (wykonane odpowiednio wcześniej przed terminem zajęć )

Podział uczestników zajęć na pięć grup.

Przydzielenie zadań:
• grupa I:  Policzyć wszystkie żarówki na korytarzach szkoły, dowiedzieć się o ich moc,
• grupa II: Policzyć żarówki we wszystkich klasach, poznać ich moc,
• grupa III: Przeprowadzić sondaż wśród uczniów klasy na temat : Ile godzin uczą  się w domu 

z wykorzystaniem oświetlenia. Uśrednić wyniki. Poznać cenę żarówki tradycyjnej i energo-
oszczędnej,

• grupa IV: Z instrukcji obsługi dwóch typów lodówek (tradycyjnej i energooszczędnej) od-
czytać moc i zużycie energii,

Wszyscy uczniowie : jaka jest aktualna cena 1 kWh energii elektrycznej.

Przebieg lekcji

Przebieg lekcjiPrzygotowanie zajęć
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Uczniowie pracują w grupach, prowadzą obliczenia na dużych arkuszach papieru, następnie 
przedstawiają swoje wyniki (grupy I – IV).

Dyskusja dotycząca problemu oszczędzania energii elektrycznej:
• Czy to są duże kwoty (rozszerzyć problem na wszystkie szkoły i mieszkania w kraju)?
• Czy warto o tym mówić?
• Czy możemy coś zrobić (wnioski każdej grupy)?

Przeniesienie problemu ze sfery materialnej w ekologiczną
(przedstawienie foliogramu z informacjami na temat wydajności węgla katowickiego, sprawno-
ści elektrociepłowni, ilości otrzymywanych zanieczyszczeń -  przygotowanie można  zlecić bar-
dziej ambitnym uczniom).

Część druga zajęć w  czterech grupach
(uczniowie obliczają ilość zużytego węgla i powstałych zanieczyszczeń według instrukcji 
i danych z folii).

Przedstawienie wyników, podsumowanie i wyciągnięcie wniosków.

Czy warto oszczędzać energię elektryczną?
• Energia elektryczna jest najpowszechniej użytkowaną formą energii.
• Zużycie energii w świecie jest ogromne.
• Nieuzasadnione używanie energii elektrycznej niesie duże wydatki finansowe, a przede 

wszystkim ogromne konsekwencje w środowisku:
• wyczerpywanie zasobów węgla i innych paliw,
• wzrost zanieczyszczenia powietrza i odpadów stałych (popioły),

• Odpowiedz sobie na pytanie: Ile w ciągu tygodnia w Twoim mieszkaniu niepotrzebnie zuży-
wa się energii elektrycznej? Spróbuj policzyć, ile ona kosztuje, ile zużyto węgla do jej produk-
cji i ile „wyprodukowano” zanieczyszczeń. Ze swojej odpowiedzi i obliczeń wyciągnij wnioski.

KAŻDY MOŻE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO OSZCZĘDZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ !

Instrukcje do pierwszej części zajęć 
(związanej z kosztami energii elektrycznej)

GRUPA  I:     KOSZT OŚWIETLENIA KORYTARZY W CZASIE PRZERW
 

1. Oblicz moc wszystkich żarówek na korytarzach.
2. Wyraź ją w kW.
3. Oblicz w godzinach czas 10 lekcji.
4. Oblicz ilość zużytej energii ( w kWh ).
5. Oblicz koszt tej energii wiedząc, że 1 kWh kosztuje ( aktualna cena ).
6. Oblicz koszt energii zużytej w ciągu miesiąca (koszt z pkt. 5 razy 22 dni robocze).

GRUPA  II:    KOSZT OŚWIETLENIA KLAS W CZASIE PRZERW

1. Oblicz moc wszystkich żarówek we wszystkich klasach.
2. Wyraź ją w kW.
3. Oblicz łączny czas przerw (do dziesiątej lekcji włącznie) i wyraź go w godzinach.
4. Oblicz ilość zużytej energii (w kWh).
5. Oblicz koszt tej energii wiedząc, że 1kWh kosztuje  ( aktualna cena ).
6. Oblicz koszt energii zużytej w ciągu miesiąca (koszt z pkt. 5 razy 22 dni robocze)
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GRUPA   III:   KOSZT OŚWIETLENIA W CZASIE NAUKI W DOMU

1. Ile godzin uczysz się średnio w domu (z wykorzystaniem oświetlenia).
2. Ile zużywasz energii elektrycznej:

a) przy użyciu żarówki tradycyjnej,
 - w ciągu dnia,
 - w ciągu miesiąca    
b)  przy użyciu żarówki energooszczędnej ( zamiast tradycyjnej),
 - w ciągu dnia,
 - w ciągu miesiąca.

3. Ile kosztuje miesięcznie ta energia w obu przypadkach ? (1kWh kosztuje - aktualna cena).
4. Spróbuj oszacować, kiedy zwróci się wydatek na żarówkę energooszczędną 
 (oblicz różnicę kosztów zużycia energii i kosztów żarówek).

GRUPA  IV:      KOSZT EKSPLOATACJI   LODÓWKI

1. Oblicz, o ile mniejsze jest średnie zużycie energii w nowych typach lodówek w porówna 
 niu ze starymi w ciągu doby i miesiąca. Wykorzystaj dane z instrukcji obsługi lodówki.

- moc obu typów,
- średnie zużycie dobowe  (oblicz różnicę),
- średnie zużycie miesięczne (różnica zużycia dobowego x 30 dni).

2. Jaki jest koszt tej zaoszczędzonej energii w ciągu doby i miesiąca  ( 1kWh kosztuje - aktu 
 alna cena ).

Instrukcje do drugiej części zajęć
(związanej z ekologią ).

GRUPA   I. 
      1. Oblicz, ile węgla trzeba spalić, aby uzyskać energię obliczoną w części pierwszej ?
                        3kg – 5 kWh
                           m – E 
                           m = ?
      2. Oblicz ilość węgla potrzebną w ciągu miesiąca (m x 22 dni robocze).
      3. Ile otrzymamy zanieczyszczeń w ciągu miesiąca ?
            siarka                           0,25% z ilości węgla   (z pkt. 2)
            spaliny CO2+ SO2       18% z ilości węgla
            popiół                          20% z ilości węgla
            (pamiętaj  1%=0,01)

GRUPA    II.
      1. Oblicz, ile węgla trzeba spalić, aby uzyskać energię obliczoną w części pierwszej?
                            3kg – 5 kWh
                               m – E 
                               m = ?
      2. Oblicz ilość węgla potrzebną w ciągu miesiąca (m x 22 dni robocze).
      3. Ile otrzymamy zanieczyszczeń w ciągu miesiąca ?
            siarka                            0,25% z ilości węgla   (z pkt. 2)
            spaliny CO2 +  SO2      18% z ilości węgla
            popiół                           20% z ilości węgla
            (pamiętaj  1%=0,01)
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GRUPA    III.
      1. Oblicz różnicę energii obliczonej w punkcie  b) i a) w ciągu miesiąca.
      2. Oblicz, ile węgla trzeba spalić, aby uzyskać tę energię ( obliczoną w pkt. 1) ?
                             3kg – 5 kWh
                                m – E 
                                m = ?
      3. Ile otrzymamy zanieczyszczeń w ciągu miesiąca ? 
           siarka                           0,25% z ilości węgla ( z pkt. 2)
            spaliny  CO2 +  SO2       18% z ilości węgla
            popiół                              20% z ilości węgla
            (pamiętaj  1%=0,01)

GRUPA     IV.
      1.  Oblicz, ile węgla trzeba spalić, aby wyprodukować różnicę energii obliczoną w części I   
 w ciągu miesiąca ?
                            3kg – 5 kWh
                               m – E 
                               m = ?
      2. Ile otrzymamy zanieczyszczeń 
            siarka                           0,25% z ilości węgla
            spaliny CO2 + SO2        18% z ilości węgla
            popiół                             20% z ilości węgla
            (pamiętaj  1%=0,01)

UWAGA KOŃCOWA

Uczniowie powinni być zaskoczeni otrzymanymi wynikami.
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Foliogram

Wydajność węgla katowickiego: z 1 kg około 18 MJ

Ile to kWh ?

1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ                     18 MJ : 3,6 MJ to około 5 kWh

zatem:

z 1 kg węgla otrzymujemy około 5 kWh energii elektrycznej

Sprawność elektrociepłowni to około 31 – 33% czyli, aby otrzymać 5 kWh energii musimy

spalić 3 razy więcej węgla

5 kWh energii z 3 kg węgla

Ilość zanieczyszczeń w węglu katowickim

siarka                                  : 0,25 %
spaliny suche CO2 + SO2    : 18 %
popiół                                  : 20 %
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Scenariusz lekcji

czas trwania: 2 x 45 min

Temat lekcji

Cele edukacyjne

Metody pracy Środki dydaktyczne

z przedmiotu „Fizyka i astronomia”
dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

Wykorzystanie i przetwarzanie energii 
przez człowieka 

Pokazanie uniwersalności i powszechności praw fizyki

Lekcja po realizacji haseł programowych z fizyki:
energia - jej formy i przemiany.
Wskazany czas przygotowania uczniów do lekcji: 1 tydzień (powtórzenie 
wiadomości, ewentualnie zebranie dodatkowych materiałów, lub sięgnięcie 
do literatury uzupełniającej podawanej podczas planowych lekcji).

Uczeń zna: Uczeń potrafi :

• jednostki i rodzaje energii,
• I i II zasadę termodynamiki,
• pojęcie sprawności urządzenia tech-

nicznego oraz wydajności procesu 
oddychania.

• wskazać źródła i sposoby wykorzysta-
nia energii w organizmie człowieka,

• wskazać przykłady magazynowania, 
wykorzystania energii i przykłady jej 
przemian w przyrodzie i technice,

• ocenić zagrożenia dla człowieka i śro-
dowiska związane z przetwarzaniem              
i wykorzystywaniem energii,

• przeliczać jednostki energii,
• obliczać przyrost temperatury spowo-

dowany dostarczeniem ciepła,
• omówić bilans energetyczny w organi-

zmie.

• praca w grupach,
• burza mózgów,
• śnieżna kula.

• instrukcje dla grup (załącznik nr1), 
• arkusze papieru A1,
• mazaki, magnesy do prezentacji prac na 

tablicy,
• grafoskop i foliogramy ( ich treść stanowią 

załączniki: notatka oraz zadanie oblicze-
niowe).

opracował: Zdzisław Wiśniewski



30

Przebieg lekcji

Przebieg lekcji

10 min

25 min

15 min

25 min

10 min

5 min

¹

¹

¹

¹

¹

¹

Przebieg lekcji

Przebieg lekcji

czas trwania: 1 x 45 min

czas trwania: 1 x 45 min

Wskazane byłoby, aby lekcję poprowadzili wspólnie nauczyciele biologii i fizyki.

Czynności wstępne i wprowadzenie do tematu.

• podział uczniów na grupy 4 lub 5–cio osobowe,

• przypomnienie, że jednym z ważnych elementów historii cywilizacji jest historia poszukiwań 

źródeł energii i metod jej wykorzystania. Przemiany energii są podstawą funkcjonowania 

organizmu człowieka, zjawisk przyrody oraz techniki.

Realizacja treści zajęć.

Omówienie form pracy w grupie,

• objaśnienie form i sposobów oceniania ( max po 6 punktów: 6 pkt – bdb, 5pkt – db,   

4 pkt – dost, 3 pkt – dop ) – samoocena pracy w grupie. W ocenie uwzględnia się war- 

tość merytoryczną, sposób prezentacji – poprawność językową, estetykę plakatów).

• rozdanie grupom materiałów do pracy, (łącznie pkt a - 10 min.),

Opracowanie przez uczniów w grupach tematów – zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zapisanie 

istotnych informacji w formie plakatów.

Omówienie przez reprezentanta grupy haseł umieszczonych na plakatach – zgodnie z tematami 

prac wykonanych na poprzedniej lekcji.

Podsumowanie zajęć:

• ewaluacja – częściowo uczniowie ( refleksja grupy ), częściowo nauczyciel,

• wyświetlenie foliogramu – zapisanie przez uczniów notatki (załącznik nr 2) do zeszytu,

Praca domowa:

• Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii – podaj argumenty za i przeciw.

• Rozwiązać zadanie – załącznik nr 3.
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Przebieg lekcjiZałącznik 1

Instrukcje do pracy w grupie

Grupa nr I.
1. Zdefiniujcie pojęcie: energia (wymieńcie jej rodzaje).
2. Wymieńcie jednostki energii obowiązujące oraz dopuszczone do stosowania i 
wskażcie, w jakich sytuacjach są używane.
3. Jakie jednostki energii umieszczane są na opakowaniach produktów spożywczych 
(jak należy je przeliczać)?
4. Wskażcie konkretne przykłady występowania różnych rodzajów energii w organi-
zmie człowieka, zapewniających nam życie. 

Grupa nr II.
1. Wskażcie źródła, z których czerpią energię organizmy żywe (wykorzystaj wiadomo-
ści z nauki biologii).
2. Jakie są źródła energii wykorzystywane przez człowieka (należy uwzględnić podział 
na źródła odnawialne i nieodnawialne)?
3. Które źródła energii zawdzięczamy bezpośrednio lub pośrednio Słońcu?
4. Określcie sposoby wykorzystania energii i podajcie przykłady przemian energetycz-
nych 
a) w organizmie człowieka,
b) podczas wykonywania czynności bezpośrednio przez człowieka(np. chodzenie, gra 
na instrumencie itp.),
c) podczas pracy urządzeń technicznych.

Grupa nr III.
1. Wyjaśnijcie, co oznaczają pojęcia: sprawność urządzeń technicznych i wydajność 
procesu oddychania.
2. Uwzględniając różne formy energii określcie sposoby jej magazynowania w:
a) organizmie człowieka,
b) przyrodzie,
c) technice.
3. Podajcie treść I zasady termodynamiki i wyjaśnijcie jej sens w odniesieniu do 
organizmu człowieka (do równania wyrażającego I zasadę termodynamiki podajcie 
odpowiednie znaczenie wyrażeń, odnoszące się do organizmu człowieka).

Grupa nr IV.
1. Wymieńcie zagrożenia dla człowieka i środowiska związane z przetwarzaniem i wy-
korzystywaniem różnych form energii.
2. Jakie działania mogą zmniejszyć te zagrożenia?
3. Wskażcie konsekwencje dla organizmu człowieka, jakie może spowodować niewła-
ściwa gospodarka energetyczna (uwzględniając zarówno nieprawidłowości w dostar-
czaniu energii, jak i w jej zużywaniu)?
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Przebieg lekcjiZałącznik 2

Notatka

Energia oznacza zdolność do wykonania pracy. Jej jednostkami są:
1 J, (także cal, eV, kWh)
1 cal = 4,19 J

Rozróżniamy energię: mechaniczną, elektromagnetyczną, chemiczną, jądrową.
Źródła energii dzielimy na: 

- nieodnawialne (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny),
- odnawialne woda, wiatr, ciepło geotermiczne (jego nośnikiem jest gorąca woda
zalegająca na znacznych głębokościach), biomasa,
- praktycznie niewyczerpywalne: Słońce, reakcje jądrowe.

Energia może być zamieniana na pracę lub inną formę energii.
Przykłady przemian energii:
elektrycznej w   - elektryczną – transformator,
  - chemiczną – ładowanie akumulatora,
  - cieplną – grzałka,
  - mechaniczną -   silnik elektryczny,
chemicznej w  - elektryczną – rozładowywanie akumulatora np.  
  w samochodziem
  - cieplną – spalanie węgla,
  - mechaniczną – praca mięśni,
cieplnej w   - elektryczną – termoogniwo,
  - chemiczną – reakcje endotermiczne,
  - cieplną – chłodnica samochodowa,
  - mechaniczną- parowóz,
mechanicznej w  - elektryczną – prądnica,
   - cieplną – hamulec,
  - mechaniczną – zegar wahadłowy.

W organizmie człowieka źródłem energii są pokarmy (białka, węglowodany, tłuszcze).
Podczas utleniania substancji organicznych w organizmie uwalniania jest energia.
Energia uwalniana w organizmie człowieka zamieniana jest m.in.:

a) na energię mechaniczną – praca mechaniczna (bieganie, pływanie itp.) wykony-
wana dzięki skurczowi komórek mięśniowych,

b) na energię elektryczną – aktywność nerwów (błona komórki nerwowej w stanie 
spoczynku jest spolaryzowana elektrycznie),

c) na energię cieplną – utrzymywanie stałej temperatury ciała. Na ogół ciepło po-
jawia się, jako produkt uboczny innych przekształceń energetycznych.

 
Sprawność urządzeń technicznych –  η = W/E to współczynnik określający, jaka część 
dostarczonej energii została zamieniona na pracę użyteczną urządzenia.
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Przykłady magazynowania energii:
a) w organizmie człowieka,
b) w przyrodzie: gorące źródła, wulkany, energia cieplna wód oceanicznych,
c) w technice: akumulator, kondensator

Zagrożenia dla środowiska związane z wykorzystaniem energii i produkcją to m.in.:
a) efekt cieplarniany,
b) emisja gazów i pyłów,
c) kwaśne deszcze,
d) zanieczyszczenie wód i gleby,
e) odpady promieniotwórcze,
f) smog elektromagnetyczny.

Zagrożenia dla organizmu związane z nieprawidłową gospodarką energetyczną:
a) odkładanie tłuszczu lub wyniszczenie organizmu (spowodowane niewłaściwą 

dietą),
b) zakwaszenie mięśni (powstanie kwasu mlekowego) po zbyt intensywnym wysił-

ku fizycznym.

Zasady termodynamiki są prawami przyrody.
I zasadę termodynamiki wyraża się równaniem ΔU = W + Q
Energia uwolniona w procesie katabolizmu wykorzystywana jest we wszystkich 
procesach życiowych organizmu.
Organizm człowieka jest układem otwartym (wymiana masy i energii z otoczeniem)

II zasadę termodynamiki wyraża nierówność: ΔS ≥0
Całkowita entropia układu zamkniętego, jakim jest człowiek wraz z otoczeniem –
rośnie.
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Przebieg lekcjiZałącznik 3

Zadanie obliczeniowe

W jednym molu glukozy jest zmagazynowane 2874 kJ energii. Podczas całkowitego 
utlenienia tego związku w procesie oddychania tlenowego uzyskuje się 1130,4kJ 
energii.
Oblicz: 

a) wydajność procesu oddychania tlenowego (wynik podaj w %),
b) przyrost temperatury ciała, jaki mogłoby spowodować to ciepło, gdyby orga-

nizm nie miał możliwości przekazania go do otoczenia (przyjmij masę człowieka) 
 m = 60kg, ciepło właściwe ciała cw≈3350J/kgK.

Rozwiązanie zadania:
a) obliczenie wydajności procesu: (1130,4kJ : 2874kJ)x 100% = 39,3%

Odpowiedź: Wydajność procesu oddychania tlenowego wynosi 39,3%. 
Pozostała część energii ulega rozproszeniu w postaci ciepła.

Część energii uwolnionej podczas spalania glukozy zamienia się w ciepło. Ciepło 
uwalniane w procesie metabolizmu jest w części zużywane na utrzymanie stałej tem-
peratury ciała, reszta jest przekazywana do otoczenia przez: promieniowanie 
(ok. 60%), parowanie (ok.25%), konwekcję (ok15%) i przewodzenie (znikomy % ze 
względu na izolujące działanie skóry).

b) obliczenie ilości energii zamienionej na ciepło:
   Q = 2874 kJ – 1130,4 kJ = 1743,6 kJ,
c) obliczenie możliwej zmiany temperatury: Δ T = Q : ( m· cw )
   Δ T = 1743,6 kJ : (60kg · 3350 J/kg.K) 
   Δ T ≈ 8,7 K

Odpowiedź: Temperatura ciała wzrosłaby o 8,7K.

Aby uzmysłowić uczniom znaczenie wymiany ciepła z otoczeniem, można obliczyć 
temperaturę, końcową ciała w przypadku gdyby nie zachodziła wymiana:
  tk = 36,6 + 8,7 = 45,3  ºC

(przypominamy uczniom, że przyrost temperatury o 1K odpowiada przyrostowi o 1 
stopień w skali Celsjusza).
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biologia



36

Scenariusz lekcji

czas trwania: 2 x 45 min

Temat lekcji

Cele edukacyjne

Metody pracy

Forma pracy

Środki dydaktyczne

Biologia

Krążenie węgla i azotu w przyrodzie

Uczeń:

• opisuje obieg węgla w przyrodzie,
• charakteryzuje krążenie azotu w przyrodzie,
• określa rolę bakterii w obiegu azotu,
• omawia mechanizm powstawania efektu cieplarnianego,
• przewiduje wpływ efektu cieplarnianego na środowisko i zdrowie człowieka,
• omawia mechanizm powstawania kwaśnych opadów,
• przewiduje wpływ kwaśnych opadów na środowisko,
• w trakcie zajęć rozwija i doskonali współpracę w zespole,
• staje się bardziej komunikatywny i asertywny.

• analiza prezentacji multime-
dialnych przygotowanych przez 
uczniów,

• pogadanka z elementami pokazu, 
dyskusja, 

• gra dydaktyczna

• praca w grupach

•  materiały przygotowane przez uczniów,
• prezentacje multimedialne,
• rzutnik multimedialny,
• krzyżówka.

czas trwania: 45 min

opracowała: Barbara Bielińska
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Przebieg lekcji

Faza wstępna

• Sprawy organizacyjno porządkowe.

• Podanie tematyki i celów zajęć .

• Ukierunkowanie pracy uczniów.

Faza realizacyjna 

• Nauczyciel krótko mówi na temat krążenia pierwiastków i związków nieorganicznych od śro-
dowiska nieożywionego do organizmów żywych i z powrotem – z organizmów do środowi-
ska. Wprowadza pojęcie cykle biogeochemiczne dla obiegów pierwiastków w przyrodzie.

• Następnie liderzy każdej grupy przedstawiają i omawiają przygotowane przez grupę prezen-
tacje, formułują spostrzeżenia i wnioski .

• Nauczyciel uzupełnia i ocenia pracę uczniów.

Faza podsumowująca

• Nauczyciel zadając pytania dotyczące tematu lekcji, sprawdza stopień opanowania przez 
uczniów zagadnień dotyczących cykli biogeochemicznych, oraz uzupełnia wypowiedzi 
uczniów o istotne informacje. 

• Uczniowie wspólnie z nauczycielem opracowują krótką notatkę z lekcji .

• Dla utrwalenia nowo poznanego materiału nauczyciel poleca uczniom rozwiązanie krzyżówki.

Uwaga: nauczyciel tydzień przed realizacją tego tematu podzielił klasę na 4 grupy 
a następnie  polecił uczniom przygotowanie materiałów na następujące tematy: 

Grupa 1  – obieg węgla w przyrodzie

Grupa 2  – efekt cieplarniani – mechanizm powstawania oraz wpływ na środowisko
  i zdrowie człowieka
Grupa 3  – obieg azotu w przyrodzie
Grupa 4  – kwaśne dreszcze – mechanizm powstawania oraz wpływ na środowisko

Przebieg lekcji

Przebieg lekcjiPrzygotowanie zajęć
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Pytania do krzyżówki:

1. Kamienny lub brunatny (węgiel)
2. Bakterie dzięki którym martwa materia organiczna i odchody są rozkładane do azotanów ( nitryfikacyjne)
3. Bakterie to destruenci lub…(reducenci)
4. Bakterie żyjące w symbiozie  z roślinami motylkowatymi ( Brodawkowe)
5. Bakterie zapewniające powrót azotu do atmosfery (denitryfikacyjne)
6. Inaczej obieg (cykl)
7. Inaczej mutualizm ( symbioza )
8. Groch, koniczyna, łubin to rośliny……… ( motylkowe)
9. Jeden ze skutków efektu cieplarnianego ( ocieplenie)
10. Są producentami ( rośliny)
11. Stanowi 78 % gazów w powietrzu (azot)
12. Po śmierci organizmy ulegają przemianą by powrócić do środowiska w postaci soli… (mineralnych)
13. Inaczej zwierzęta (konsumenci)
14. Pobieranie CO2 przez rośliny to inaczej…(asymilacja)
15. Odchody ptaków bogate w azot ( guano)
16. Proces dzięki któremu rośliny się odżywiają ( fotosynteza)
17. Kwas, który min wchodzi w skład kwaśnych dreszczów ( azotowy).

Główne hasło to : EFEKT CIEPLARNIANY.

Wyjaśnij, dlaczego rośliny motylkowate są stosowane jako zielony nawóz.
Ewentualnie drugi temat pracy domowej dla zainteresowanych.
Napisz jakie byłyby konsekwencje, gdyby na całej kuli ziemskiej wyginęły 
bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne.
Spróbuj napisać o tym  opowiadanie fantastycznonaukowe.

Praca domowa
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Scenariusz lekcji

czas trwania: 2 x 45 min

Temat lekcji

Cele edukacyjne

Metody pracy

Forma pracy

Środki dydaktyczne

Biologia

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie 
człowieka

Uczeń:

• wylicza i omawia najczęstsze choroby człowieka spowodowane zanieczyszczeniem 
środowiska,

• omawia wpływ zanieczyszczeń środowiska na powstawanie schorzeń człowieka,
• przewiduje wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie ludzi,
• proponuje i ocenia możliwości zapobiegania chorobom, które są związane 
• z zanieczyszczeniem środowiska
• w trakcie zajęć rozwija i doskonali współpracę w zespole,
• staje się bardziej komunikatywny i asertywny.

• analiza prezentacji multimedial-
nej lub foliogramu,

• pogadanka z elementami pokazu,
• dyskusja

• praca w grupach

• teksty źródłowe i materiały przygotowane 
przez uczniów,

•  prezentacja multimedialna lub foliogra-
my,

• 3 arkusze papieru, karteczki w kolorze 
czerwonym, żółtym, niebieskim, pisaki.

czas trwania: 45 min

opracowała: Barbara Bielińska
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czyszczenia środowiska?

Praca domowa

Przebieg lekcji

Przebieg lekcjiFaza wstępna

• Sprawy organizacyjno porządkowe.
• Podanie tematyki i celów zajęć .
• Ukierunkowanie pracy uczniów.

Faza realizacyjna 

• Nauczyciel przedstawia prezentację multimedialną lub foliogram dotyczącą czynników: 
fizycznych, chemicznych i biologicznych wpływających na zanieczyszczenia powietrza oraz 
źródeł ich emisji.

• Praca w grupach z wykorzystaniem przygotowanych materiałów .
• Uczniowie na podstawie przygotowanych wcześniej  materiałów formułują i rozwiązują pro-

blemy dotyczące:
 Grupa 1 – wpływu zanieczyszczeń powietrza na układ krążenia
 Grupa 2 - wpływu zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy
 Grupa 3 - wpływu zanieczyszczeń powietrza na skórę.

Każda grupa na swojej dużej kartce papieru rysuje zarys kształtu człowieka, a następnie przykle-
jają na niego karteczki w odpowiednim kolorze (grupa 1 -czerwone, grupa 2 -niebieskie, grupa 
3 -żółte) na których prezentują wpływ zanieczyszczeń powietrza na dany układ człowieka ( np. z 
nazwami chorób).
Następnie lider każdej grupy przedstawia i omawia krótko przygotowane przez grupę schematy, 
formułuje spostrzeżenia i wnioski .

Nauczyciel uzupełnia i ocenia pracę uczniów.

Faza podsumowująca

Uczniowie zapisują na tablicy wnioski dotyczące zagadnienia higieny organizmu jako ważnego 
elementu życia człowieka (wnioski zapisywane są również w zeszycie jako notatka), np.:

• należy spędzać czas wolny w okolicach o najmniejszej emisji zanieczyszczeń
• powinno się uprawiać sport i turystykę, dbając o sprawność fizyczną 
• trzeba dbać o wietrzenie pomieszczeń
• nie należy ulegać nałogowi palenia papierosów
• dbać o prawidłowy stan klimatyzacji i wentylacji
• rozsądnie korzystać z kąpieli słonecznych
• stosować kremy z filtrem UV

Uwaga: nauczyciel 2 tygodnie przed realizacją tego tematu podzielił klasę na 3 grupy 
a następnie  polecił uczniom przygotowanie materiałów na następujące tematy: 

Grupa 1 – wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krążenia
Grupa 2 - wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy
Grupa 3 - wpływ zanieczyszczeń powietrza na skórę.

Przebieg lekcjiPrzygotowanie zajęć
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Scenariusz lekcji

czas trwania: 2 x 45 min

Temat lekcji

Cele edukacyjne

Metody pracy

Literatura

Środki dydaktyczne

Biologia

Biopaliwa – czy zastąpią paliwa kopalne

• Zapoznanie z  pojęciem - biopaliwa .
• Wskazanie korzyści wynikających ze stosowania biopaliw
• Wskazanie zagrożeń jakie niesie ze sobą produkcja biopaliw

• praca grupowa
• pogadanka,
• dyskusja,
• burza mózgów,
• praca z tekstem źródłowym,
• praca z Internetem.

• www.biomasa.org 
• www.kib.pl 
• www.agroenergrtyka.pl 
• www.ekoportal.gov.pl 
• www.focus.pl 

• materiały źródłowe,
• Internet.

czas trwania: 45 min

opracowała: Lidia Łuczyńska



42

Przebieg lekcji

Przebieg lekcjiNauczyciel zapoznaje uczniów z tematem  i celami lekcji.
Zapisuje na tablicy temat : Biopaliwa – czy zastąpią paliwa kopalne ? 

Nauczyciel  wyjaśnia uczniom pojęcie  biopaliwa.

Powszechnie używając zwrotu biopaliwa mamy na myśli takie biokomponenty jak:
- bioetanol - produkowany ze zbóż, kukurydzy, ziemniaków, kukurydzy i buraków cukrowych - 
dodawany do benzyn
- estry metylowe lub etylowe - otrzymywane w procesie przetwarzania rzepaku - dodawane 
do oleju napędowego 
Biodieselem często nazywa się estry. Biodiesel to mieszanka oleju napędowego i dodatków 
pochodzenia roślinnego tzw. estrów (metylowych lub etylowych) wyższych kwasów tłuszczo-
wych. Estry otrzymuje się min. z rzepaku.

Część główna - część realizacyjna: 

Uczniowie zostają podzieleni  na pięć grup: 

 I grupa:  inwestorzy – firmy produkujące paliwa, 
 II grupa:   władze samorządowe, 
 III grupa:   rolnicy
 IV grupa: przyrodnicy, 
 V grupa:  użytkownicy samochodów.

Uczniowie zajmują  miejsca zgodnie z przydzielonymi rolami.
Każda grupa wyłania lidera. 

Nauczyciel dokonuje prezentacji hipotetycznej sytuacji: 
W najbliższej okolicy rolnicy planują zastąpić tradycyjne uprawy podstawowych zbóż uprawą 
rzepaku.
Uczniowie reprezentujący poszczególne grupy interesów mają za zadanie przedstawić swoje 
stanowisko w sprawie  inwestycji. 

Nauczyciel rozdaje grupom karty z rolami i pytaniami pomocniczymi dotyczącymi hipotetycz-
nej sytuacji. 
Nauczyciel rozpoczyna  moderowaną konfrontację.
Przypomina o zasadach kulturalnej dyskusji. 
Zwraca uwagę aby uczniowie postarali się wypracować wspólne wnioski.

Miejsce zajęć: sala lekcyjna z krzesłami ustawionymi w okrąg.

Przebieg lekcjiPrzygotowanie zajęć
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Role dla grup

I grupa: inwestorzy – firmy produkujące paliwa.
• Czy warto inwestować w produkcję biopaliw ?
• Jakie zyski przynosi produkcja biopaliw?
• Jakie nakłady inwestycyjne ponosi wytwórca biopaliw?
• Jakiego wsparcia finansowego udziela gmina/ państwo podczas produkcji biopaliw?

II grupa: władze samorządowe
• Czy sytuacja ekonomiczna gminy i jej mieszkańców poprawi się w wyniku produkcji kompo-

nentów biopaliw ?
• Czy wzrośnie liczba miejsc pracy w gminie?
• Czy stan środowiska naturalnego pogorszy się, czy też nie? 
• Jakie wydatki poniesie gmina w związku z produkcją biopaliw?

III grupa: rolnicy
• Czy produkcja rzepaku – biokomponentu do produkcji biopaliw jest opłacalna?
• Czy można uzyskać dodatkowe korzyści np. dopłaty do tej formy upraw?
• Czy inwestor podpisze długoterminowe umowy na odbiór rzepaku z producentami?
• Czy zmiana rodzaju upraw będzie wymagaę dodatkowych nakładów finansowych?

IV grupa: przyrodnicy,
• Jak uprawa monokultury rzepaku wpłynie na różnorodność biologiczną środowiska?
• Jak uprawy wpłyną na procesy ekologiczne zachodzące w środowisku?
• Czy nie zmniejszy się znacząco areał upraw podstawowych zbóż ( niedobór żywności)?
• Czy nie nastąpi degradacja walorów krajobrazowych środowiska?

V grupa: użytkownicy samochodów.
• Czy biopaliwa nie są szkodliwe dla silników?
• Czy biopaliwa nie pogarszają osiągów samochodu?
• Czy eksploatacja samochodu jest droższa ( częstsze awarie) ?

Część główna – faza podsumowująca.

Najważniejsze ustalenia zostają  zapisane  na tablicy

BIOPALIWA
 Argumenty za wprowadzeniem  Argumenty przeciw stosowaniu
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Scenariusz lekcji

czas trwania: 2 x 45 min

Temat lekcji

Cele edukacyjne

Metody pracy

Literatura

Środki dydaktyczne

Biologia

Co to są odnawialne źródła energii? 

• Zapoznanie z  pojęciem - odnawialne źródła energii .
• Wskazanie korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii
• Wskazanie wad utrudniających  stosowanie odnawialnych źródeł energii
• Podanie przykładów wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie

• praca grupowa,
• pogadanka,
• dyskusja,
• burza mózgów,
• praca z tekstem źródłowym,
• praca z Internetem,
• karta pracy.

• http:// www.biomasa.org 
• http://www.energia-sloneczna.net
• http://www.biowegiel.biz
• http://www.energia-odnawialna.net
• http://www.energia-sloneczna.net 

• materiały źródłowe,
• kolorowe kartki,
• pisaki

czas trwania: 45 min

opracowała: Lidia Łuczyńska
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Przebieg lekcji

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem  i celami lekcji.
Zapisuje na tablicy temat : Co to są odnawialne źródła energii? 
Nauczyciel na tablicy zapisuje schemat

ŹRÓDŁA ENERGII
  ODNAWIALNE   NIEODNAWIALNE

Nauczyciel zbiera od uczniów informacje o znanych  im  źródłach energii.
Uczeń wymieniając wybrane  źródło wpisuje je w odpowiednim polu tablicy. 
Na tablicy powstaje graf przedstawiający podział źródeł energii.

Część realizacyjna: 

Uwaga!  Uczniowie przed zajęciami  byli podzieleni  na cztery grupy. Na podstawie różnych źró-
deł każda grupa miała za zadanie zdobyć informacje na temat :

Grupa  I  - Energia słoneczna
Grupa  II  - Energia wiatru
Grupa  III  - Energia wód 
Grupa IV - Energia geotermalna

Instrukcja z zadaniami do lekcji:

 1. Na czym polega pozyskiwanie energii z danego źródła energii odnawialnej?
 2. Wskaż zalety jakie ma dane źródło energii odnawialnej.
 3. Wskaż wady jakie ma dane źródło energii odnawialnej.

Część główna - praca w grupach

Każda z grup otrzymuje od nauczyciela arkusz szarego papieru , kolorowe kartki i pisaki.
W celu wykonania zadania uczniowie wykorzystują wcześniej uzyskane informacje.
Uczniowie w grupach wykonują przydzielone im zadania.

Wymień zalety danego źródła energii. 
• Uczniowie zapisują na zielonych  karteczkach zalety danego źródła energii. 
• Karteczki zostają przyklejone po lewej stronie arkusza szarego papieru. 

Wymień wady, które utrudniają zastosowanie danego źródła energii. 
Uczniowie zapisują  na  czerwonych karteczkach   wady danego źródła energii.
Karteczki zostają przyklejone po prawej stronie arkusza szarego papieru.
Każda grupa tworzy plakat z zaletami i wadami danych źródeł energii odnawialnej.

Liderzy poszczególnych grup prezentują wykonany plakat oraz wyjaśniają na czym polega pozy-
skiwanie energii z danego rodzaju źródła energii odnawialnej.

Przebieg lekcjiPrzebieg lekcji



46

Część główna – faza podsumowująca.

Nauczyciel  formułuje  pytanie problemowe do całej klasy :
Czy aktualnie jest możliwe zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii, energią uzyskiwaną 
z odnawialnych źródeł energii?
Uczniowie udzielają odpowiedzi uzasadniając swoje stanowisko w tej sprawie.

Uczniowie mają za zadanie domowe poszukać przykładów wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii w Polsce i na świecie.

Schemat plakatu:

ENERGIA SŁONECZNA
   WADY  ZALETY
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geografia
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Scenariusz lekcji

czas trwania: 2 x 45 min

Temat lekcji

Cele edukacyjne

Metody pracy

Formy pracy

Środki dydaktyczne

Geografia

Degradacja środowiska jako skutek 
działalności gospodarczej człowieka.    

• Uczeń zna formy antropogeniczne
• Uczeń rozumie, potrzebę ochrony środowiska
• Uczeń potrafi:

• uzasadnić potrzebę ochrony środowiska
• wyjaśnić konieczność ochrony środowiska

• Gra dydaktyczna

• Indywidualna i zbiorowa
• Grupowa

• Mapy,
• podręcznik,
• atlas,
• kartony, 
• arkusze.

czas trwania: 45 min

opracowała: Barbara Myrcik



49

Przebieg lekcji

Uczniowie wymieniają znane formy antropogeniczne.

Nauczyciel dzieli klasę na grupy ( 3-4 osobowe ) i rozdaje kartony ( zał. 1 )- każda grupa 
otrzymuje ten sam zestaw, oraz przedstawia zasady gry:

•  Kartony zawierają hasła, pojęcia

•  Nauczyciel czyta wyjaśnienie pojęć, definicje - zgodnie z wyborem grupy

•  Grupy kolejno wybierają numer pytania, w przypadku prawidłowej odpowiedzi otrzy-
mują punkt, w przypadku nieprawidłowej - odejmuje się jeden punkt, a możliwość od-
powiedzi na pytanie przejmuje grupa, która pierwsza zgłosi chęć odpowiedzi na pytanie 
( w przypadku błędnej  odpowiedzi otrzymuje -1 i na pytanie odpowiada kolejna grupa 
chętna; w przypadku braku prawidłowej odpowiedzi i braku chętnych udzielenia jej – na-
uczyciel na koniec pierwszego etapu wyjaśnia pojęcie)

• Punkty dla określonej grupy zapisywane będą na tablicy

• Drugi etap gry to właściwe uzupełnienie kartonami arkusza (zał. 2 ) 

• Dodatkowe 3 punkty otrzymuje grupa, która pierwsza uzupełni arkusz

•  Wygrywa grupa, która otrzyma najwięcej punktów

Grę kończy podliczenie punktów i wskazanie I, II, III miejsca.

Przebieg lekcjiPrzebieg lekcji

Podaj możliwości rozwiązanie problemu degradacji środowiska.Praca domowa



50

Załącznik 1

JEZIORO

ARALSKIE
ZAKWASZENIE

EFEKT

CIEPLARNIANY
KWAŚNE DESZCZE

DZIURA

OZONOWA

SMOG

SIARKOWY
HAŁDY

WSTRZĄSY

GÓROTWORU
DETERGENTY

PUSTYNIA 

WODNA

EUTROFIZACJA PRZESUSZENIE
USKOKI,

SZCZELINY

TAMA III

PRZEŁOMÓW
DEGLACJACJA

WYROBISKA
ZABUDOWANIA 

DROGI

MORZE

KASPIJSKIE

PARK 

NARODOWY
STEPOWIENIE

Pytania do kartonów + odpowiedzi

1. Basen jeziora reliktowego, bogaty w zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej – Morze Kaspijskie
2. Bezodpływowe jezioro słone w Kazachstanie i Uzbekistanie, którego poziom ulega stałemu ob-

niżeniu, w wyniku nawadniania plantacji bawełny – Jezioro Aralskie
3. Dym + mgła; powstaje w wielkich aglomeracjach, głównie podczas spalania węgla - smog
4. Powstaje  podczas spalania paliw ( węgla, ropy) i polega na zatrzymywaniu pewnej ilości ciepła 

emitowanego do atmosfery -  efekt cieplarniany
5. Opady atmosferyczne zakwaszone m.in. Produktami przemian tlenków azotu i dwutlenku siarki 

– kwaśne deszcze
6. Zwiększenie natężenia promieniowania ultrafioletowego, które jest zabójcze dla organizmów 

żywych, jest konsekwencją – dziura ozonowa
7. 1/6 Bałtyku jest bez życia organicznego wskutek spływu zanieczyszczeń rzekami, określamy ten 

obszar- pustynia wodna
8. Gleba na skutek kwaśnych deszczy ulega  - zakwaszenie
9. Zanieczyszczenia chemiczne wód wnoszą – detergenty
10. Wzrost żyzności wód , wskutek dopływu ścieków, nawozów – eutrofizacja
11. Melioracje odwadniające doprowadzają – przesuszenia
12. Proces wycofywania lodowca związany z globalnym ociepleniem – deglacjacja
13. Nadmierne wylesienie , lub intensywne rolnictwo skutkuje – stepowieniem
14. Zagraża zagładzie gatunków np. Delfina rzecznego – tama trzech przełomów
15. Formy wypukłe powstałe ze skladowania skały płonnej – hałdy
16. Są skutkiem zapadania się wyrobisk górniczych – wstrząsy górotworu
17. Formy wklęsłe – wyrobiska
18. Formy antropogeniczne – zabudowania, drogi
19. Obszar terenu, na którym jest zakazana  lub ograniczona działalność gospodarcza ze względu na 

szczególne walory krajobrazowe i przyrodnicze- park narodowy
20. Przesunięcia warstw skalnych powodujące przerwanie ich ciągłości wskutek eksploatacji węgla 

kamiennego -uskoki, szczeliny
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Załącznik 1
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Załącznik 2

UZUPEŁNIJ WŁAŚCIWIE STOSOWNIE DOBIERAJĄC KARTONY DO ELEMENTU DEGRADACJI 
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO PODLEGAJĄCEGO DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA

ELEMENTY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO PODLEGAJĄCE WPŁYWOWI DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ CZŁOWIEKA:

ATMOSFERA           HYDROSFERA           GLEBY I BIOSFERA RZEŹBA TERENU
I KRAJOBRAZ
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Scenariusz lekcji

czas trwania: 2 x 45 min

Temat lekcji

Cele edukacyjne

Metody pracy

Formy pracy

Środki dydaktyczne

Geografia

Wpływ energetyki konwencjonalnej na 
środowisko i człowieka.    

Uczeń zna:
• źródła energii zaliczane do konwencjonalnych
• kraje, które są głównymi producentami energii
• rejony występowania największych elektrowni wodnych
Uczeń rozumie:
• różnice między poszczególnymi rodzajami elektrowni
• konieczność oszczędnego gospodarowania dobrami natury
• iż, wielkość produkcji energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest 

wskaźnikiem rozwoju gospodarczego państwa- największe wartości posiadają kra-
je wysoko rozwinięte

Uczeń potrafi:
• podać zalety i wady poszczególnych typów elektrowni

• Problemowe aktywizujące- 
drzewko decyzyjne

• Problemowe aktywizujące – 
dyskusja dydaktyczna

• Problemowe aktywizujące- 
analiza wykresów, danych staty-
stycznych

• Indywidualna i zbiorowa
• Grupowa

• Mapy, 
• tabele, 
• dane statystyczne, 
• karty pracy, 
• podręcznik, 
• atlas, 
• foliogramy, rzutnik.

czas trwania: 2 x 45 min

opracowała: Barbara Myrcik
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Przebieg lekcji

• Uczniowie wymieniają tradycyjne źródła energii.

• Nauczyciel przedstawia foliogram obrazujący tradycyjne źródła energii. (Zał.1)

• Na podstawie własnej wiedzy i foliogramu - ( zał. 2), danych statystycznych - uczniowie po-
dają przykłady państw, których duży udział w produkcji energii mają elektrownie cieplne, 
jądrowe i hydroelektrownie. 

• Na podstawie własnej wiedzy i foliogramu – (zał. 3) – uczniowie wskazują te państwa na 
mapie, gdzie wybudowano duże zapory wodne.

• Nauczyciel przedstawia mapę tematyczną – „ Produkcja energii w przeliczeniu na 1 miesz-
kańca” . Uczniowie wyjaśniają dlaczego produkcja energii w przeliczeniu na 1 mieszkańca, 
może być uważana za miernik poziomu rozwoju gospodarczego.

• Uczniowie zostają podzieleni na grupy ( 4 – 5 osobowe).  
Każda z grup odpowiada na inny temat: 

I grupa  – Wady elektrowni cieplnych.
II grupa  – Zalety elektrowni cieplnych
III grupa  – Wady elektrowni wodnych
IV grupa  – Zalety elektrowni wodnych
V grupa  – Wady elektrowni jądrowych 
VI grupa  – Zalety elektrowni jądrowych

• Uczniowie po ok. 7 min. prezentują wady i zalety poszczególnych elektrowni.

• Podzieleni na grupy uzupełniają drzewko decyzyjne: 

I i II grupa  – Rozwoju energetyki cieplnej
III i IV grupa – Rozwój energetyki wodnej
V i VI grupa – Rozwój energetyki jądrowej

• Po 10 min uczniowie odczytują zapisane skutki, możliwe rozwiązania, podjęte decyzje.

• Uczniowie sporządzają notatki w oparciu o dane własne i foliogram ( zał. 4).

Przebieg lekcji

Wypisz sposoby zapobiegania zagrożeniom powstałym wskutek 
funkcjonowania elektrowni konwencjonalnych.Praca domowa
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Załącznik 1

ŹRÓDŁA ENERGII 

A. ODNAWIALNE (NIEWYRCZERPALNE):

· ENERGIA SPADKU WODY

· ENERGIA SŁONECZNA

· ENERGIA Z CIEPŁA WNĘTRZA ZIEMI - GEOTERMICZNA

· ENERGIA BIOMASY

· SIŁA WIATRU

· ENERGIA RUCHU WODY MORSKIEJ

B. NIEODNAWIALNE (WYCZERPALNE):

· TORF

· WĘGIEL KAMIENNY

· WĘGIEL BRUNATNY

· ROPA NAFTOWA

· GAZ ZIEMNY

· PIERWIASTKI PROMIENIOTWÓRCZE
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Załącznik 2

Udział energii pochodzącej z elektrowni wodnych

Energetyka jądrowa, mimo braku poparcia społecznego i liczne bariery środowiskowe, tech-
nologiczne wykazuje stopniowy wzrost udziału w produkcji energii elektrycznej. Ten rodzaj 
energii ma największy udział we Francji, Belgii, Szwecji. Nie przewiduje się jednak jej dyna-
micznego wzrostu.

Hydroenergetyka na świecie rozwinęła się na dużą skalę w krajach wysoko rozwiniętych, jak 
Stany Zjednoczone, Norwegia, Japonia. Wielkie hydroelektrownie pracują także w Rosji, oraz 
w Brazylii, posiadającej szczególnie duże zasoby “białego węgla”. Podobnie duży potencjał hy-
droenergetyczny ma Afryka, jednak kraje afrykańskie wykorzystują go w niewielkim stopniu. 
Najwyższy udział w wytwarzaniu energii z siły spadku wód posiada Norwegia (100% produko-
wanej energii elektrycznej) oraz Brazylia (ponad 96%).

Udział energii pochodzącej z elektrowni jądrowych

Energetyka niekonwencjonalna jak dotąd nie przekroczyła 1% udziału w wytwarzaniu energii 
na świecie, ale z racji jej odnawialności i bezpieczeństwa środowiskowego wzbudza duże za-
interesowanie, zwłaszcza krajów o dużych możliwościach inwestycyjnych, pozwalających na 
finansowanie obiektów eksperymentalnych. Należą do nich elektrownie geotermiczne, np. 
we Włoszech, Japonii; pływowe - Francja, Rosja; wiatrowe - Niemcy, Dania; helioelektrownie 
w Stanach Zjednoczonych, Niemczech.

PRODUKCJA ENERGII KONWENCJONALNEJ WG WYBRANYCH ŹRÓDEŁ ( 2006r)
Ropa naftowa – Jemen  - 100%;  Irak - 99%;  Libia -  81%;  Kuwejt -  80%;
Gaz ziemny-  Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turkmenistan – 99-100%;
Węgiel – Polska - 98%; RPA – 94 %; Austarlia – 79%; Chiny – 78%;
Energia wodna – Norwegia 99%; Islandia – 84%;  Brazylia -84%; 
Energia jądrowa- Litwa – 82%; Francja – 78%; Belgia – 57%; Szwecja- 48%;
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Załącznik 3

NAJWIĘKSZE ELEKTROWNIE WODNE ŚWIATA:

TRZY PRZEŁOMY – CHINY  - RZ. JANGCY

ITAIPU – BRAZYLIA, PARAGWAJ – RZ. PARANA

GURI – WENEZUELA – RZ. CARONI

GRAND COULEE + FOREBAY DAM-USA - RZ. KOLUMBIA
 
TUCURUI- BRAZYLIA – RZ. TOCANTINS

SAJANO-SUSZEŃSKA – ROSJA – RZ. JENISEJ
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Wzór karty pracy

DRZEWKO DECYZYJNE 

  I.   Dla grupy I i II

 CELE ROZWOJU ENERGETYKI CIEPLNEJ 
1 2 3

SKUTKI
Ad.1 Ad.2 Ad.3

MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
( Podjęcie decyzji )

II. Dla grupy III i IV

 CELE ROZWOJU ENERGETYKI WODNEJ 
1 2 3

SKUTKI
Ad.1 Ad.2 Ad.3

MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
( Podjęcie decyzji )

III. Dla grupy V i VI

 CELE ROZWOJU ENERGETYKI JĄDROWEJ 
1 2 3

SKUTKI
Ad.1 Ad.2 Ad.3

MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
( Podjęcie decyzji )
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WADY I ZALETY ELEKTROWNI: 

CIEPLNYCH -  które też dostarczają 64% światowej produkcji energii:

wady zalety
wydobycie surowców silnie przekształca 
rzeźbę łatwo dostępne

w wyniku spalania kopalin powietrze ulega 
silnemu zanieczyszczeniu, a także wody, gleby

o wysokiej kaloryczności

w wyniku spalania powstają hałdy ze spalanych kopalin łatwo pozyskuje się 
energię

choroby, czy też wyginięcie wielu gatunków niskie koszty wydobycia gazu
zanieczyszczenia z procesu spalania powodują 
wzrost zachorowalności na choroby układu 
oddechowego, nowotwory, obniżenie 
odporności

ekologiczny gaz ziemny- niewielka emisja 
związków  siarki, dwutlenku węgla i metali 
ciężkich

WADY I ZALETY ELEKTROWNI: 

WODNYCH -  które też dostarczają 18% światowej produkcji energii:

wady zalety

wysoki koszt budowy zapór wodnych niskie koszty produkcji energii – samoczynnie 
przepływająca woda

szkody ekologiczne- zmiany hydrologiczne, 
klimatyczne, degradacja struktury gleby

możliwość szybkiego zatrzymania i wznowienia 
pracy elektrowni

wyginięcie gatunków niskie koszty eksploatacji- mała liczba 
pracowników

w wyniku budowy utrata ziemi, gospodarstw „ czysta technologia produkcji”

WADY I ZALETY ELEKTROWNI: 

JĄDROWYCH -  które też dostarczają 17% światowej produkcji energii:

wady zalety

wydobycie surowców  przekształca rzeźbę ogromna wydajność pierwiastków 
promieniotwórczych

wysoki koszt budowy elektrowni niskie koszty wytwarzania energii
zapewnienie intensywnego chłodzenia 
reaktorów nie zanieczyszczają powietrza, wód

brak technologii zapewniającej bezawaryjność
bezpieczeństwo energetyczne dla krajów nie 
posiadających dużych zasobów surowców 
energetycznych

problem składowania radioaktywnych 
odpadów niskie koszty przesyłu energii

Notatki
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Wybrane dane dodatkowe:

Najwięksi producenci energii na świecie. 

Notatki
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Scenariusz lekcji

czas trwania: 2 x 45 min

Temat lekcji

Cele edukacyjne

Metody pracy

Formy pracy

Środki dydaktyczne

Geografia

Zasoby  odnawialne i nieodnawialne ziemi.   

• Uczeń zna klasyfikację zasobów Ziemi
• Uczeń rozumie, iż zasoby pełnią ważną funkcję w życiu i gospodarce człowieka
• Uczeń potrafi:

• czytać mapy fizyczne
• dokonać klasyfikacji zasobów
• wskazać obszary występowania zasobów
• podać przykłady wykorzystywania zasobów
• podać skutki eksploatacji i sposoby ochrony

• Problemowe operatywne 
– praca z mapami

• Problemowe aktywizujące 
– dyskusja dydaktyczna

• Indywidualna i zbiorowa
• Praca w grupach

• mapy,
• tabele,
• karty pracy,
• podręcznik,
• atlas, 
• foliogramy,
• rzutnik.

czas trwania: 2 x 45 min

opracowała: Barbara Myrcik
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Przebieg lekcji

• Uczniowie wymieniają zasoby Ziemi i klasyfikują je.

• Za pomocą schematu poznają podział zasobów- foliogram (1).

• Uzupełniają tabelę (zał. 1)wpisując przykłady poszczególnych zasobów.  
Odczytuje wybrana osoba , chętne uzupełniają wybranymi przykładami.

• Poznają rejony  występowania zasobów – nauczyciel przedstawia  ich występowanie  na 
mapie.

• Uzupełniają  tabelę (zał. 2)dobierając rejon występowania wybranych surowców . 
Odczytuje wybrana osoba.

• Wpisują numer rejonu na kontur mapy świata (zał.3) . 

• Na mapie ściennej po uzupełnieniu pracy indywidualnej wskazuje wybrana osoba.

• Uczniowie zostają podzieleni na grupy 3-5 osobowe. Każda grupa pracuje nad innym 
tematem:

• I grupa – ważność zasobów odnawialnych dla życia i gospodarki  człowieka 

• II grupa – ważność zasobów nieodnawialnych dla życia i gospodarki  człowieka 

• III grupa – skutki wykorzystania zasobów odnawialnych

• IV grupa – skutki wykorzystania zasobów nieodnawialnych

• V grupa – sposoby ochrony zasobów odnawialnych 

• VI grupa – sposoby ochrony zasobów nieodnawialnych

Przebieg lekcji

Zadanie domowe celem utrwalenia wiadomości – Jakie są skutki 
eksploatacji zasobów naturalnych i sposoby ochrony ich?Praca domowa
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KARTA PRACY

Uzupełnij tabelę dopisując rodzaje surowców.

KLASYFIKACJA ZASOBÓW NATURALNYCH 

Klasyfikacja zasobów naturalnych

metaliczne niemetaliczne

pospolite rzadkie chemiczne paliwa 
kopalne

materiały 
do 

budownictwa
woda powietrze biomasa

P
R
Z
Y
K
Ł
A
D
Y

żelazo złoto sól kamienna węgielmienny piasek wody 
mineralne tlen drewno

Załącznik 1
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Surowce energetyczne i rejony ich występowania:

węgiel
kamienny

węgiel
brunatny ropa naftowa gaz ziemny uran

1. Zatoka Perska

2. Nizina Zachodniosyberyjska

3. Sumatra

4. Zagłębie Fushun - Chiny

5. Morze Północne

6. Półwysep Jamał

7. Zagłębie Damodar - Indie

8. Wenezuela

9. Prowincja Alberta

10. Zatoka Gwinejska

11. Wielkie Równiny 

12. Zagłębie Kuźnieckie – Rosja

Załącznik 2

13. Zagłębie Witwatersrand –RPA

14. Czechy

15. Alaska

16. Zagłębie Donieckie – Ukraina

17. Górnośląski Okręg Przemysłowy

18. Zagłębie Dolnoreńskie

19. Zagłębie Turoszowskie

20. Turcja

21. Zagłębie Bełchatowskie

22. Niger

23. Rejon Wielkiego Jeziora Niedźwiedziego

24. Gabon 
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ZASOBY NATURALNE DZIELIMY NA: 

METALICZNE

POSPOLITE:

- ŻELAZO

- MAGNEZ

- BOKSYT

- MANGAN

Folia 1

RZADKIE:

- MIEDŹ

- OŁÓW

- CYNK

- CYNA

- ZŁOTO

- SREBRO

NIEMETALICZNE:

 CHEMICZNE:

- SIARKA

- SÓL POTASOWA

- SÓL KAMIENNA

 PALIWA KOPALNE:

- WĘGIEL KAMIENNY

- WĘGIEL BRUNATNY

- TORF

- ROPA NAFTOWA

- GAZ ZIEMNY

MATERIAŁY DO BUDOWNICTWA:

- PIASEK

- ŻWIR

- GRANIT

- BAZALT

WODA:

- WODA PITNA

- WODY MINERALNE

- WODY GEOTERMALNE

POWIETRZE:

-TLEN

- INNE GAZY

- ENERGIA SŁONECZNA I WIATROWA

BIOMASA:

- DREWNO

- KAUCZUK

- ZWIERZĘTA

- ENERGIA BIOMASY
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ZASOBY NATURALNE W ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA:

ODNAWIALNE:

• woda -źródło wody pitnej, surowiec energetyczny

• powietrze – źródłem życia i energii

• wiatr- źródłem energii

• drewno – surowiec stosowany w budownictwie, do produkcji mebli, papieru,  jak i źródło 
energii

NIEODNAWIALNE:

• użyteczne dla człowieka skały głównie do produkcji energii

• minerały stosowane w gospodarce

• metale do produkcji stali, wykorzystywanej do produkcji rakiet kosmicznych, samolotów

SKUTKI EKSPLOATACJI:

ODNAWIALNYCH:

• kurczenie powierzchni lasów – efekt cieplarniany, pustynienie

• nawadnianie plantacji - zmniejszenie powierzchni jeziora aralskiego 

• budowa zapór - utrudniona migracja ryb

• budowa zapór, regulacja przepływu rzek – zanik żyjących gatunków

NIEODNAWIALNE:

• hałdy skały płonnej

• doły i zapadliska

• deformacje powierzchni ziemi – misy, niecki, rowy zapadliskowe

• szkody górnicze w zabudowie mieszkalnej, sieci drogowej

• wstrząsy górotworu

• pustynienie, ucieczka wód gruntowych

• skażenie hydrosfery

Folia 2A
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Folia 2B

SPOSOBY OCHRONY ZASOBÓW:

ODNAWIALNYCH: 

• rozwiązania technologiczne

• regulacje prawne

• usuwanie ze środowiska substancji toksycznych

• uświadamianie 

NIEODNAWIALNYCH:

• alternatywne żródła energii

• recykling, wykorzystanie wielokrotne niektórych surowców metalicznych i chemicznych

• rozsądne gospodarowanie zasobami przyrody, nie naruszając równowagi  środowisku lub 
rekultywacja
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Folia 3

Węgiel kamienny - jego zasoby skupiły się głównie w Eurazji i Ameryce Północnej. Półkula 
północna koncentruje ponad 90% zasobów.

Wydobycie węgla kamiennego
Główne złoża tworzą: 

· w Azji: północno wschodnie Chiny, Kazachstan - Zagłębie Karagandzkie, Indie - 
zagłębie Damodar, Rosja - Zagłębie Kuźnieckie 

· w Europie: Rosja - Zagłębie Peczorskie, Polska - Górnośląskie, Niemcy - Zagłębie 
Ruhry, Ukraina - Zagłębie Donieckie, środkowa Anglia 

· w Ameryce Północnej: Stany Zjednoczone - Zagłębie Appalaskie oraz Wewnętrzne 
· w Afryce: RPA 
· Australia 

Ropa naftowa i gaz ziemny - największe zasoby na świecie skoncentrowane są na Bliskim 
Wschodzie w basenie Zatoki Perskiej. Największe złoża posiadają tu Arabia Saudyjska, Iran, 
Irak, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego
Duże złoża posiadają: 

· w Azji Azerbejdżan, Rosja w zachodniej Syberii, Indonezja i Chiny w Mandżurii. 
· w Ameryce Północnej ropę i gaz posiadają Stany Zjednoczone - w Teksasie, Oklahomie, 

Luizjanie, na Alasce, nad Zatoką Meksykańską, w Kalifornii, oraz Kanada i Meksyk. 
· w Ameryce Południowej - największe złoża posiada Wenezuela nad Jeziorem 

Maracaibo, eksploatację prowadzi także Brazylia nad Amazonką. 

· w Afryce - główny rejon stanowi Afryka Północna i Zatoka Gwinejska. 

· Europa nie należy do zasobnych obszarów w ropę naftową i gaz ziemny. Na największą 
skalę eksploatacja prowadzona jest w basenie Morza Północnego przez Norwegię, 
Wielką Brytanię, Danię i Holandię (gaz ziemny). 
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Scenariusz lekcji

czas trwania: 2 x 45 min

Temat lekcji

Cele edukacyjne

Metody pracy

Formy pracy

Przygotowanie

Środki dydaktyczne

Geografia

Wody i wiatr jako alternatywne źródło energii

• Umiejętność porównywania i wyciągania wniosków dotyczących pozytyw-
nych i negatywnych cech wynikających z budowy i funkcjonowania elektrowni 
wodnych i wiatrowych na świecie.

• praca w grupach,
• debata za i przeciw

• indywidualna
• grupowa i zbiorowa

• Tydzień wcześniej nauczyciel przedstawia uczniom problem:  
„ Czy wykorzystanie energii wiatrowej i wodnej na świecie jest korzystne czy niekorzystne?”

• Dzieli klasę losowo na dwie grupy: grupa I - „za” i grupa II – „przeciw”. Prosi uczniów o przygotowanie 
informacji ogólnych na temat wykorzystania energii wód i wiatru na podstawie różnych źródeł informacji 
ogólnodostępnych takich jak podręcznik, czasopisma, internet.

• Nauczyciel przygotowuje foliogramy lub plansze, przeźrocza ewentualnie posiada gotowe materiały infor-
macyjne np. w postaci prezentacji multimedialnej. Nauczyciel przygotowuje również salę lekcyjną w taki 
sposób, aby grupa I zajmowała miejsca po jednej stronie sali, a grupa II po drugiej stronie sali.

•  podręcznik,
•  materiały pomocnicze, np. foliogramy, 

zdjęcia, 
• tekst źródłowy, 
• rzutnik, 
• mapa świata, 
• czasopisma lub internet /wiadomo-

ści wcześniej przygotowane przez 
uczniów/.

czas trwania: 1 x 45 min

opracowała: Dorota Prokopiuk
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Opisz krótko zasadę działania dowolnie wybranej 
przez siebie elektrowniPraca domowa

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

• Czynności organizacyjne – sprawdzenie listy obecności uczniów na lekcji

• Nauczyciel zadaje pytania utrwalające wiadomości o konieczności ochrony surowców 
nieodnawialnych.

• Nauczyciel określa czas debaty na ok. 20 min.

• Z klasy zostaje wybrany moderator, który będzie udzielał głosu w dyskusji i pilnował 
czasu wypowiedzi poszczególnych uczniów. Proponuję wybrać moderatora albo przed 
zajęciami jeszcze w momencie przed przygotowywaniem się uczniów do lekcji, żeby 
uczniowie nie posądzili go o stronniczość albo wybrać dwóch, po jednej osobie z grupy 
„za” i „przeciw”. 

Faza realizacyjna

• Nauczyciel krótko omawia historię i wymienia typy elektrowni wodnych działających w 
różnych warunkach na świecie i zwraca uwagę na największe elektrownie wykorzystując 
mapę świata w celu zlokalizowania tych obiektów /zał. Nr 1/. Nauczyciel w trakcie 
wprowadzenia do lekcji, w tle może wyświetlać przeźrocza, czy demonstrować 
plansze, fotografie przedstawiające  największe na świecie elektrownie wodne i farmy 
wiatrakowe.

• Po wstępnej wypowiedzi nauczyciela głos zabierają uczniowie. Dyskusją kieruje 
moderator. Uczniowie wykorzystują wcześniej przygotowane argumenty. Debata 
odbywa się następująco: moderator udziela głosu grupom i pilnuje czasu ich wypowiedzi 
(czas można określić dowolnie np. 4 razy po 3min dla każdej grupy). 

• Uczniowie z poszczególnych grup przytaczają konkretne argumenty „za” i „przeciw”. 
Uczniowie mogą czytać argumenty naprzemiennie, kontrargumentując wypowiedzi 
grupy poprzedniej. 

• Moderator spisuje argumenty w postaci krótkich haseł na tablicy podzielonej na dwie 
części /zał nr 2/.

• Nauczyciel w razie potrzeby pomaga moderatorowi w prowadzeniu debaty, lub sam 
zapisuje hasła na tablicy.

Faza podsumowująca:

• Uczniowie z poszczególnych grup ustalają, które argumenty grupy przeciwnej były 
najbardziej przekonujące

• Nauczyciel podsumowuje wynik debaty i zaangażowanie uczniów w debatę, co może 
wynagrodzić ocenami celującymi, bardzo dobrymi i dobrymi.

• Uczniowie zapisują do zeszytów przedmiotowych argumenty zestawione w formie 
tabeli / około 5 argumentów „za” i 5 „przeciw”

Przebieg lekcji
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Argumenty za : 

elektrownie wodne

- możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni,

- sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi,

- oszczędzanie paliw naturalnych,

- niższe koszty eksploatacji niż w elektrowniach konwencjonalnych, 

- mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego,

- niższe koszty produkcji energii,

- mogą być budowane w różnych miejscach, nawet na małych ciekach wodnych,

- mogą być projektowane i wybudowane nawet w ciągu 2 lat,

- prostota techniczna powoduje dużą niezawodność i żywotność,

- wymagają nielicznego personelu i mogą być sterowane zdalnie,

- rozproszenie w terenie skraca odległość przesyłu energii i zmniejsza związane z tym koszty,

- zbiorniki znajdujące się przy elektrowniach służą jako miejsce wypoczynku, uprawiania sportów 
wodnych i rozwoju rekreacji,

- wodę ze zbiorników wykorzystuje się w rolnictwie np. do nawadniania pól,

- wodę ze zbiorników wykorzystuje się w celach przeciwpożarowych.

elektrownie wiatrowe

- zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych,

- wykorzystanie energii wiatru,

- niepotrzebne jest żadne paliwo, 

- możliwość zamontowania turbiny w miejscu oddalonym od krajowej sieci energetycznej,

- możliwość aktywizacji terenów słabo zaludnionych lub o ubogich glebach,

- wzrost udziału energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym,

- brak emisji szkodliwych substancji do atmosfery,

Załącznik 2A
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Argumenty przeciw:

 elektrownie wodne

- ingerencja w środowisko naturalne,

- wycięcie lasów pod budowę zbiornika,

- przesiedlenie ludności,

- deformacja krajobrazu naturalnego,

- lokalne zmiany mikroklimatyczne, większa wilgotność powietrza,

- powodowanie zmian struktury hydrologicznej,

- duże koszty budowy, 

- duże nakłady finansowe,

- zamulanie zbiorników co prowadzi do odtlenienia i zamierania życia w wodzie,

- ograniczenie migracji ryb wędrownych,

- elektrownie pływowe nie mogą być budowane w miejscach, gdzie są małe pływy morskie,

- zagrożenie dla zabytków,

- zagrożenie dla obszarów siedliskowych i lęgowych zwierząt.

elektrownie wiatrowe:

- emitują hałas

- zmniejszają prędkość wiatru,

- mogą być budowane tam, gdzie często wieją silne wiatry,

- są uzależnione od warunków pogodowych, przez co mogą zmniejszać moc,

- szpecą krajobraz, szczególnie farmy wiatrowe ,

- są zagrożeniem dla ptaków, zabijają je i zakłócają ich nawigację, 

- mają wysoki koszt instalacji,

Załącznik 2B
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    / do wykorzystania dla nauczyciela /

Wszystkie elektrownie wodne na świecie wykorzystują siłę wody, jednakże napędzane są  turbinami, jakkolwiek 
nie do każdej turbiny doprowadza się wodę w taki sam sposób. Dlatego też wyróżnia się różne rodzaje elektrowni 
wodnych.

Elektrownie przepływowe mieszczą się w specjalnie skonstruowanym budynku, będącym przedłużeniem 
przegradzającego rzekę jazu. Jest więc skonstruowana w korycie rzeki i może pracować prawie bez przerwy. 
Ilość produkowanej energii zależy od ilości przepływającej wody w rzece, ponieważ elektrownie te nie posiadają 
zbiornika wodnego.

Elektrownie zbiornikowe / regulacyjne/ dzięki znajdującemu się przed nią zbiornikowi wodnemu mogą 
produkować energię o większej mocy oraz mogą regulować zmieniające się zapotrzebowanie na energię 
i dostosowywać się do sezonowych wahań ilości przepływającej wody. Największym producentem tej energii na 
świecie jest Norwegia – 98,8 % , a największe elektrownie znajdują się w Brazylii, Paragwaju i Chinach. 

Elektrownie szczytowo pompowe posiadają dwa zbiorniki – górny i dolny. W okresie małego zapotrzebowania 
na energię elektryczną elektrownia przepompowuje wodę ze zbiornika dolnego do górnego gromadząc w ten 
sposób potencjalną energię. Gdy potrzebna jest większa ilość energii uruchamia się zbiornik górny i uwalnia się 
z niego zretencjonowaną wodę.

Elektrownie pływowe wykorzystuje do produkcji energii elektrycznej przypływy i odpływy morza bądź oceanu 
spowodowane przyciąganiem Słońca i Księżyca. By wykorzystać siłę pływów, ujścia rzek przegradza zaporami 
wyposażonymi w turbiny, poruszane przez wodę wpływającą w czasie trwania przypływu i odpływające w czasie 
trwania odpływu morza..

Energię pływów można wykorzystać tylko w 20 krajach świata m.in. Chiny, Rosja, Francja, Wielka Brytania, 
Kanada. Pierwsza i zarazem największa taka elektrownia została uruchomiona we Francji w 1966 r. Przy ujściu 
rzeki La Rance do kanału La Manche.

Elektrownie maremotoryczne / falowo – wodne / produkują energię z energii fal lub prądów morskich bądź 
oceanicznych i pracują one we Francji, Rosji nad Morzem Białym i w Stanach Zjednoczonych na Alasce. Mogą być 
umiejscowione na dnie morza na głębokościach nawet do 40 m.

Elektrownie maretermiczne produkują energię z z energii cieplnej, której źródłem jest różnica temperatur 
między ciepłymi warstwami wód powierzchniowych a zimnymi warstwami głębinowymi morza. Pracują one na 
Hawajach, w Japonii, na Bali i Tahiti.

Elektrownie wiatrowe są zespołem urządzeń produkujących energię elektryczna i wykorzystujących siłę wiatru. 
Światowym producentem energii wiatrowej są Niemcy, które produkują 40% energii w skali całego globu.

Załącznik 1
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Scenariusz lekcji

czas trwania: 2 x 45 min

Temat lekcji

Cele edukacyjne

Metody pracy

Formy pracy

Środki dydaktyczne

Geografia

Produkcja roślinna i związane z nią zagrożenia. 
Rolnictwo ekologiczne.
Rolnictwo intensywne, rolnictwo ekstensywne, rolnictwo ekologiczne, zagro-
żenia wynikające z produkcji rolnej, zalety i wady rolnictwa ekologicznego.

Umiejętność porównywania i wyciągania wniosków na podstawie tekstu 
źródłowego, orientacja na mapie świata, czytanie ze zrozumieniem

• Uczeń zna:
• czynniki rozwoju rolnictwa, przyrodnicze i poza przyrodnicze,
• główne regiony rolnicze świata,

• Uczeń potrafi:
• podać cechy rolnictwa intensywnego i ekstensywnego,
• posługiwać się różnymi źródłami informacji geograficznej,
• zaproponować działania mające na celu stosowanie odpowiednich zabiegów, 

celem rozwoju rolnictwa ekologicznego,
• rozróżnić zalety i wady rolnictwa ekologicznego,
• pokazać na mapie świata regiony rolnicze,
• uświadomić konieczność rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi 

Ziemi,
• wyróżnić zagrożenia wynikające z produkcji rolnej.

• Drzewko decyzyjne

• Grupowa /podział klasy na 4 grupy/

• Mapa ścienna świata 
/najlepiej rolnictwo na świecie/,

• atlasy, 
• podręcznik, 
• karty pracy.

czas trwania: 1 x 90 min

opracowała: Dorota Prokopiuk
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Czynności wstępne: /czas trwania około 7 min./

• sprawdzenie listy obecności

• podział uczniów na grupy, grupa wybiera lidera, który będzie omawiał problem,

• zawarcie kontraktu o przebiegu dyskusji, czasie jej trwania dla poszczególnych grup,

• rozdanie uczniom kart pracy z drzewkiem decyzyjnym przygotowanym przez nauczyciela, 
wpisanym celem i sytuacją do rozwiązania / zał.2/ , nauczyciel krótko informuje o technice 
wypełniania karty pracy

• rozdanie uczniom tekstów źródłowych / zał.1 /

Faza realizacyjna:

• uczniowie czytają po cichu tekst źródłowy we własnych grupach i rozpoznają na jego podstawie 
typ rolnictwa, / ok. 5 min./

• po zapoznaniu się z tekstami źródłowymi nauczyciel udziela głosu poszczególnym 
przedstawicielom grup, przewidziany czas około 5 min na każdą grupę, lider inny uczeń lokalizuje 
region na mapie świata

• po skończonej prezentacji nauczyciel naprowadza uczniów na tematykę ekologiczną i proponuje, 
aby się zastanowili nad stosowaniem ekorolnictwa w gospodarce światowej,

• uczniowie zapisują swoje uwagi na karcie pracy około 10 min.

• każda grupa przedstawia swoje wyniki około 10 min.

Faza podsumowująca:

• wypełnienie drzewka decyzyjnego na podstawie zaproponowanych rozwiązań / drzewko 
narysowane na formacie A-1 najlepiej zawieszone na tablicy, gdzie będzie można zapisać 
najważniejsze  projekty ok. 10 min

• pis do zeszytu przedmiotowego w następującej kolejności w postaci punktów: / około 10 min /

1. Czy warto stosować ekorolnictwo?

2. Możliwe rozwiązania / 5 przykładów /

3. Zalety ekorolnictwa / 5 przykładów /

4. Wady rolnictwa ekologicznego / 5 przykładów /

5. Cele i wartości ekorolnictwa / 5 przykładów / 

• nauczyciel może przyznać uczniom punkty za udział w dyskusji lub nagrodzić ich konkretną 
oceną

• czynności końcowe, porządkowanie miejsc pracy.

Przebieg lekcji
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DRZEWKO DECYZYJNE

5.Cele i wartości

4. Zalety rolnictwa  ..............................................  3. Wady rolnictwa

Ekologicznego   ..............................................  ekologicznego

    ..............................................

.....................................  ..............................................  ......................................

.....................................  ..............................................  ......................................

.....................................       ......................................

.....................................       ......................................

.....................................  2. Możliwe rozwiązania   ......................................

    ..............................................

    ..............................................

    ..............................................

    ..............................................

    ..............................................

  

1. Problem:

CZY WARTO STOSOWAĆ ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Załącznik 2b
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Przykładowe rozwiązanie drzewka.

1. Problem

2. Możliwe rozwiązania:

- nie stosowanie chemicznych środków ochrony roślin,

- w terenie uprawnym zostawia się naturalne cieki wodne i zbiorniki wodne,

- stosowanie płodozmianu,

- używanie maszyn i urządzeń poprawiających strukturę gleby,

- stosowanie nawozów zielonych,

- w odżywianiu zwierząt zakaz stosowania antybiotyków i hormonów,

- hodowanie zwierząt w systemie ściółkowym.

3. Zalety rolnictwa ekologicznego:

- żywność czysta ekologicznie,

- żywność nie zawiera metali ciężkich,

- żywność pozbawiona jest szkodliwych substancji zawartych w środkach owadobójczych,

- do atmosfery nie przedostają się nadmierne ilości dwutlenku węgla,

- do gleby nie przedostają się niebezpieczne substancje zakwaszające ją lub całkowicie degradujące glebę,

- nie występuje proces eutrofizacji,

-  nie ma skażenia wód gruntowych przez dostawanie się do gleby np. gnojówki

4. Wady rolnictwa ekologicznego:

- wysokie koszty produkcji,

- więcej osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych,

- niższe plony,

- konieczność przestrzegania przepisów związanych z ekogospodarstwami rolnymi – wymagania unijne,

- niemożliwość rozwijania ekorolnictwa w dowolnym miejscu np.. zanieczyszczenia przemysłowe, bliskość 
głównych arterii komunikacyjnych szczególnie dróg kołowych,

- odstąpienie od gospodarki plantacyjnej.

5. Cele i wartości:

- ochrona zdrowia ludzi ,

- ochrona zdrowia zwierząt gospodarskich i hodowlanych,

- nowe miejsca pracy w gospodarstwach ekologicznych,

- ochrona wód,

- ochrona gleby,

- ochrona życia w wodach,

- ochrona atmosfery.

Załącznik 2a
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 Charakterystyka wybranych regionów rolniczych świata.

Region Zachodnioeuropejski

Swoim zasięgiem obejmuje kraje zachodniej i północnej Europy, z których większość współtworzy Unię Europejską 
i prowadzi wspólną politykę rolną. Wysoki poziom gospodarczy tych krajów oraz duże nakłady kapitału wpłynęły 
na rozwój rolnictwa intensywnego i towarowego. Duże nawożenie i wysoka mechanizacja oraz powszechne 
stosowanie wysokplennych odmian powodują, że kraje te osiągają najwyższe plony płodów rolnych. Zatrudnienie 
w rolnictwie jest niewielkie. Dobrze rozwinięte jest sadownictwo i warzywnictwo. Ze względu na znaczny udział 
łąk i pastwisk oraz zapotrzebowanie na wołowinę w wielu krajach w strukturze hodowli dominuje bydło. Hoduje 
się też trzodę chlewną i owce, a ważną rolę w wyżywieniu tego regionu odgrywa produkcja drobiarska. Ze 
względu na duże zapotrzebowanie wszelkiego rodzaju mięs stosuje się sztuczne karmienie zwierząt i drobiu przy 
zastosowaniu środków farmakologicznych i hormonów wzrostowych, które nie są obojętne dla zdrowia człowieka. 
W produkcji rolniczej przy zastosowaniu. dużej ilości pestycydów następuje skażenie gleby i wód gruntowych, 
co również niekorzystnie wpływa na atmosferę. Opryski drzew środkami chemicznymi także niekorzystnie 
wpływają na środowisko przyrodnicze, ponieważ owoce , które mają być spożywane w postaci surowej wymagają 
większego zużycia wody do ich umycia. Zbijane mszyce środkami chemicznymi przyczyniają się do zaniku łańcucha 
pokarmowego zmniejszając w ten sposób populację ptaków żywiących się mszycami.

Region Północnoamerykański

Obejmuje swoim zasięgiem Stany Zjednoczone / bez Alaski /oraz środkową i południowa Kanadę. Charakteryzuje 
się wysokim poziomem rozwoju rolnictwa, dużą produkcyjnością i towarowością oraz małym zatrudnieniem. 
Gospodarstwa rolne mają średnio 200 ha powierzchni i są wyspecjalizowane w odpowiednim kierunku oraz 
silnie zmechanizowane. Nie stosuje się dużych dawek nawozów sztucznych, ale z powodu dużych powierzchni 
otrzymuje się wysokie plony. Ogromne obszary przeznacza się na uprawy plantacyjne np. kukurydzy , pszenicy 
czy soi. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla bydła na tzw. ranchach i drobiu na farmach. Mimo to rolnictwo 
ma charakter rolnictwa ekstensywnego  kapitałochłonnego. Wysoki poziom kultury rolnej, specjalizacja produkcji 
prowadzi do wyniszczenia pokrywy glebowej, powstawania badlandów, zanikania warstwy próchniczej w glebie.

Region Środkowoazjatycki

Obejmuje kraje, których wspólną cechą jest występowanie rolnictwa uspołecznionego / komuny ludowej /, 
przechodzącego aktualnie transformację własnościową. Głównie Chiny i Mongolia. Występuje tu duży udział 
gospodarstw chłopskich o tradycyjnej strukturze upraw i hodowli. Rolnictwo charakteryzuje się umiarkowaną 
ilością  plonów i bardzo dużymi nakładami pracy ludzkiej. Gospodarstwa rolne mają najczęściej tradycyjną strukturę 
upraw i chowu zwierząt / brak specjalizacji w określonym kierunku/, a więc tylko niewielkie nadwyżki mogą 
być przeznaczone na sprzedaż, co powoduje niską dochodowość gospodarstw rolnych. Zabiegi agrotechniczne 
wykonywane są ręcznie lub przy użyciu prostych maszyn, dla których siłą pociągową są zwierzęta. Większość 
płodów rolnych produkowana na samozaopatrzenie. Na obszarach bardziej suchych dominuje hodowla zwierząt 
na pastwiskach, często w systemie koczowniczym. Najczęściej hoduje się kozy, konie i wielbłądy. Degradacja gleby 
występuje w niedużym stopniu. Nawożenie występuje w postaci naturalnej z odchodów zwierząt hodowlanych, 
jednakże nieracjonalne nawożenie powoduje dostarczanie do gleby gnojówki, która niekorzystnie wpływa na 
wody gruntowe a tym samym procesy tzw. eutrofizacji wód, gdzie następuje nadmierny rozwój flory bakteryjnej 
w odach stojących , powstawania pustyń beztlenowych w wodach oraz zanikania w nich życia.

Region Środkowopołudniowoafrykański

Specyficzną cechą ego regionu jest duży udział rolnictwa pierwotnego z dominacją gospodarki żarowo-
odłogowej i pasterstwa koczowniczego. Najczęściej występującą formą własności jest wspólnota plemieno-
rodowa. Charakterystyczną cechą jest również duże zatrudnienie w rolnictwie. Prymitywne techniki upraw, 
przy użyciu prostych narzędzi np. kija kopienniczego czy motyki, nie pozwalają na uzyskiwanie wysokich plonów 
i zbiorów. Zwierzęta hodowlane narażone są na zarazki przenoszone przez muchy tse-tse. Uprawy roślin zielonych 
niejednokrotnie nawiedzane przez plagi szarańczy nie dają żadnych plonów. Gospodarka żarowo-odłogowa 
polega na pozyskiwaniu nowych terenów pod uprawę roślin przez wypalanie lasów. Popiół pochodzący ze 
spalania drzew wykorzystywany jest jako nawóz do użyźniania gleb. Jednak przy dużych opadach atmosferycznych 
w rejonach Afryki równikowej dochodzi do jej wyjałowienia. Pasterstwo ma charakter koczowniczy co prowadzi 
do przemieszczania stad zwierząt . Nie kontrolowany wypas  jest przyczyną pustynnienia obszarów

Załącznik 1
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Scenariusz lekcji

Temat lekcji

Cele edukacyjne

Metody pracy

Formy pracy

Środki dydaktyczne

Chemia 

„Za i przeciw” odpadom opakowaniowym
• rola i funkcje opakowań,
• rodzaje opakowań,
• wpływ opakowań z tworzyw sztucznych na zdrowie człowieka i środowisko naturalne,
• akty prawne dotyczące opakowań  (ustawa o odpadach),
• recykling, segregacja, unikanie odpadów (reduce), wielokrotne wykorzystywanie opakowań (reuse).

• zdefiniowanie pojęcia „opakowanie”, poznanie rodzajów opakowań,
• poznanie surowców, z jakich produkowane są odpady,
• poznanie materiałów, materiałów których wykonywane są opakowania,
• rozumienie funkcji, jaką spełniają opakowania,
• kształtowanie umiejętności ograniczenia powstawania odpadów opakowanio-

wych,
• kształtowanie umiejętności uwzględniania rodzajów i ilości opakowań podczas 

codziennych zakupów,
• kształcenie umiejętności korzystania z tabeli przedstawiającej europejski system 

identyfikacji materiału opakowaniowego,
• poznanie aktów prawnych dotyczących opakowań oraz recyklingu,
• uświadomienie sobie wpływu, jaki wywiera zanieczyszczenie środowiska odpa-

dami na zdrowie człowieka oraz przyrodę ożywioną.

• aktywizująca
• praca z komputerem
• praktyczna
• podająca

• grupowa
• zbiorowa
• indywidualna

• komputer z dostępem do Internetu
• projektor multimedialny
• ekran
• duże arkusze papieru
• kolorowe flamastry
• karteczki samoprzylepne
• materiały multimedialne

czas trwania: 3 x 45 min

opracowała: Alina Krysztofowicz
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UWAGA!

• Przed zajęciami (w ciągu 1 tygodnia) należy zgromadzić różnorodne opakowania, które przezna-

czone są do wyrzucenia (np. butelka plastikowa, słoik, puszka, skórka od mandarynki, skórka od 

banana, łupinka orzecha, torebka foliowa, pojemnik po jogurcie, kartonik po mleku, papierek z 

batonika itp.).  

Zgromadzone opakowania przynieść na wyznaczone zajęcia.

• Postaraj się zważyć ilość odpadów opakowaniowych, które codziennie wyrzucasz do zsypu (wa-

żysz ilość odpadów, które nazbierasz w ciągu dnia). 

• Wynik pomiarów zapisz i przynieś na wyznaczone zajęcia.

CZĘŚĆ WSTĘPNA:

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

• sprawy organizacyjno-porządkowe,

• wyjaśnienie zasady pracy w grupie, zawarcie kontraktu,

• zapisanie kontraktu na papierze plakatowym i umieszczenie go w widocznym miejscu,

• podział uczniów na 4 grupy (uczniowie dobierają się według własnego uznania).

CZYNNOŚCI UCZNIA:
• słuchanie

• proponowanie najważniejszych zasad w kontrakcie

• zajęcie wyznaczonych miejsc w sali lekcyjnej

• wybór liderów grup

• zapisanie tematu w zeszycie przedmiotowym

WYPOSAŻENIE:

• papier plakatowy

• flamastry

Przygotowanie

Przebieg lekcji 1 czas trwania: 1 x 45 min
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CZĘŚĆ GŁÓWNA:

Zad.1
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:
Skierowanie polecenia do wszystkich uczniów: „Wszystkie przyniesione do szkoły zbiory ułóżcie na 

stole we wskazanym miejscu”.

CZYNNOŚCI UCZNIA:
Praca zbiorowa:

• Tworzenie wystawki ze zgromadzonych wcześniej zbiorów opakowań.

WYPOSAŻENIE:
• stolik uczniowski wydzielony na utworzenie wystawki

Zad.2
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:
Skierowanie pytania do wszystkich uczestników zajęć:

• „Jaką rolę pełnią te przedmioty?”

CZYNNOŚCI UCZNIA:
„burza mózgów”:

• zapisywanie odpowiedzi na kolorowych karteczkach samoprzylepnych

• naklejanie karteczek na dużym papierze plakatowym

WYPOSAŻENIE:
• papier plakatowy

• kolorowe karteczki samoprzylepne

Zad.3
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:
Skierowanie pytania do uczniów:

• „Jaką wspólną nazwę przyporządkujesz tym przedmiotom?”

CZYNNOŚCI UCZNIA:
• Zapisanie na dole utworzonego plakatu wielkimi literami nazwy „odpady opakowaniowe”

• Zapisanie w zeszycie tematu

Przebieg lekcji 1



83

Zad.4
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:
• Przedstawienie uczniom propozycji, aby podzielili opakowania na grupy (zgodnie z rodzajem ma-

teriału, z którego zostały wyprodukowane).

 CZYNNOŚCI UCZNIA:
• Czterech uczniów rozwiązuje problem: „Do jakiej grupy zaliczyć łupinkę orzecha, skórkę od bana-

na i mandarynki?”

• Uczniowie tworzą następną grupę opakowań: „opakowania naturalne”.

WYPOSAŻENIE:

• Wystawka z odpadów opakowaniowych

• Uczniowie oglądają pracę.

Zad.5
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:
Przedstawienie poleceń dla poszczególnych grup:

• gr. I Wyszukaj - na podstawie własnych obserwacji - opakowania występujące w naturze.

• gr. II Podaj przykłady opakowań, których ludzie używali dawniej.

• gr. III Wymień opakowania przyjazne dla środowiska.

• gr. IV Wymień opakowania zanieczyszczające środowisko.

Wyniki pracy zapiszcie w grupach na dużych papierach plakatowych.

CZYNNOŚCI UCZNIA:
Praca w grupach:

• Uczniowie zgłaszają propozycje i zapisują je na papierze plakatowym

• Prezentują wyniki swej pracy na forum klasy przez liderów grup

• Sporządzają krótką notatkę w zeszycie przedmiotowym

WYPOSAŻENIE:
• papier plakatowy

• flamastry

Przebieg lekcji 1
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Zad.6

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

Przedstawienie zadania uczniom (jednakowego dla wszystkich):
• „Na podstawie wykonanego w domu polecenia oblicz, ile odpadów opakowaniowych produkuje 

Twoja rodzina w ciągu 1 miesiąca?” Wynik obliczeń przedstaw w kilogramach.
• „Ile odpadów opakowaniowych produkuje 1osoba w Twojej rodzinie?” Wynik obliczeń przedstaw 

w kilogramach.
• „Spróbuj przeliczyć, ile odpadów wyprodukują mieszkańcy Twojej miejscowości w ciągu roku.” 

Wynik obliczeń przedstaw w tonach.

CZYNNOŚCI UCZNIA:
Praca indywidualna:
• zapisanie zadania w zeszycie
• wykonanie obliczeń
• przedstawienie wyników swej pracy na forum
• zapisanie wyniku z 2 polecenia na papierze plakatowym- tworzenie wspólnego „meta planu”

• uśrednienie wyników na „meta planie” i zapisanie wniosku na dole „meta planu”

   WYPOSAŻENIE:
• papier plakatowy
• flamastry

• kalkulator

Zad.7

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

Skierowanie polecenia do poszczególnych grup:
• „Wyszukaj w materiałach multimedialnych, które otrzymałeś odpowiedzi na pytania”:

• gr. I Jakie są podstawowe tworzywa, z których produkowane są opakowania dla potrzeb prze-
mysłu spożywczego? (PET, HDPE, LDPE, PP, PCV, PE)

• gr. II Jaki jest wpływ opakowań z tworzyw sztucznych na zdrowie i życie człowieka?
• gr. III Co to są opakowania biodegradowalne i gdzie znajdują zastosowanie?
• gr. IV Wyszukaj akty prawne dotyczące opakowań:

- ustawy o opakowaniach 

- rozporządzenia dotyczącego oznaczenia opakowań

CZYNNOŚCI UCZNIA:
Praca z komputerem:

• wyszukiwanie odpowiedzi na pytania

• zapis wyników swej pracy na dużych arkuszach papieru

• prezentacja pracy grupowej przez liderów

Przebieg lekcji 1
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WYPOSAŻENIE:
• komputery

• materiały multimedialne

• duże arkusze papieru

• flamastry

CZĘŚĆ KOŃCOWA:

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

Ocena pracy uczniów (wypełnienie tabeli z punktacją).

Podanie zadania domowego: 

„Wyszukaj informacje, jakie można znaleźć na opakowaniach. Wnioski zapisz w zeszycie.”

CZYNNOŚCI UCZNIA:

• Dokonanie samooceny (wypełnienie tabeli z punktacją).

WYPOSAŻENIE:
• tabele z punktacją

TABELA DO OCENY PUNKTOWEJ UCZNIÓW:

NUMER  

ZADANIA

PUNKTACJA GRUP
MAKSYMALNA ILOŚĆ 

PUNKTÓWGR.I GR.II GR.III GR.IV

Zad.5 3
Zad.6 3
Zad.7 3

UWAGA!

Wszyscy w danym zespole otrzymują taką samą ilość punktów. 

Ocena według wcześniej ustalonych kryteriów.

TABELA DO SAMOOCENY:

ZADANIE PUNKTACJA
MAKSYMALNA 

ILOŚC PUNKTÓW
Zad.5 3
Zad.6 3
Zad.7 3

Przebieg lekcji 1
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czas trwania: 2 x 45 min

CZĘŚĆ WSTĘPNA:

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

• czynności organizacyjno-porządkowe

• przypomnienie składu grup z poprzedniej lekcji oraz przedstawienie liderów

• prezentacja wyników pracy domowej

CZYNNOŚCI UCZNIA:
• zajęcie miejsc

• odbiór materiałów na zajęcia przez liderów grup

WYPOSAŻENIE:

• kolorowe karteczki

• flamastry

• duże arkusze papieru

CZĘŚĆ GŁÓWNA:

Zad. 1

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

Skierowanie polecenia do wszystkich uczniów:

„ Zapoznaj się - korzystając z Internetu – z europejskim systemem identyfikacji materiału”

CZYNNOŚCI UCZNIA:
 Praca z komputerem:
• Wyszukiwanie w Internecie odpowiedzi na pytanie

• Zapoznanie się europejskim systemem identyfikacji materiału

WYPOSAŻENIE:
• komputery podłączone do Internetu

Zad.2

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

Na podstawie poprzedniego polecenia każda grupa dokona (na kolorowej karteczce) oznaczenia przy-

kładu opakowania wg następujących haseł:
• materiał
• symbol

• kod numeryczny

Przebieg lekcji 2
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GRUPY
• gr.I  opakowania z papieru,
• gr.II opakowania ze szkła,
• gr.III opakowania z bawełny,

• gr.IV opakowania z aluminium.

CZYNNOŚCI UCZNIA:
Praca w grupach:
• wykonanie oznaczenia zgodnie z kluczem,
• przyklejenie karteczek na ogólnej planszy,

• wykonanie notatki w zeszycie.

WYPOSAŻENIE:
• kolorowe karteczki
• flamastry

• papier plakatowy

Zad.3

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

• Skierowanie polecenia do wszystkich uczniów:
„ Jak możemy zmniejszyć ilość odpadów i chronić nasze środowisko?”

• Wprowadzenie pojęć: „reduce”, „reuse”

CZYNNOŚCI UCZNIA:
burza mózgów:

• uczniowie piszą swoje propozycje na karteczkach i przyklejają je na plakacie tworząc „meta plan”,

• sporządzenie krótkiej notatki

WYPOSAŻENIE:
• kolorowe karteczki

• flamastry

Zad.4

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

• pokaz multimedialny: „Recykling- geneza, rodzaje, czynniki wpływające na skuteczność recyklin-

gu, segregacja odpadów. Ustawa o odpadach”

Przebieg lekcji 2
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CZYNNOŚCI UCZNIA:
metoda podająca:

• oglądanie pokazu

• sporządzenie notatek

WYPOSAŻENIE:
• projektor multimedialny podłączony do komputera

• ekran

Zad.5

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

• przedstawienie zadania grupom:

„Na podstawie prezentacji, którą oglądałeś przygotuj ulotkę z instruktażem - Co i gdzie wyrzucać! - wg 

wzoru:

gr.I pojemnik na papier

 Tu wrzucam…

 Tu nie wrzucam…

gr.II pojemnik na plastik
 (…)

gr.III pojemnik na aluminium

  (…)

gr.IV pojemnik na szkło

 (…)

CZYNNOŚCI UCZNIA:
praca w grupach:

• przygotowanie ulotek

• rozprowadzanie ulotek wśród innych grup

WYPOSAŻENIE:
• kartki z zeszytu

• kolorowe flamastry

Przebieg lekcji 2
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CZĘŚĆ KOŃCOWA:

Zad.6

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

Ewaluacja:

• skierowanie polecenia do 2 grup:

• Grupa A - gr. I i II razem

• Grupa B – gr. III i IV razem

„Przeprowadźcie debatę: Za i przeciw opakowaniom”

• Grupa A wyszukuje argumenty „za”

• Grupa B wyszukuje argumenty „przeciw”

CZYNNOŚCI UCZNIA:
 praca w grupach:

• uczniowie wyszukują argumenty

• zapisywanie propozycji na papierze plakatowym

• prezentacja argumentów

• przeprowadzenie debaty

WYPOSAŻENIE:
• papier plakatowy

• flamastry

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:
• podanie pracy domowej:

„Obejrzyj dokładnie opakowania, które przyniosłeś do szkoły, a wyniki spostrzeżeń wpisz do tabeli 

według wzoru:

I II III IV V

Przebieg lekcji 2
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I - w pierwszej kolumnie tabeli wpisz przyniesione opakowania  

(np. kartonik itp.)

II - w drugiej kolumnie tabeli wpisz produkt, jaki znajdował się w opakowaniu

III - w trzeciej kolumnie tabeli wpisz materiał, z jakiego opakowanie zostało wykonane

IV - w czwartej kolumnie tabeli wpisz, czy dany produkt wymaga opakowania („tak” lub „nie”)

V - w ostatniej kolumnie podaj alternatywne opakowanie, bardziej ekologiczne, w które dany produkt 

można zapakować

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:
• ocena prac grup (według poprzednich tabel)

DLA ZAINTERESOWANYCH!
Na podstawie scenariusza zajęć, który znajdziesz w Internecie na stronie: www.Google.pl (chemia → 

scenariusze lekcji → „Sąd nad opakowaniami z plastiku”) możesz razem z kolegami przygotować roz-

prawę sadową na w/w temat i przedstawić w szkole na zajęciach z kółka chemicznego.

CZYNNOŚCI UCZNIA:
• samoocena grup

• ocena koleżeńska

WYPOSAŻENIE:
• tabele do oceny

Przebieg lekcji 2



91

Scenariusz lekcji

Temat lekcji

Cele edukacyjne

Metody pracy

Formy pracy

UWAGA

Środki dydaktyczne

Chemia 

Coś i nic, czyli co to jest powietrze?

• poznanie składu powietrza i jego właściwości,
• poznanie zanieczyszczeń powietrza i źródeł ich pochodzenia,
• poznanie stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce,
• poznanie sposobów zapobiegania skażeniom atmosfery,
• poznanie aktów prawnych dotyczących zanieczyszczenia i wprowadzania sub-

stancji szkodliwych do środowiska,
• wdrażanie do pracy w zespole,
• kształcenie umiejętności w pracy z komputerem oraz korzystania z Internetu,
• kształcenie umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków.

• aktywizujące
• praca z komputerem
• podające
• praktyczne

• grupowa
• zbiorowa
• indywidualna

Przed zajęciami należy przygotować doświadczenia: 1 i 2.

• komputer,
• projektor multimedialny,
• ekran,
• duże arkusze papieru,
• kolorowe flamastry,
• karteczki samoprzylepne,
• materiały multimedialne,
• sprzęt do doświadczeń

czas trwania: 2 x 45 min

•  Powietrze
• Zanieczyszczenia atmosferyczne i ich skutki
•  Wpływ zanieczyszczeń atmosferycznych na zdrowie człowieka i środowisko
•  Akty prawne dotyczące zanieczyszczenia środowiska

opracowała: Alina Krysztofowicz
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CZĘŚĆ WSTĘPNA:

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:
• sprawy organizacyjno-porządkowe;

• wyjaśnienie zasady pracy w grupie, zawarcie kontraktu;

• zapisanie kontraktu na papierze plakatowym i umieszczenie go w widocznym miejscu;

• § podział uczniów na 4 grupy (uczniowie dzielą się na grupy według własnego uznania).

CZYNNOŚCI UCZNIA:
• słuchanie;

• proponowanie najważniejszych zasad w kontrakcie;

• zajęcie wyznaczonych miejsc w sali lekcyjnej;

• wybór liderów grup;

• zapisanie tematów w zeszycie przedmiotowym.

WYPOSAŻENIE:
• papier plakatowy;

• flamastry

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Zad. 1
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

• Skierowanie pytań do członków poszczególnych grup:
Grupa I: Co to jest powietrze i jakie są jego właściwości?
Grupa II: Jaki jest skład powietrza? (Wyniki opracuj w procentach)
Grupa III: Co to są składniki stałe powietrza? Wyjaśnij pojęcie i wymień je.
Grupa IV: Co to są składniki zmienne powietrza? Wyjaśnij pojęcie i wymień je.

• Weryfikacja i uzupełnienie wiadomości.

CZYNNOŚCI UCZNIA:
• praca w grupach: odszukanie znaczenia pojęć w materiałach multimedialnych;
• zapisywanie odpowiedzi na papierze plakatowym;
• referowanie przez uczestników grup wniosków zapisanych w czasie pracy;

• sporządzenie krótkiej notatki w zeszycie przedmiotowym.

WYPOSAŻENIE:
• płyta z nagranym materiałem do odtworzenia w komputerze,
• papier plakatowy,
• flamastry 

Przebieg lekcji 1
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Zad. 2

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:
• Skierowanie poleceń do członków poszczególnych grup:

Grupa I: Przedstaw obserwacje i wnioski wynikające z doświadczenia 1.

Grupa II: Przedstaw obserwacje i wnioski wynikające z doświadczenia 2.

Grupa III: Wyjaśnij co to są zanieczyszczenia powietrza. Podaj główne źródła emisji zanieczysz-

czeń do atmosfery. 

Grupa IV: Omów naturalne i antropogeniczne źródła zanieczyszczeń powietrza.

• Weryfikacja i uzupełnienie wiadomości.

• Przedstawienie uczniom krótkiego materiału multimedialnego dotyczącego stanu zanieczysz-

czenia powietrza w Polsce.

CZYNNOŚCI UCZNIA:
• obserwacja wyników doświadczeń (przez lupę);

• formułowanie spostrzeżeń i wniosków i zapisanie ich na papierze plakatowym;

• szukanie odpowiedzi na podstawowe zagadnienia w materiałach multimedialnych;

• zapisywanie odpowiedzi na papierze plakatowym;

• referowanie przez liderów grup wyników pracy;

• zapisywanie wniosków w zeszycie przedmiotowym;

• oglądanie projekcji multimedialnej;

• zapisywanie wniosków w zeszycie przedmiotowym.

WYPOSAŻENIE:
• materiały multimedialne,

• papier plakatowy,

• flamastry,

• projektor multimedialny,

• ekran

Zad. 3

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:
• Skierowanie polecenia do członków wszystkich grup:

 „Przedstaw na planszy sposoby ochrony powietrza ”

• Weryfikacja i uzupełnienie wiadomości.

Przebieg lekcji 1
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CZYNNOŚCI UCZNIA:
• zapisywanie swoich propozycji na kolorowych karteczkach;

• przypinanie karteczek na planszę

• zapisywanie wniosków w zeszycie przedmiotowym.

WYPOSAŻENIE:
• papier planszowy,

• kolorowe karteczki,

• flamastry

Zad. 4

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

• Skierowanie polecenia do członków poszczególnych grup:

 „Jakie znasz akty prawne dotyczące wprowadzania do środowiska substancji szkodliwych oraz  

 zanieczyszczeń?”

CZYNNOŚCI UCZNIA:
• szukanie odpowiedzi na postawione pytanie w podanych przez nauczyciela stronach interneto-

wych

• zapisywanie odpowiedzi na papierze plakatowym

WYPOSAŻENIE:
• komputer podłączony do sieci Internet

• nazwa strony internetowej

CZĘŚĆ KOŃCOWA

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:
• ocena pracy uczniów (wypełnianie tabeli z punktacją);

• podanie zadania domowego:

 „Jak samoloty pasażerskie wpływają na zanieczyszczenie atmosfery?”

CZYNNOŚCI UCZNIA:
• dokonanie samooceny (wypełnianie tabeli z punktacją);

• zapisywanie pracy domowej w zeszycie przedmiotowym

Przebieg lekcji 1
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WYPOSAŻENIE:
• tabele z punktacją

EWALUACJA
1. Jaki skład ma powietrze?

2. „Jak postępować, aby powietrze, którym oddychamy było czyste i nieszkodliwe dla Twojego zdro-

wia?”

POLECENIE
Każda z grup przygotowuje krótką prezentacje multimedialną na wylosowany temat. Na stole leżą 4 

kolorowe karteczki odwrócone napisem do dołu. Liderzy losują kolejno hasła:

• kwaśne deszcze

• efekt cieplarniany

• smog

• dziura ozonowa

Opracowanie prezentacji należy przynieść na następne zajęcia.

TABELA DO OCENY PUNKTOWEJ UCZNIÓW:

ZADANIE
PUNKTACJA GRUP MAKSYMALNA 

ILOŚĆ PUNKTÓWI II III IV
ZAD.1 3
ZAD.2 3
ZAD.3 3
ZAD.4 3

UWAGA!
• Wszyscy w danym zespole otrzymują taką samą ilość punktów.

• Ocena według wcześniej ustalonych kryteriów.

TABELA DO SAMOOCENY:

ZADANIE PUNKTACJA MAKSYMALNA ILOŚĆ 
PUNKTÓW

ZAD.1 3
ZAD.2 3
ZAD.3 3
ZAD.4 3

Przebieg lekcji 1
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(Przygotować 1 tydzień przed zajęciami)

BADANIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

Przygotuj 3 puszki lub słoiki i na ich otwory nałóż po 3 paski taśmy samoprzylepnej (klejem do 

góry).  

Tak sporządzone naczynia pomiarowe ustaw:

• w otoczeniu drzew,

• na parapecie okna w domu lub szkole,

• w pobliżu ulicy, szosy lub drogi

Po tygodniu naklej paski taśmy na biały papier i przynieś do szkoły.

Doświadczenie 1
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Doświadczenie 2

(Przygotuj 1 dzień wcześniej)

BADANIE GAZÓW SPALINOWYCH

Na końcu długiego kija umocuj tampon z waty. Przez chwilę trzymaj go u wylotu rury wydechowej 

pracującego samochodu. Zdejmij tampon z kija i przynieś do szkoły. 

Wyniki doświadczeń obserwuj przez lupę. 

DOŚWIADCZENIE 2. 

(Przygotuj 1 dzień wcześniej) 

BADANIE GAZÓW SPALINOWYCH 

Na końcu długiego kija umocuj tampon z waty. Przez chwilę trzymaj go u 
wylotu rury wydechowej pracującego samochodu. Zdejmij tampon z kija i 
przynieś do szkoły.  

 

Wyniki doświadczeń obserwuj przez lupę.  
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Scenariusz lekcji

Temat lekcji

Cele edukacyjne

Metody pracy

Formy pracy

Środki dydaktyczne

Chemia 

Ratujmy atmosferę!

• poznanie zjawisk będących skutkiem zanieczyszczenia atmosfery oraz pojęć z 
tym związanych:
• kwaśny deszcz
• smog
• dziura ozonowa
• efekt cieplarniany;

• poznanie wpływu w/w zjawisk na zdrowie człowieka i degradację środowiska;
• poznanie sposobów zapobiegania skutkom tych zjawisk;
• umiejętność efektywnej pracy w zespole;
• umiejętność prezentowania własnego punktu widzenia;
• umiejętność wyszukiwania informacji na dany temat w sieci internetowej.

• aktywizujące: 
 burza mózgów, meta plan,  
 metoda projektu, praca 
• z komputerem

• grupowa
• zbiorowa

• komputer,
• projektor multimedialny,
• duże arkusze papieru,
• kolorowe karteczki,
• flamastry,
• materiały z monitoringu powietrza

czas trwania: 3 x 45 min

opracowała: Alina Krysztofowicz
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CZĘŚĆ WSTĘPNA

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:
• czynności organizacyjno-porządkowe;

• wyjaśnienie zasad pracy uczniów (wyjaśnienie zasad pracy metodą „burza mózgów”, 

przypomnienie składu grup z poprzednich zajęć oraz przedstawienie liderów);

• sformułowanie tematu zajęć;

• prezentacja wyników pracy domowej.

CZYNNOŚCI UCZNIA:
• zajęcie miejsc;

• odbiór materiałów na zajęcia przez liderów;

• zapisanie tematu w zeszytach przedmiotowych

WYPOSAŻENIE:
• materiały: kolorowe karteczki samoprzylepne,

• raporty z monitoringu powietrza

CZĘŚĆ GŁÓWNA

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:
Zad. 1

• Skierowanie do wszystkich uczestników zajęć pytania: „Jakie argumenty przemawiają za tym, że 

nasza atmosfera jest skażona?”

CZYNNOŚCI UCZNIA:
• zapisywanie odpowiedzi na kolorowych karteczkach samoprzylepnych (burza mózgów),

• naklejenie karteczek na dużym papierze plakatowym

WYPOSAŻENIE:
• papier plakatowy,

• kolorowe karteczki samoprzylepne,

• flamastry

Przebieg lekcji 2
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Zad.2
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

Przedstawienie grupom propozycji, aby dokonały prezentacji multimedialnych przygotowanych 

wcześniej na wylosowane na poprzednich zajęciach tematy:

• dziura ozonowa

• kwaśne deszcze

• efekt cieplarniany

• smog 

CZYNNOŚCI UCZNIA:
• prezentacja przez liderów grup materiałów multimedialnych

WYPOSAŻENIE:
• komputer,

• projektor multimedialny

Zad.3
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

• Skierowanie polecenia do uczniów, aby dokonali uporządkowania haseł  

z zad.1 zgodnie z wiadomościami przedstawionymi w prezentacji.

• Weryfikacja pracy i uzupełnienie wiadomości.

CZYNNOŚCI UCZNIA:
• uczniowie porządkują karteczki z zad.1 w kolumnach:

• skutki efektu cieplarnianego

• skutki smogu

• skutki dziury ozonowej

• skutki kwaśnych deszczy

• uczniowie mają możliwość doklejania nowych karteczek ze skutkami degradacji środowiska

WYPOSAŻENIE:
• plansza podzielona na 4 kolumny

Przebieg lekcji 2
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Zad.4
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

• Skierowanie polecenia do członków grup: „Jak można zapobiegać skutkom tych zjawisk, które 

przed chwilą prezentowała grupa?” (opracuj odpowiedzi w postaci ulotki)

• Uzupełnienie wiadomości metodą dyskusji.

CZYNNOŚCI UCZNIA:
• praca w grupach zgodni z tematem prezentacji;

• opracowanie odpowiedzi na komputerze w postaci ulotki, którą liderzy rozprowadzą wśród 

członków pozostałych grup;

• wymiana poglądów wśród uczestników grup

WYPOSAŻENIE:
• komputer,

• drukarka,

• papier do drukowania

Zad.5
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:

• Skierowanie polecenia do członków grupy: „Na podstawie otrzymanych na początku zajęć ma-

teriałów dokonaj interpretacji danych  

z monitoringu powietrza atmosferycznego przez porównanie parametrów stanu powietrza z 

obowiązującymi normami”.

CZYNNOŚCI UCZNIA:
• uczniowie analizują dane z monitoringu powietrza atmosferycznego,

• porównują dane z obowiązującymi normami,

• przygotowują raport o stanie powietrza, na podstawie danych,  

które zostały im zaprezentowane,

• przedstawiają wnioski pozostałym uczestnikom zajęć.

WYPOSAŻENIE:
• raporty z monitoringu stanu powietrza atmosferycznego

• podanie strony internetowej

Przebieg lekcji 2
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CZĘŚĆ KOŃCOWA

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA:
• ocena pracy uczniów;

• podanie pracy domowej: 

„Postaraj się wyjaśnić pojęcie syndrom chorego budynku (ang. SBS - 

-Sick Building Syndrome)”

• Ewaluacja- dyskusja dydaktyczna na temat: 

„ Jak Ty możesz ograniczyć zanieczyszczenie powietrza?”

CZYNNOŚCI UCZNIA:
• samoocena grup

• ocena koleżeńska

Przebieg lekcji 2
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Materiały dla nauczyciela  

Powietrze (łac. āēr) - jednorodna mieszanina gazów stanowiąca atmosferę ziemską

Właściwości fizyczne powietrza 

Powietrze jest bezbarwne, nietoksyczne, bezwonne, bez smaku, słabo rozpuszczalne w wodzie. 
Skroplone powietrze jest bladoniebieskie. Gęstość powietrza zależy od ciśnienia, temperatury oraz 
składu, dla suchego powietrza, przy ciśnieniu atmosferycznym, na poziomie morza, w temperaturze 
20°C wynosi 1,2 kg/m³. Temperatura topnienia zestalonego powietrza wynosi około -213°C, a 
temperatura wrzenia około -191°C.

Skład procentowy powietrza

Zawartość głównych składników powietrza nie zmienia się, zwane są one składnikami stałymi, 
zawartość niektórych składników zmienia się, zwane są one składnikami zmiennymi.

Składniki stałe: (skład niezmienny do wysokości 80 km, w stanie suchym czyli bez pary wodnej)

• azot - 78,08%

• tlen - 20,95%

• argon - 0,934%

• neon - 18,18 ppm

• hel - 5,24 ppm

• metan - 1,7 ppm

• krypton - 1,14 ppm

• wodór - 0,55 ppm

Składniki zmienne: (różne, w zależności od położenia geograficznego, pory roku i innych sytuacji, np. 
erupcji wulkanu)

• dwutlenek węgla - średnio 380 ppm

• dwutlenek siarki

• dwutlenek azotu

• ozon (ok. 0,000001 części atmosfery)

• składniki mineralne: pył, sadza

• składniki organiczne: drobnoustroje, zarodniki roślin

Suche powietrze ma średnią masę molową 28,84 g/mol.

Wilgotność 

Powietrze zawiera różną, zależną od warunków otoczenia, ilość pary wodnej. Zawartość pary wodnej 
w powietrzu jest zależna od wielu czynników i zmienia się w zakresie 0 – 4%.

Powietrze
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Do oceny stopnia wilgotności powietrza stosuje się dwie wielkości:

• wilgotność bezwzględną określającą ilość wody w gramach zawartej w 1 m³ powietrza, 
przy określonym jego ciśnieniu i temperaturze (zwykle są to warunki normalne fizyczne lub 
techniczne)

• wilgotność względną określającą stosunek ilości pary wodnej zawartej w 1 m³ powietrza, 
przy określonym ciśnieniu i temperaturze, do ilości pary wodnej maksymalnie możliwej do 
pochłonięcia w tych warunkach przy zupełnym nasyceniu powietrza. Stosunek ten zwykle 
podaje się w procentach. Na ogół, aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń pneumatycznych, 
należy tak osuszać zasilające je powietrze, żeby jego wilgotność względna w najniższej 
temperaturze pracy nie przekroczyła 80%.

Powietrze w technice 

Sprężone powietrze wykorzystywane jest jako nośnik energii. W pneumatyce przygotowanie 
sprężonego powietrza, realizowane w specjalnych urządzeniach (elementach), polega na:

• usunięciu z niego zanieczyszczeń

• redukcji ciśnienia do wymaganego poziomu

• wprowadzeniu czynnika smarnego (dla mechanizmów, które tego wymagają)

Powietrze oczyszczone powinno charakteryzować się:

• brakiem wody w postaci kropel; woda w postaci pary jest dopuszczalna, gdy punkt rosy 
występuje przy temperaturze niższej o 5 - 10°C od najniższej temperatury pracy układu 
napędowego

• zanieczyszczeniami mechanicznymi poniżej 5 mikrometrów, przy udziale wagowym do 0,7 
mg/m³ w warunkach normalnych fizycznych

• niewystępowaniem olejów oraz innych cieczy w postaci kropel. Konstruktor i użytkownik 
urządzeń pneumatycznych, znając najniższe temperatury w nich występujące, powinien 
ocenić, czy przy danej wilgotności powietrza zasilającego może wystąpić szkodliwe 
wykraplanie się wody zawartej w postaci pary w sprężonym powietrzu (tzn., czy zostanie 
osiągnięty punkt rosy).

Powietrze opuszczające stację kompresorową ma zwykle temperaturę o 10 - 15°C wyższą od 
temperatury otoczenia. Podczas stygnięcia powietrza w instalacji pneumatycznej następuje 
wykroplenie się pary wodnej. Aby wykroplona woda nie dostawała się do instalacji sprężonego 
powietrza, stosuje się urządzenia osuszające sprężone powietrze.

Źródło  http://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze

Materiały dla nauczyciela
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Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej 

i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

Źródła zanieczyszczeń powietrza

Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu 
w ilościach większych niż ich średnia zawartość. Ogólnie zanieczyszczenia powietrza dzieli się na 
pyłowe i gazowe. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, 
którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na 
inne elementy środowiska (wodę, glebę). Zanieczyszczenia powietrza są najbardziej niebezpieczne ze 
wszystkich zanieczyszczeń, gdyż są mobilne i mogą skazić na dużych obszarach praktycznie wszystkie 
komponenty środowiska. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są:

• uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności,

• przemysł energetyczny

• przemysł transportowy.

Rosnące zapotrzebowanie na energie uczyniło ze spalania główne źródło zanieczyszczeń 
atmosferycznych pochodzenia antropogenicznego. Najważniejsze z nich to:

• dwutlenek siarki (SO2),

• tlenki azotu (NOx),

• pyły węglowe (X2)

• tlenek węgla (CO),

• dwutlenek węgla (CO2),

• ozon troposferyczny (O3),

• ołów (Pb),

• pyły,

źródłami zanieczyszczeń powietrza są m.in.:

• chemiczna konwersja paliw,

• wydobycie i transport surowców,

• przemysł chemiczny,

• przemysł rafineryjny,

• przemysł metalurgiczny,

• cementownie,

• składowiska surowców i odpadów,

• motoryzacja.

Materiały dla nauczyciela Zanieczyszczenia powietrza
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Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza to:

• wybuchy wulkanów,

• erozja wietrzna skał,

• pożary lasów i stepów,

• pył kosmiczny,

• niektóre procesy biologiczne.

Zanieczyszczenia powietrza są wchłaniane przez ludzi głównie w trakcie oddychania. Przyczyniają 
się do powstawania schorzeń układu oddechowego, a także zaburzeń reprodukcji i alergii. W 
środowisku kulturowym człowieka zanieczyszczenia powietrza powodują korozje metali i materiałów 
budowlanych. Działają niekorzystnie również na świat roślinny, zaburzając procesy fotosyntezy, 
transpiracji i oddychania. Wtórnie skażają wody i gleby. W skali globalnej maja wpływ na zmiany 
klimatyczne. Zanieczyszczenia powietrza zwiększają także kwasowość wody pitnej. Powoduje to 
wzrost zawartości ołowiu, miedzi, cynku, glinu, a nawet kadmu w wodzie dostarczanej do naszych 
mieszkań. Zakwaszone wody niszczą instalacje wodociągowe, wypłukując z niej różne substancje 
toksyczne.

Wyróżnia się trzy główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery:

• punktowe - są to głównie duże zakłady przemysłowe emitujące pyły, dwutlenku siarki, tlenku 
azotu, tlenku węgla, metale ciężkie.

• powierzchniowe (rozproszone) - są to paleniska domowe, lokalne kotłownie, niewielkie 
zakłady przemysłowe emitujące głównie pyły, dwutlenek siarki.

• liniowe - są to głównie zanieczyszczenia komunikacyjne odpowiedzialne za emisję tlenków 
azotu, tlenków węgla, metali ciężkich (głównie ołów).

Materiały dla nauczyciela
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Zanieczyszczenie powietrza w Polsce 

CO TO JEST ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA? 
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego następuje wskutek wprowadzenia doń substancji 
stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie na zdrowie człowieka, 
klimat, przyrodę żywą, wodę, glebę, albo też powodować inne szkody w środowisku. Substancje 
zanieczyszczające atmosferę ze względu na swój charakter i łatwość rozprzestrzeniania się, oddziałują 
na wszystkie elementy środowiska, na żywe zasoby przyrody, na zdrowie człowieka i wytwory jego 
działalności.

JAKIE WYRÓŻNIAMY ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA? 
Możemy wyróżnić następujące rodzaje zanieczyszczeń powietrza:
zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego - powstałe na skutek wybuchów wulkanów, pożarów 
lasów, burz piaskowych, huraganów, procesów rozkładu materii organicznej, np. na bagnach 
zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego (związane z działalnością człowieka) - pyły i gazy 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza w Polsce są:
uprzemysłowienie ( i wzrost liczby ludności)
przemysł energetyczny
przemysł transportowy
   
POLSKA ZAJMUJE  III MIEJSCE NA  ŚWIECIE W ZANIECZYSZCZENIU  POWIETRZA! 

Czynnikami powodującymi taki stan są:

• energetyka oparta na węglu kamiennym i brunatnym, 
• rozwinięty, ale nie doinwestowany ekonomicznie przemysł surowcowy, 
• niedobór instalacji oczyszczających gazy odlotowe, 
• dynamicznie rozwijający się transport samochodowy (pojazdy i drogi), 
• opóźnienie w rozwoju prawa ekonomicznego i jego egzekwowania 

Rosnące zapotrzebowanie na energie uczyniło ze spalania główne źródło zanieczyszczeń 
atmosferycznych pochodzenia antropogenicznego. Najważniejsze z nich to:
 
dwutlenek siarki (SO2) 
tlenki azotu (NOx)
pyły węglowe (X2) 
tlenek węgla (CO)
dwutlenek węgla (CO2) 
ozon troposferyczny (O3) 
ołów (Pb)
pyły 

Najbardziej zanieczyszczonym rejonem w Polsce jest Wyżyna Śląska. Jest to spowodowane dużym 
zagęszczeniem przemysłu. Występują tu silne zanieczyszczenia powietrza, których skutkiem jest 
zmniejszenie natężenia promieniowania słonecznego i zwiększenie zachmurzenia. 

Materiały dla nauczyciela Zanieczyszczenia powietrza w Polsce
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W Górnośląskim Okręgu Przemysłowym na 1 km2 opada ok. 1000 t pyłów rocznie. Zgodnie z przyjętymi 
normami wskaźnik ten nie powinien przekraczać 200 t na km2. Na tym obszarze stanowiącym 
zaledwie 2,1% powierzchni Polski koncentruje się aż 20-25% krajowej emisji dwutlenku siarki (SO2), 
tlenków azotu i pyłów. Od wielu lat są tu przekraczane wartości dopuszczalnych stężeń wszystkich 
ważniejszych zanieczyszczeń atmosfery, w tym metali ciężkich, tlenku węgla i węglowodorów. Na 
obszarach zurbanizowanych, zwłaszcza przy ruchliwych ulicach miejskich występuje podwyższone 
w stosunku do poziomu dopuszczalnego zapylenie oraz stężenie szkodliwych gazów.
 
Istnienie dużych aglomeracji miejskich powoduje wzrost stanu zagrożenia środowiska ekologicznego. 
Głównym źródłem zagrożenia prócz samego miasta są zakłady przemysłowe. W Krakowie i niektórych 
miastach Górnego Śląska występuje kwaśny smog. 
 
Smog jest to inaczej zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych 
gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł. 
 
Rozróżniamy 2 rodzaje smogu:
 
- smog typu Los Angeles (smog fotochemiczny, utleniający), może wystąpić od lipca do października 
przy temperaturze 24÷35°C, powoduje ograniczenie widoczności do 0,8÷1,6 km (powietrze ma 
brązowawe zabarwienie). Głównymi zanieczyszczeniami są: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory 
aromatyczne i nienasycone, ozon, pyły przemysłowe. Dla wytworzenia się smogu tego typu konieczne 
jest silne nasłonecznienie powietrza, natomiast ani dym, ani mgła nie mają większego znaczenia

-smog typu londyńskiego (kwaśny, „siarkawy”), może wystąpić w zimie przy temperaturze -3÷5°C, 
powoduje ograniczenie widoczności nawet do kilkudziesięciu m. Głównymi zanieczyszczeniami 
powietrza są: dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, pyły. Smog powoduje duszność, łzawienie, 
zaburzenie pracy układu krążenia, podrażnienie skóry. Wywiera również silne działanie korozyjne 
na środowisko. 

MONITORING ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W POLSCE
 
Pomiary, służące do uzyskania danych o stopniu stężenia zanieczyszczeń na określonym obszarze. 
W przypadku zanieczyszczenia powietrza bierze się pod uwagę tzw. emisję i imisję. Emisja jest to 
ilość zanieczyszczeń emitowana z określonego źródła. Sposób pomiaru jest określony ściśle dla 
konkretnego urządzenia/maszyny. Imisja natomiast to ilość zanieczyszczeń emitowanych z różnych 
źródeł. 
 
Pomiar stężenia zanieczyszczeń przeprowadza się 1,5 metra nad ziemią lub 1,5 metra powyżej górnej 
linii zabudowania. 

Celem monitoringu powietrza jest:
 
rejestracja danych o wielkości stężeń zanieczyszczeń powietrza, które są podstawą długotrwałych działań 
prowadzących do zmniejszenia zanieczyszczeń atmosfery, bieżąca kontrola stopnia zanieczyszczenia 
powietrza oraz sygnalizowanie zagrożeń w wypadku wystąpienia stężeń przekraczających wartości 

Materiały dla nauczyciela
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dopuszczalne. Monitoring zanieczyszczenia powietrza jest prowadzony za pomocą sieci krajowej, 
regionalnej i lokalnej. Sieć krajowa w Polsce składa się z 81 wyspecjalizowanych stacji pomiarowych, 
gdzie prowadzi się codziennie pomiary całodobowe podstawowych zanieczyszczeń (CO, CO2, 
SOx, NOx, HCl oraz wszelkiego rodzaju pyłów). Sieć regionalna i lokalna w Polsce obejmuje 390 
stacji zlokalizowanych w miastach > 20 tys. ludności oraz dodatkowo 60 stacji jest ulokowanych 
w uzdrowiskach. Merytoryczny nadzór nad zanieczyszczeniami powietrza oraz opracowywanie 
zaleceń odnośnie zmniejszenia zanieczyszczeń jest prowadzony przez Państwowy Instytut Medyczny 
Pracy.
 
PODSUMOWANIE
Od początku lat 90. obserwuje się zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, co początkowo 
było spowodowane spadkiem produkcji przemysłowej, obecnie - postępem w instalowaniu 
urządzeń ochrony powietrza. Wzrasta liczba urządzeń odpylających i ich średnia skuteczność. 
Powstają nowe instalacje odsiarczania spalin i usuwania z nich tlenków azotu. Ilość zanieczyszczeń 
zatrzymanych i zneutralizowanych w urządzeniach oczyszczających w przypadku pyłów 
stanowi ok. 98% zanieczyszczeń wytworzonych, a w przypadku dwutlenku siarki - ok. 26%.  
 

Materiały dla nauczyciela
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Santiago de Chile w godzinę po deszczu  Santiago de Chile w 30 godzin po deszczu

Smog – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń 
powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk 
atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru. Wchodzące w skład smogu 
szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem 
czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie 
przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego.

Nazwa „smog” powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke – dym i fog - mgła.

Ze względu na miejsce i warunki powstawania oraz skład chemiczny możemy wyróżnić dwa rodzaje 
smogu:

Smog londyński - w skład którego wchodzą: tlenek siarki(IV), tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz 
trudno opadające pyły. Występuje głównie w miesiącach od listopada do stycznia podczas inwersji 
temperatur w umiarkowanej strefie klimatycznej.

Smog Los Angeles (smog fotochemiczny, ozon troposferyczny) - powstaje przede wszystkim 
w miesiącach letnich, w strefach subtropikalnych. Skład: tlenki węgla, tlenki azotu, węglowodory. 
Związki te ulegają późniejszym reakcjom fotochemicznym, w wyniku których powstają: PAN (azotan 
nadtlenoacetylu), aldehydy oraz ozon.

Elektrosmog, nazywany też smogiem elektromagnetycznym, to nieformalne określenie smogu 
związanego z emisją sztucznego promieniowania elektromagnetycznego (czyli zaburzenia pola 
elektromagnetycznego) do środowiska.

Określenie to stosowane jest przy omawianiu zanieczyszczenia elektromagnetycznego rozumianego 
jako występowanie promieniowania elektromagnetycznego o różnej częstotliwości. Występowanie 
tego promieniowania związane jest z jakimkolwiek napięciem czy przepływem prądu w przypadku 
urządzeń domowych, źródłami są też telekomunikacyjne stacje nadawcze, linie energetyczne itp.

Materiały dla nauczyciela Smog
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W związku z tym, że wartości składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego 
w otoczeniu człowieka zazwyczaj są poniżej kryteriów ustalonych w przepisach i normach, 
można mówić tu o tle elektromagnetycznym. Używanie urządzeń zasilanych energią elektryczną 
i emitujących promieniowanie elektromagnetyczne (a co za tym idzie elektrosmog), stało się 
naturalnym otoczeniem współczesnego, cywilizowanego człowieka.

Określenie elektrosmog jest mało precyzyjne i nie jest często stosowane - raczej używane jako 
argument o szkodliwości przez m.in ekologów. Do pomiaru elektrosmogu stosuje się smogomierze 
- praktycznie mało dokładne mierniki składowej elektrycznej lub magnetycznej natężenia pola 
elektromagnetycznego, zaopatrzone we wskaźniki poziomu elektrosmogu[1]. Podstawowym 
mankamentem ich jest mała dokładność i odniesienie często do wartości granicznych[2], często 
nieobowiązujących w danym kraju. Pod znakiem zapytania stoją także wyniki pomiarów takim 
sprzętem, zwłaszcza przez osoby przypadkowe[3].

Źródło: www.wikipedia.org/wiki/Elektrosmog

Materiały dla nauczyciela
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Dziura ozonowa - zjawisko zmniejszonego stężenia ozonu (O3) w stratosferze atmosfery ziemskiej, 
występujące głównie w obszarach podbiegunowych. Powstawanie dziury wiązane jest zazwyczaj z 
emisją freonów spowodowaną działalnością człowieka.

Dziura ozonowa a środowisko

Ozon stratosferyczny pochłania część promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze 
Słońca. Niektóre rodzaje promieniowania ultrafioletowego są szkodliwe dla organizmów żywych, 
ponieważ mogą uszkadzać komórki (oparzenia) oraz materiał genetyczny komórek. U ludzi i zwierząt 
mogą wywoływać zmiany nowotworowe.

Freony jako źródło powstawania dziury ozonowej 

Ozon stratosferyczny powstaje w wyniku oddziaływania promieniowania ultrafioletowego Słońca na 
cząsteczki atmosferycznego tlenu. Powstały ozon zanika w reakcji katalitycznego rozpadu z atomami 
chloru, uwolnionymi po rozpadzie freonów.

W czasie zimy polarnej duże obszary podbiegunowe znajdują się w półmroku albo są całkowicie 
nieoświetlone przez Słońce, dlatego wytwarzanie ozonu w tym obszarze ulega redukcji. Naturalny 
oraz wywołany zanieczyszczeniami rozpad trójatomowej cząsteczki tlenu nie zatrzymuje się w tym 
okresie, co prowadzi do zmniejszenia „grubości” warstwy ozonowej.

Problem pojawił się gdy zaczęto używać związku CCl2F2, zwanego freonem 12 oraz innych 
fluoropochodnych metanu i etanu (nazwanych wspólnie freonami lub CFC’s - ang. chlorofluorocarbons) 
do produkcji aerozoli. Związki te wykorzystywane były w konstrukcji systemów chłodniczych:

• w sprężarkach

• chłodniach i urządzeniach klimatyzacyjnych

• do produkcji lakierów

• w przemyśle kosmetycznym

• w medycynie

Cząsteczki freonów nie wchodzą w reakcję z innymi substancjami i nie rozpadają się w troposferze, 
mogą więc pozostawać w atmosferze w stanie niezmienionym ponad 100 lat. Po przejściu do 
ozonosfery freony rozkładają się pod wpływem promieniowania ultrafioletowego na pierwiastki: 
węgiel, fluor i chlor. Wprawdzie węgiel spala się, atomy fluoru łączą się ze sobą, ale chlor jest 
katalizatorem rozkładu ozonu w zwykły tlen dwuatomowy.

Po raz pierwszy dziurę ozonową zaobserwowano w 1985 roku, nad Antarktydą. Doprowadziło to 
do uchwalenia Konwencji Wiedeńskiej o Ochronie Warstwy Ozonowej. Zakładała ona konieczność 
ograniczenia produkcji freonów, halonów i tlenków azotu, bezpośrednio odpowiedzialnych za 
zanikanie warstwy ozonowej. W 1982 roku dr Farman w czasie badań na Antarktydzie Zachodniej 
odkrył, że znaczna część pokrywy ozonowej nad biegunem zanikła. Przez następne lata dziura 
ozonowa nad biegunem powiększała się tak, że w październiku 1987 roku ilość ozonu była tam o 
50% mniejsza niż przed jej odkryciem, w 1989 roku w wyższych warstwach zniknęło nawet ponad 
95% ozonu. Według różnych badań stwierdzono, że za zanik ozonu odpowiedzialna jest rosnąca 
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koncentracja freonów. W 1986 i 1987 przeprowadzono pomiary w Antarktydzie i zaproponowano 
mechanizm ubywania ozonu stratosferycznego związany z heterogeniczną reakcją, w której 
katalizującą rolę odgrywają polarne chmury stratosferyczne. Za te badania Susan Solomon otrzymała 
nagrodę Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego za podstawowy wkład w zrozumienie 
chemii atmosfery i wyjaśnienie tajemnicy powstawania dziury ozonowej.

Badania stężenia ozonu w atmosferze ziemskiej wykazały, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmniejsza 
się ono (średnio 0,2% rocznie). Obniżanie się zawartości tego gazu opisuje się jako powiększanie 
dziury ozonowej. Zjawisko to obserwuje się nie tylko nad Antarktydą, ale również na innych 
szerokościach geograficznych, także nad Polską. Regularne badania nad grubością warstwy ozonowej 
rozpoczęto w latach 80. XX wieku. Posłużyły do tego satelity. Z ich pomocą udało się stwierdzić, że 
ubytki ozonu mają charakter sezonowy. W grudniu 2000 roku prasa popularnonaukowa podała, że 
dziura ozonowa nad Antarktydą jest gigantyczna i nie wykazuje tendencji do zmniejszania. Uznano 
to za pośredni skutek niezwykle ostrej zimy. Sytuacja powtórzyła się niedawno nad Arktyką.

Konwencja Wiedeńska przyniosła wymierne efekty, w związku z czym przyszłość rysuje się jednak 
w jasnych barwach. Emisja freonów powoli, ale systematycznie maleje, jednak okres potrzebny na 
odbudowanie warstwy ozonowej szacuje się na kilkadziesiąt lat.

Dziura ozonowa i kosmiczne katastrofy

Symulacje astrofizyczne sugerują, że warstwa ozonowa mogłaby zostać zniszczona przez bliski Ziemi 
rozbłysk promieniowania gamma związany ze „śmiercią” gwiazdy. Źródło tego zjawiska nie jest do 
końca znane, ale szansa wystąpienia takiej katastrofy w ciągu najbliższego stulecia jest znikoma - 
przewiduje się, że „śmierć” Słońca nastąpi za około 4 mld lat. Skutkiem oddziaływania na atmosferę 
promieni gamma zgodnie z symulacjami w zamkniętym obecnie instytucie fizyki pod Genewą w 
Szwajcarii miałoby być wytworzenie ogromnych ilości tlenków azotu, które weszłyby w reakcję z 
ozonem doprowadzając do jego rozpadu. Dziura ozonowa ogarnęłaby całą planetę na wiele miesięcy.

Istnieje też hipoteza, według której wymieranie pod koniec permu spowodowała emisja gazów 
wulkanicznych. Weszły one w reakcję z ozonem powodując powstanie dziury ozonowej, co (wg tej 
hipotezy) było jedną z przyczyn zagłady wielu gatunków.
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Kwaśne deszcze – opady atmosferyczne, o odczynie kwaśnym; zawierają kwasy wytworzone w reakcji 
wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, 
chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, 
wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych.

Skład chemiczny kwaśnego deszczu 

Jednym ze składników kwaśnego deszczu jest siarka występująca w związkach chemicznych. Szacuje 
się, że w wyniku działalności człowieka emitowanych jest do atmosfery na całym świecie 50-70 mln 
ton siarki rocznie, a najwięcej emitowano w ciągu ostatnich 50 lat. W tym samym czasie w wyniku 
działalności wulkanów i innych czynników naturalnych, uwalnia się do atmosfery drugie tyle. 
Jednak na obszarach wysoko uprzemysłowionych lub intensywnie zurbanizowanych człowiek jest 
odpowiedzialny za prawie całą emisję siarki.

Innym pierwiastkiem, którego związki chemiczne wywołują kwaśne deszcze jest azot. W odróżnieniu 
od siarki, azot tworzący tlenki pochodzi nie z kopalin, lecz z powietrza. Podczas spalania w wysokich 
temperaturach tlen łączy się z azotem. Emisję tlenków azotu jest trudniej ocenić, niż dwutlenku 
siarki. Szacuje się, że wynosi ona 20 mln ton rocznie. Najwięcej związków tych powstaje w spalinach 
silników pracujących na paliwach ropopochodnych, więc ich koncentracja jest tam, gdzie jest duża 
liczba samochodów.

W porównaniu ze zmniejszającym się zanieczyszczeniem dwutlenkiem siarki zwiększa się znacznie 
udział tlenków azotu w zanieczyszczeniu powietrza. Chociaż powstają one w konkretnych miejscach, 
to wędrują z masami powietrza na znaczną odległość.

Skutki kwaśnego deszczu 

Dwutlenek siarki i tlenki azotu tworzą z wodą kwasy o słabym stężeniu. Dzieje się tak na przykład, 
gdy rozpuszczają się w kropelkach wody w atmosferze. Wraz z opadami atmosferycznymi, 
zanieczyszczenia spadają na ziemię i roślinność w postaci opadu zwanego „depozycją mokrą”. 
Mogą jednak osiadać na cząsteczkach pyłu zawieszonego w powietrzu, które to cząsteczki z czasem 
opadają. Mówi się wtedy o „depozycji suchej”. Niebezpieczeństwo pochodzi jednak z powietrza, 
a całe zjawisko łączenia się tlenków z wodą i dostawania się w ten sposób kwasów do wód, gleb, 
i płuc ludzi i zwierząt, oraz na mury budynków określa się ogólnie nazwą „kwaśnego deszczu”.

Kwaśne deszcze wpływają także na roślinność. Oddziaływanie zanieczyszczeń może być zarówno 
bezpośrednie, jak i pośrednie. To pierwsze, w przypadku drzew, uwidacznia się w postaci uszkodzeń 
igieł i liści. Wewnątrz nich uszkadzane są różne błony, co może spowodować zakłócenie w systemie 
odżywiania i w bilansie wodnym.

Pośrednie uszkodzenia są następstwem zakwaszenia gleby. Zmniejsza się wówczas dostępność 
substancji odżywczych przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości szkodliwych dla drzew metali 
rozpuszczonych w roztworze glebowym, jak np. aluminium (uwalnianych np. z blokujących je 
nierozpuszczalnych związków wapnia). Powoduje to uszkodzenie korzeni i zabicie flory grzybów 
mikoryzowych, co prowadzi do tego, że rośliny nie mogą pobrać wystarczających ilości pożywienia 
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i zmienia się odczyn gleby. Ponadto zmniejsza się odporność roślin na choroby i owady. Tak osłabione 
drzewo atakują owady lub pasożytnicze grzyby niszcząc doszczętnie drzewo. Podobnie dzieje się 
z innymi roślinami.

Kwaśne deszcze powodują również uszkodzenia różnych budynków, pomników i zabytków, ponieważ 
wymywają wapń, który najczęściej występuje w materiałach, z których powstają budowle.

Zanieczyszczenie powietrza nie pozostaje bez wpływu na zwierzęta, np. rozmnażanie ptaków żyjących 
przy brzegach zakwaszonych jezior jest zaburzone.

Zmiana składu roślinności spowodowana zanieczyszczeniami powietrza wywiera też wpływ na 
zwierzęta uzależnione od danego zbiorowiska roślinnego. Nie znajdują w nim właściwych dla siebie 
gatunków roślin, co może spowodować nawet niezdolność do rozmnażania.

Duża zawartość zanieczyszczeń w powietrzu oraz ogromne ilości emitowanych związków siarki 
i azotu doprowadziły w Europie Środkowej do poważnego pogorszenia stanu zarówno lasów, jak 
i gleb.

W RFN w 1985 r. ponad połowa lasów, o całkowitej powierzchni około 3,8 milionów hektarów, 
była mniej lub bardziej uszkodzona. To samo dotyczyło połowy lasów w Holandii, 1/3 w Szwajcarii, 
1/4 w Austrii. Obumieranie lasów wskutek zanieczyszczeń powietrza jest poważnym problemem 
w Czechach i na Słowacji. Istnieją dane o tym, że około 1/3 lasów tych krajów jest uszkodzona, a 200 
do 300 tysięcy hektarów drzewostanu w wyższych partiach górskich to martwy las.

Normalna woda deszczowa ma pH około 5,6. Deszcze o niższym pH uznaje się już za deszcze kwaśne.

Deszcz o rekordowo niskim pH (2,4) spadł w 1974 r. w Szkocji, był on kwaśniejszy od soku cytrynowego.

Zakwaszenie jezior i cieków wodnych jest problemem ściśle związanym z zakwaszeniem gleby. Woda 
znajdująca się w jeziorach i ciekach wodnych pochodzi bowiem w 90% z wód, które tam się dostały 
po przejściu przez warstwę gleby, a tylko w 10% ze śniegu i deszczu, który spadł bezpośrednio do 
wód lub spłynął po powierzchni gruntu.

Jedynym pełnym rozwiązaniem problemu zakwaszenia jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza przez zmniejszenie zużycia paliw. Są dwie główne drogi prowadzące do tego celu: 
oszczędniejsze gospodarowanie energią i innymi zasobami oraz użycie możliwie najlepszej techniki 
spalania i oczyszczania. Według analizy przeprowadzonej przez OECD w 1981 r. emisja siarki mogłaby 
być zmniejszona o połowę w ciągu 10 lat, gdyby wykorzystano dostępne wówczas urządzenia do 
oczyszczania i odsiarczania. Podniosłoby to koszty energii przeciętnie o 3%. Analiza ta wskazała 
jedną z wielu dróg, mającą za punkt wyjścia ekonomicznie optymalne rozwiązania. Innymi słowy, 
można zmniejszyć emisję bardziej i szybciej, ale wzrosną również koszty.

Szczególnie silnym źródłem emisji dwutlenku siarki jest spalanie węgla brunatnego, jako najbardziej 
zasiarczonego. Natomiast zdecydowanie najkorzystniejszą formą zapobiegania emisji spalin 
zakwaszających powietrze jest rozwój elektrowni wodnych i wiatrowych oraz energetyki jądrowej.

Źródło http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwa%C5%9Bny_deszcz 
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Syndrom chorych budynków (SBS - z angielskiego Sick building syndrome) kombinacja dolegliwości 
występujących w określonym miejscu (np. w budynku, w którym się pracuje).

Wystąpienie przykrych dolegliwości związane jest głównie z zbyt małą ilością świeżego powietrza 
w pomieszczeniu oraz z jego złą jakością. Źródłami zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu mogą 
być organizmy żywe (np. produkty uboczne oddychania, pocenia się, grzyby, pleśnie), materiały 
budowlane i elementy wyposażenia wnętrz (np. rozpuszczalniki, impregnaty drewna, związki 
emitowane przez farby malarskie, azbest), systemy wentylacji i klimatyzacji (np. mikroorganizmy 
żyjące w nieczyszczonych przewodach wentylacyjnych), powietrze zewnętrzne (np. zanieczyszczenia 
chemiczne powietrza w dużych aglomeracjach miejskich) albo samo użytkowanie pomieszczeń (np. 
palenie tytoniu).

W 1984 Światowa Organizacja Zdrowia informowała, iż syndrom SBS występuje aż w 30% nowych 
i odnawianych budynków na świecie.

Objawy SBS 

• bóle i zawroty głowy

• omdlenia

• mdłości

• objawy przemęczenia

• podrażnienie błon śluzowych

• utrudnione oddychanie

i inne dolegliwości

W Polsce klasycznym przykładem chorego budynku był wybudowany na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych budynek Intraco II w Warszawie. Zbyt mała ilość świeżego 
powietrza dostarczanego do pomieszczeń stała się przyczyną częstych omdleń pracowników. 
Przeprowadzona ekspertyza dowiodła, że przyczyną był zbyt oszczędnościowy projekt wentylacji. 
W wyniku modernizacji, rozszczelniono elewację budynku, dodając otwieralne okna.
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GENEZA NAZW TWORZYW

Tworzywa sztuczne to ogólnie i powszechnie przyjęta nazwa materiałów, których podstawowym 
(a nieraz wyłącznym) składnikiem są substancje wielkocząsteczkowe. Ich dawną nazwą jest masa 
plastyczna, ale i obecnie stosowany plastik jest nieprawidłowy, nie budzi natomiast zastrzeżeń 
zestawienie konkretnej grupy tworzyw sztucznych z końcówką -plast np. fenoplasty, aminoplasty, 
fluoroplasty czy duroplasty. Obserwuje się tendencję do zmiany określenia tworzywa sztuczne 
tworzywa na chemiczne, tak jak w przypadku włókien chemicznych. 

 
DEFINICJA TWORZYWA SZTUCZNEGO

 
Materiały, których podstawowym składnikiem są naturalne lub syntetyczne polimery; tworzywa 
sztuczne mogą być otrzymywane z czystego polimeru (Np. polimetakrylan metylu, polistyren, 
polietylen), z kopolimerów lub z mieszanek polimerów. Często otrzymuje się je z polimerów 
modyfikowanych metodami chemicznymi (np. przez hydrolizę), fizykochemicznymi (np. przez 
degradację) lub przez dodatek takich substancji, jak: plastyfikatory, wypełniacze , stabilizatory oraz 
barwniki i pigmenty. Tworzywa sztuczne są potocznie zwane plastikami (plastykami) lub masami 
plastycznymi. 

 
PODZIAŁ TWORZYW SZTUCZNYCH

W pełni uzasadniony i zgodny z praktyką przemysłową jest podział tworzyw sztucznych oparty na 
zespole właściwości tych materiałów, kwalifikujących je do jednej z czterech grup, a mianowicie 
tworzyw sztucznych konstrukcyjnych, włóknotwórczych (włókna chemiczne), błonotwórczych 
(materiały i wyroby malarskie) i kauczukowych (elastomery, kauczuki syntetyczne i gumy). Podział 
ten jest elastyczny, większość, bowiem tworzyw sztucznych należy do dwóch, trzech, a nawet 
i czterech grup. Decyduje główne zastosowanie, np. poliamidy są przede wszystkim materiałami 
włóknotwórczymi, choć ich znaczenie jako tworzyw sztucznych konstrukcyjnych jest duże. Równie 
pomocny jest podział wg typu reakcji prowadzącej do otrzymywania substancji wielkocząsteczkowej ? 
na tworzywa sztuczne polimeryzacyjne, polikondensacyjne i poliaddycyjne. Z przetwórczego punktu 
widzenia rozróżnia się tworzyw sztuczne termoplastyczne, termoutwardzalne i chemoutwardzalne. 
Nieraz określa się tworzywa sztuczne jako syntetyczne i półsyntetyczne. Niektóre materiały 
małocząsteczkowe służące do otrzymywania substancji wielkocząsteczkowych określa się niekiedy 
jako tworzywa sztuczne, co nie jest prawidłowe i tylko częściowo uzasadnione tym, że z materiałów 
tych w wyniku jednostkowej operacji uzyskuje się wyrób gotowy – tworzywa sztuczne; np. z 
tłoczywa fenolowo – formaldehydowego, które nie jest jeszcze substancją wielkocząsteczkową, 
przez prasowanie na gorąco otrzymuje się tworzywa sztuczne – bakelit.
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Za podstawę klasyfikacji tworzyw sztucznych przyjmuje się zachowanie tworzywa pod wpływem 
ogrzewania; rozróżnia się tworzywa termoplast. oraz tworzywa termo- i chemoutwardzalne, tzw. 
duroplasty .

CECHY TWORZYW SZTUCZNYCH

Tworzywa sztuczne są na ogół bardzo lekkie (gęstość najczęściej ok. 1 g/cm3), mają małą 
przewodność cieplną, większość z nich jest dielektrykami, jednak po dodaniu znacznej ilości (ok. 
50%) materiałów przewodzących, np. sadzy lub pyłu metalicznego, przewodzą prąd elektryczny, 
mogą być przezroczyste lub całkowicie nieprzezroczyste; tworzywa niemodyfikowane, w porównaniu 
z metalami mają małą wytrzymałość na rozciąganie oraz mały moduł elastyczności; bardzo dobrą 
wytrzymałość na rozciąganie, duży moduł elastyczności mają tworzywa zbrojone np. włóknem 
szklanym (kompozyt, laminaty); tworzywa sztuczne są najczęściej odporne na czynniki chemiczne, 
wilgoć, lecz nieodporne na działanie czynników silnie utleniających. 

Wadą większości tworzywa sztuczne jest ich wrażliwość na podwyższoną temp. (powyżej 
100°C). W czasie II wojny świat. uzyskano silikony, odporne najczęściej na temp. do 250°C, 
a następnie inne tworzywa, polisulfony, odporne na temp. do 200°C, w 1969 polisiarczek 
fenylu, odporny na temp. do 170°C. W wyniku dalszych prac otrzymano polimery 
aromatyczne i metaloorganiczne, odporne na temp. powyżej 400°C. Zmniejszenie palności 
tworzyw sztucznych uzyskuje się w wyniku wprowadzenia do tworzyw tzw. antypirenów.  
Większość tworzyw sztucznych jest łatwa do formowania i barwienia. Najczęściej stosowanymi 
metodami formowania tworzyw sztucznych są: wtrysk ( formowanie wtryskowe), wytłaczanie, 
prasowanie tworzyw sztucznych, odlewanie tworzyw sztucznych oraz kalandrowanie. Ponadto w 
przetwórstwie tworzyw sztucznych stosuje się np. spiekanie, obróbkę plastyczną, laminowanie, 
zgrzewanie. 

WYTWARZANIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Technika wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych; odlewanie tworzyw sztucznych prowadzi się 
w formach nieruchomych lub obracających się; odlewanie odśrodkowe (obrotowe) — tworzywo 
sztuczne (ciekłe lub proszek) wprowadza się do podgrzanej formy obracającej się szybko wokół 1 osi 
lub wokół 2 przecinających się osi obrotu; stosuje się też odlewanie ciśnieniowe (tworzywo wtłacza 
się pod ciśn. 0,5–2 MPa) i odlewanie podciśnieniowe (tworzywo jest zasysane do formy); odlewanie 
kształtek z monomeru lub substancji częściowo spolimeryzowanej (z dodatkiem katalizatorów, 
przyśpieszaczy), której polimeryzacja następuje w formie odlewniczej nosi nazwę odlewania 
polimeryzacyjnego ; odlewanie tworzyw sztucznych w formach zamkniętych jest stosowane do 
wytwarzania wyrobów pustych, np. piłek, lalek, głównie z plastycznych poli(chlorku winylu); w celu 
otrzymania folii stosuje się odlewanie roztworów tworzyw sztucznych (np. pochodnych celulozy), 
najczęściej wylewając roztwór przez wąską szczelinę ogrzewanego zasobnika na przenośnik taśmowy 
lub obracający się bęben, gdzie następuje odparowanie rozpuszczalnika; do metod odlewniczych 
zalicza się też maczanie w upłynnionym tworzywie izolacyjnym, stosowane m.in. do zalewania 
elementów i zespołów elektronowych i elektrotechnicznych.

HISTORIA TWORZYW SZTUCZNYCH

Pierwsze w skali przemysłowej próby chemiczne modyfikowania związków wielkocząsteczkowych 
rozpoczęto 1850–75. W 1872 w USA otrzymano celuloid, w Niemczech — 1897 uruchomiono 
produkcję galalitu, a 1904 acetylocelulozy. Pierwszymi syntetycznymi tworzywami sztucznymi były 
żywice fenolowo-formaldehydowe otrzymane 1872 (A. Baeyer), jednak produkcję ich podjęto 
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dopiero 1909 na podstawie patentu belg. chemika H. Baekelanda. W 1928–31 rozpoczęto produkcję 
większości tworzyw poliwinylowych. Pierwsze tworzywa poliamidowe wyprodukowano 1937 w USA, 
polietylen wysokociśnieniowy w 1939 w Wielkiej Brytanii, w USA rozpoczęto produkcję tworzyw 
poliestrowych w 1942 r, polichlorku winylidenu w 1942 r, silikonów w 1943 r. Dalszy rozwój tworzyw 
sztucznych był związany z wyprodukowaniem żywic epoksydowych w Szwajcarii, poliformaldehydu 
w 1946 w USA, w RFN polietylenu niskociśnieniowego w 1956 i poliwęglanów w 1957, polipropylenu 
w 1957 we Włoszech. 

W Polsce początek przetwórstwa tworzyw sztucznych nastąpił w latach 20. XX w. W 1931 
rozpoczęto produkcję folii na opakowania — tomofanu z regenerowanej celulozy, 1934 tworzyw 
fenolowo-formaldehydowych, galalitu; podjęto próby syntezy styrenu na podstawie opracowania K. 
Smoleńskiego. Szybki rozwój produkcji tworzyw sztucznych w Polsce nastąpił po II wojnie światowej. 
Są produkowane m.in. tworzywa fenolowo-formaldehydowe, tłoczywa mocznikowe i melaminowe, 
polimetakrylan metylu, polichlorek winylu, polistyren, polikaprolaktam, poliakrylonitryl, poliuretany, 
żywice poliestrowe, epoksydowe, silikonowe, polietylen i polipropylen.

ZASTOSOWANIE

Tradycyjne materiały opakowaniowe (drewno, szkło i metale) wypierane są przez 
tworzywa sztuczne, z których wytwarza się 20 – 25% opakowań. Są to różne folie, np. 
worki samonośne, różne torby i torebki, folia do pakowania mleka. Butelki wytwarzane są 
również metodą wytłaczania rury, z której rozdmuchem w formie uzyskuje się opakowanie 
wewnątrz puste. Szerokie zastosowanie maja opakowania sztywne ze styropianu.  
Tworzywa sztuczne nie są dotychczas podstawowym materiałem konstrukcyjnym. Domeną 
tworzyw sztucznych w budownictwie jest wyposażenie wnętrz (wykładziny podłogowe, ramy 
okienne i drzwiowe) oraz pokrycia dachowe (płyty z laminatów poliestrowych, płyty PCW i PMM 
jako świetliki). Z PCW metodą wytłaczania wytwarza się poręcze i listwy podłogowe. Nowością są 
tapety samoprzylepne z warstwą pianki (izolator cieplny i akustyczny). Nowością w budownictwie 
są profilowane blachy z warstwą ochronno – ozdobną tworzywa, nałożoną w procesie hutniczym; 
służą one jako wykładzina zewnętrzna budynków i w budowie statków. Przyszłościowym materiałem 
budowlanym są polimerobetony, złożone z wypełniacza mineralnego i żywicy syntetycznej, np. 
epoksydowej. Rozrzut granulometryczny ziaren winien zapewniać maksymalny udział taniego 
wypełniacza w stosunku do drogiego lepiszcza. Gwarantuje to uzyskanie dużej wytrzymałości 
polimerobetonów (ich wysoka ocena na razie uniemożliwia szersze stosowanie). Zastępowanie 
tradycyjnej armatury i rurociągów wyrobami z tworzyw sztucznych jest ograniczone małą odpornością 
na gorącą wodę, szczególnie pod ciśnieniem panującym w wysokich budynkach.

Tworzywa sztuczne służące w gospodarstwie Podlegają podobnie jak w medycynie ścisłej 
kontroli władz sanitarnych. Dotyczy to nie tylko sprzętu kuchennego, ale i wyrobów toaletowych 
oraz materiałów będących jedynie wyposażeniem mieszkaniowym (por. tworzywa sztuczne w 
budownictwie).. Muszą być jednak wykonane z odpowiednich tworzyw sztucznych, a ich kształt 
i barwa powinny korzystnie wpływać na samopoczucie użytkownika. Pierwotnie stosowane były 
tworzywa termoreaktywne (bakelit czy aminoplasty);obecnie stosuje się termoplasty, jak polistyren 
(gatunki uszlachetnione), polietylen, zwłaszcza odporny na wrzącą wodę polipropylen. Najbardziej 
użyteczne do wyrobu robotów kuchennych, a nawet maszynek do parzenia kawy są poliwęglany.

 
Dzięki fizjologicznej objętości prawie wszystkich polimerów i możliwości ich stosowania w styczności 
z organizmem żywym, i to nie tylko w krótkotrwałych kontaktach, ale i na stałe (wszczepy – 
endoprotezy) zastosowanie tworzyw sztucznych w medycynie jest szerokie. Specjalną pozycję 
zajmują włókna sztuczne z medycynie. Zagadnienie odczynów tkankowych na wszczepione tworzywa, 
a zwłaszcza ich biodegradacja i możliwość pobudzenia procesu nowotworowego jest przedmiotem 
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wszechstronnych badań, które musza być długotrwałe. Na razie nie ma przeciwwskazań stosowania 
tworzyw sztucznych w medycynie w przypadkach dających konkretne korzyści. Pozaustrojowe 
stosowanie tworzyw sztucznych w medycynie nie budzi zastrzeżeń, ale i tutaj niezbędne jest 
współdziałanie chemika z lekarzem, aby uzyskać optymalne rozwiązanie. Najszersze zastosowanie 
osiągnęły strzykawki jednorazowego użytku wytwarzane np. z polipropylenu. Cewniki, dreny, a z 
najbardziej skomplikowanych wyrobów ? sztuczna nerka wyrabiane są z polietylenu (rurki, cewniki), 
polichlorku winylu (rurki, naczynia), celofanu (folie półprzepuszczalne do dializy pozaustrojowej). 
W stomatologii stosuje się polimetakrylan metylu, w okulistyce ? sztywne i elastyczne szkła 
kontaktowe, w chirurgii ? nici (włókna w medycynie). W farmacji tworzywa sztuczne stosuje się 
głównie jako materiał opakowaniowy; fiolki, tuby, a zwłaszcza popularne ?listki? z pastylkami lub 
drażetkami umieszczonymi w gniazdkach uformowanych w folii PCW metodą termoformowania 
i zespolonej z folią aluminiową. Pastylkę wyciska się niszcząc folię aluminiową. Z tworzyw 
sztucznych wykonane są pojemniki ułatwiające dozowanie leku, np. kroplomierze. Z innych 
zastosowań tworzyw sztucznych w medycynie wymienić należy ortopedię, protetykę, chirurgię 
plastyczną, transport ciężko chorych (do tego celu służy płaski materac z folii PCW zawierający 
wewnątrz kluseczki styropianowe, nałożony na część ciała jako materac po usunięciu powietrza za 
pomocą pompki ssącej usztywnia się, formułując funkcjonalne nosze dopasowane do pacjenta). 
Tworzywa sztuczne w rolnictwie spełniają różnorodne funkcje np. folia z polietylenu (PE) wydatnie 
zwiększyła możliwości upraw cieplarnianych, zarówno przez budowę pneumatycznych obiektów, jak 
i pokrywanie konstrukcji nośnej. Dobra izolację termiczną spełnia również cienka folia (np. 0,03 mm) 
rozpięta nad tradycyjną szklarnią. Do wykładania silosów z kiszonkami, zabezpieczania przed wilgocią 
stoków i kopców z produktami rolnymi stosuje się folię z polichlorku winylu (PCW). Rury, zwłaszcza 
z PE, służą do doprowadzania wody, a cienkościenne ? do bezpośredniego nawadniania poprzez 
mikrozaworki. Jest to tzw. kropelkowe nawadnianie pozwalające na racjonalne doprowadzenie 
wody do układu korzeniowego upraw zielonych (drzew, krzewów, pomidorów, truskawek). W 
melioracji stosowane są coraz częściej perforowane rury z PCW, np. zwijane z taśmy otrzymanej 
metodą wytłaczania. Z folii PCW metodą termoformowania otrzymuje się doniczki i cienkościenne 
kaptury służące jako indywidualna osłona roślin przed przymrozkami. Pewne znaczenie praktyczne 
mają pianki spulchniające glebę gliniastą, a w piaszczystej magazynujące wilgoć . Naczynia z tworzyw 
sztucznych oraz wyposażenie stanowisk hodowlanych zwierząt (koryta, kanały ściekowe, ażurowe 
podłogi) ułatwiają obsługę i umożliwiają utrzymanie czystości oraz dezynfekcję pomieszczeń.

WPŁYW TWORZYW SZTUCZNYCH NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Tworzywa sztuczne są bardzo pomocne w życiu każdego człowieka. Niestety tworzywa sztuczne 
posiadają zasadniczą wadę. Ulegają powolnemu procesowi naturalnego rozkładu zanieczyszczeń w 
wyniku którego powstają substancje przyjazne dla środowiska ale ta biodegradacja trwa bardzo długo. 
Tworzywa sztuczne podczas spalania wytwarzają trujące substancje. W krajach wysoko rozwiniętych 
odchodzi się od stosowania opakowań z tworzyw sztucznych zastępując je szkłem lub tekturą, są to 
materiały które mogą zostać ponownie użyte. Plastyk ulega rozkładowi nawet do 500 lat i podczas 
rozpadu wydziela związki metali ciężkich, które były używane do produkcji danego tworzywa 
 
Współczesny człowiek świadom swej roli w kształtowaniu środowiska może je uchronić od dalszych 
zniszczeń. Wspólne działanie wszystkich ludzi na całym świecie mające na celu walkę o utrzymanie 
niezniszczonych zasobów naturalnych globu ziemskiego powinno być hasłem nr 1 przyszłego 
tysiąclecia.

O OPAKOWANIACH W HIPERMARKETACH

W dobie nadkonsumpcji, nadprodukcji i zmian klimatycznych wywołanych szkodliwymi działaniami 
przemysłu, każdy z nas powinien troszczyć się o nasze środowisko. Szczególny problem stanowi 
produkcja ogromnej ilości odpadów. Produkowana w ciągu jednej sekundy torba foliowa rozkłada się 
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od 100 do 400 lat. Dlatego nasze wysiłki powinny skupić się na maksymalnym ograniczeniu produkcji 
śmieci. Obecnie widoczne są w Polsce pozytywne akcje, które mają na celu zminimalizowanie zużycia 
toreb foliowych, co świadczy o wzroście znaczenia tego problemu. Jednak ani rząd ani parlament 
nie zdecydował się do tej pory na podjęcie bardziej zdecydowanych kroków zmierzających do 
ograniczenia ich produkcji.

TORBY EKOLOGOCZNE

§	Coraz więcej polskich sklepów zmienia torby  foliowe na torby ekologiczne przyjazne 
środowisku. 

§	Torby te są wytrzymałe nie tak jak reklamówki foliowe.

§	Minusem jest to że trzeba za nie zapłacić. 

TORBY FOLIOWE
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§	Rozkładają się od 100 do 400 lat.
§	Można je tylko raz użyć.
§	Ich zaletą jest to że są dawane bez żadnych opłat do zakupów.

USTAWA O OPAKOWANIACH

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Ustawa o opakowaniach 
z dnia 11 maja 2001 roku była wprowadzana jako wdrożenie dyrektywy 94/62/WE 
z 20 grudnia 1994 r. Dyrektywa ta posługiwała się kategorią opakowań służących 
do przenoszenia towarów (np. torby – art. 3 pkt1 ii) a załącznik nr I dyrektywy 
- wskazywał przykładowe opakowania mieszczące się w tej kategorii. W polskiej ustawie nie dodano 
tego podziału i w ogóle nie zajęto się tym rodzajem opakowań. Część sformułowań w proponowanym 
projekcie ustawy jest przeniesiona z modyfikacjami z tej właśnie dyrektywy. Oczywiście dyrektywa 
nie szła tak daleko- nie wprowadzała zakazu używania tego rodzaju „opakowań” jednak od roku 
1994 wiele zmieniło się w Europie i tym bardziej w Polsce w dziedzinie ochrony środowiska. W 
dzisiejszym świecie występują inne zagrożenia niż kilkanaście lat temu, inne są standardy życia, inne 
są również stosowane technologie.

 
W pkt 2 projektu ustawy dodającym art.12a ust.2 zawiera delegację do wydania rozporządzenia 
umożliwiającą stosowanie do określonych rodzajów produktów toreb foliowych z uwagi na 
właściwości tych produktów. Jest to furtka do wyłączeń spod zakazu, trudno byłoby bowiem 
sprzedawać kiszoną kapustę, ogórki kiszone czy ryby i wkładać je do toreb papierowych. 

RECYKLING

Recykling to określenie oznaczające powtórne, wielokrotne wykorzystanie surowców odpadowych 
przy produkcji nowych wyrobów lub przedłużenie eksploatacji w przypadku wykorzystywania 
części zmiennych. Idea wykorzystywania odpadów, takich jak resztki pożywiania, odchody ludzkie 
i zwierzęce, znana była praktycznie od zarania ludzkości, czego przykładem w przyrodzie może być 
cykl żywieniowy. 

Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich 
odpadów. Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, 
sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwanych oraz tworzenie odpowiednich 
zachowań u odbiorców tych dóbr.  
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Pojęcie recyklingu nabiera obecnie nowych treści, staje się ono elementem strategii gospodarki 
odpadami komunalnymi. 

Recykling można rozpatrzyć w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym. Efekt ekonomiczny sprawdza 
się do zmniejszenia kosztów produkcji określonych wyrobów, zatem staje się istotnym elementem 
konkurencyjności towarów.    

W miarę rozwoju cywilizacji wzrasta wielkości produkcji różnych wyrobów, w tym dóbr 
konsumpcyjnych, co prowadziło do powstawania coraz większej ilości zarówno różnorodnych 
odpadów poprodukcyjnych, jak tez odpadów powstających w wyniku zużyciem różnych przedmiotów 
użytku powszechnego.

Odpady poprodukcyjne określa się mianem odpadów przemysłowych, zaś odpady poużytkowe, typu 
opakowania, tekstylia, meble, przedmioty gospodarstwa domowego, resztki żywności, itd. określa 
się jako odpady komunalne. 

Zwiększającą się nieustannie ilość odpadów komunalnych wymusza zakładanie nowych, coraz 
to obszerniejszych wysypisk. Ich tworzenie wymaga dużego wysiłku inwestycyjnego, z uwagi na 
konieczność wprowadzenia specjalnych zabezpieczeń ograniczających wpływ obiektu na środowisko. 
Lokalizacja tego typu obiektów napotyka na ogromne opory lokalnych społeczności, przyjmujące 
niekiedy formę akcji protestacyjnych.

Podstawowym sposobem na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na wysypiska jest segregacja 
pod katem oddzielania tej ich części która nadaje się do wykorzystania do innych celów jako surowiec 
wtórny.

Istnieje wyrażone rozgraniczenie w klasyfikacji odpadów przemysłowych i komunalnych, chodź 
dzieli je bardzo cienka linia, ponieważ w masie odpadów komunalnych występują zarówno odpady 
poprodukcyjne jak i zużyte przedmioty. Na tym tle istnieje szereg kontrowersji odnośnie  formalnej 
klasyfikacji wyszczególniającej poszczególne odpady.

MITYCZNA GENEZA  RECYKLINGU

Recykling od dawna jest obecny w naszej cywilizacji. Od kilku tysięcy lat to ważny i nieunikniony 
proces zachodzący w kulturze i cywilizacji. Sumerowie, Hetyci, Egipcjanie, Asyryjczycy, Babilończycy, 
Rzymianie, Grecy czy Fenicjanie znali zasady umiejętnego używania i przetwarzania zużytych 
elementów.

Jako „duchowych przodków” idei recyklingu można przywołać na przykład Heraklita z Efezu i Titusa 
Lucretiusa Carusa. To właśnie Heraklit z Efezu doszedł do wniosku, że wszystko jest „płynne”, że w 
przyrodzie trwa nieustający proces przemiany, przetwarzania.

Titus Lucretius Carus uważał, że otaczający nas świat to zbiór atomów. Według Titusa Lucretiusa 
Carusa życie w przyrodzie to nieustanna wędrówka atomów. 
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Recykling to nowa dziedzina obejmująca techniczne, technologiczne, organizacyjne działanie 
mające na celu maksymalne odzyskiwanie zespołów, części, podzespołów i materiałów oraz energii 
z wycofanych z eksploatacji   (zużytych, uszkodzonych ) środków transportu.

§	Recykling możemy podzielić  na :

Recykling materiałowy – polega na przetwarzaniu zużytych materiałów na produkt pierwotny o 
właściwościach zbliżonych do nowego wyrobu (np. zużyte oleje przetwarzane są na nowe lub smary).
 
Recykling energetyczny- polega na wykorzystaniu energii cieplnej zawartej w niektórych 
materiałach pochodzących z pojazdów (np. opony, olej wykorzystany jako paliwo w ciepłowni).
 
Recykling produktowy – jest formą bezpośredniego, ponownego wykorzystania części zespołów 
będących w dobrym stanie technicznym przy niewielkim stopniu zużycia.

Część materiałów ze zużytych środków transportu ze względów  ekonomicznych podlega likwidacji w 
różnej formie przez palenie lub składowanie w miejscach nie zagrażających środowisku naturalnemu. 
Proces likwidacji produktów odpadowych nie zakłada ich wykorzystania
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SYMBOL RECYKLINGU

Surowce Wtórne - czyli co i gdzie wrzucamy

 

Tu wrzucam: 

gazety czasopisma 
katalogi prospekty 
papier szkolny biurowy 
książki miękkich okładkach lub z suniętymi twardymi okładkami 
torebki papierowe 
papier pakowy 
pudełka kartonowe tekturowe 
tekturę 

Tu nie wrzucam:
zabrudzonego tłustego papieru 
papieru z folią 
papieru termicznego i faxowego kartonów po mleku i napojach 
papieru przebitkowego (rachunki, faktury) 
pieluch jednorazowych 
podpasek, artykułów i papierów higienicznych 
worków po cemencie 
tapet 

PAMIĘTAJ:
- usuń zszywki, metalowe części plastikowe opakowania 
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Tu wrzucam:

butelki po napojach (najlepiej zgniecione) 
butelki po płynach do mycia 
plastikowe zakrętki 
plastikowe torebki, worki, reklamówki 
plastikowe koszyczki po owocach

Tu nie wrzucam: 

butelek i pojemników z zawartością 
butelek i pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych) 
opakowań po lekach 
butelek po płynach chłodniczych 
pojemników po wyrobach garmażeryjnych 
zabawek 
sprzętu AGD 
styropianu 
opakowań po aerozolach 
puszek po farbach 
baterii 

PAMIĘTAJ:  
- wrzucaj czyste opakowania i zgnieć butelki przed wrzuceniem

Materiały dla nauczyciela
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Tu wrzucam bezbarwne: 

butelki i  szklane po napojach i żywności 

butelki po napojach alkoholowych 

szklane opakowania po kosmetykach 

Tu nie wrzucam: 

szkła stołowego 

fajansu 

porcelany i ceramiki 

luster 

szkła okiennego 

żarówek 

lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych 

reflektorów

izolatorów 

szkła żaroodpornego 

doniczek 

szkła okularowego 

ekranów i lamp telewizyjnych 

szyb samochodowych 

PAMIĘTAJ:  
- nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika, wrzucaj czyste opakowania 

Materiały dla nauczyciela
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Tu wrzucam kolorowe:

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności 

 utelki po napojach alkoholowych 

szklane opakowania po kosmetykach 

Tu nie wrzucam: 

szkła stołowego

fajansu

porcelany i ceramiki

luster

szkła okiennego

żarówek

witraży

reflektorów

izolatorów

szkła żaroodpornego

doniczek

szkła okularowego

ekranów i lamp telewizyjnych

szyb samochodowych 

PAMIĘTAJ:  
- nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika, wrzucaj czyste opakowania 

Materiały dla nauczyciela
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- czerwony – aluminium – przed wrzuceniem zgnieć aluminiowe puszki

 
- szary - inne opakowania metalowe 

puszki po napojach 

puszki po konserwach 

drobny złom żelazny metale kolorowe 

kapsle 

Źródła: 

Zdzisław Małecki – Ochrona i zarządzanie środowiskiem tom II

www.wikipedia.pl 

www.greenpeace.pl 

www.zss.pl/~moto2/Ekologia/recykling.htm 

Materiały dla nauczyciela
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Warsztat papierniczy

Wystarczy się rozglądnąć, aby zauważyć, że dużo rzeczy wykonanych jest z papieru, w wielu miejscach 
spotykamy papier. 

Jak to było przed prawie 2000 lat, kiedy nie było jeszcze papieru? 

Także wtedy ludzie odczuwali potrzebę przekazywania mowy/tekstów/obrazów i jakże uciążliwe 
i drogie było np. rzeźbienie w kamieniu, pisanie na jedwabiu lub skórze (pergaminie) itd. O ile 
czerpanie papieru było np. w średniowieczu ważną (choć niezdrową i w pewnym sensie obrzydliwą) 
sztuką rzemieślniczą, która stała się jeszcze bardziej poszukiwana wraz z wynalezieniem druku, o 
tyle dziś papier stał się poprzez przemysłową produkcję tanim towarem masowym i najczęściej 
obchodzimy się z nim bardzo rozrzutnie. 

Być może samodzielna produkcja, samodzielne czerpanie i własne doświadczenie kosztów tylko 
jednej kartki papieru pomoże bardziej szanować nasze zasoby, oszczędniej korzystać z papieru oraz 
przywracać go pewnemu obiegowi. Ale nie obawiaj się: aby samodzielnie czerpać papier nie jest 
konieczny taki sprzęt jak w młynie papierniczym. Strona ta objaśnia, w jaki sposób przy pomocy 
prostych środków (nawet bez ramki do czerpania papieru) można osiągnąć dobre efekty. 

Potrzebna jest tylko odwaga do eksperymentowania oraz kreatywność.
 

Czerpanie papieru – Wprowadzenie na podstawie obrazków

Zdjęcia i tekst: Jutta Brandl-Trepesch

Rys. nr 1

Przygotuj potrzebny materiał: w wiaderku namoczone 
skrawki papieru, wanienkę do czerpania, mikser, wałek 
do ciasta, chusteczki higieniczne, filc, ściereczki do 
mycia naczyń i kratkę do czerpania papieru.

Rys. nr 2

Namoczone skrawki papieru włożyć do miksera 
napełnionego do połowy wodą, rozdrobnić je, aby 
powstała zawiesista papka.

Ćwiczenia Warsztat papierniczy
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Rys. nr 3

Wlać papkę do wanienki i powtórzyć proces (patrz 
rys. nr 2), aż w misce będzie wystarczająca ilość masy 
papierniczej.

Rys. nr 4

Zanurzyć kratkę do czerpania papieru w papce, 
poruszać nią ostrożnie w pozycji poziomej na wszystkie 
strony, tak aby warstwa włókien papierowych została 
równomiernie rozprowadzona, wyciągnąć obłożoną 
kratkę.

Rys. nr 5

Położyć kratkę na kijkach drewnianych nad miską, 
poczekać aż nadmiar wody ścieknie i przykryć warstwę 
włóknistą wilgotną ściereczką do mycia naczyń.

Rys. nr 6

Położyć kratkę na płask w dół ściereczką do mycia 
naczyń na przygotowanym podkładce z ręcznika i filcu, 
odwodnić i sfilcować papier czerpany przy użyciu wałka 
do ciasta.

Rys. nr 7

Po wałkowaniu wałkiem do ciasta kratkę można bez 
problemów zdjąć.

Ćwiczenia
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Rys. nr 8

W celu osuszenia należy wyłożyć ściereczkę do mycia 
naczyń razem z przyczepionym do niej papierem lub 
powiesić na sznurze do suszenia prania.

 

Rys. nr 9

Gdy tylko papier wyschnie, należy go ostrożnie oddzielić 
od ściereczki i rozprasować.

 

Ćwiczenia
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Skrobia z ziemniaków

1. Obierz ziemniaki.

2. Obrane ziemniaki zetrzyj w misce na tarce kuchennej. Uważaj na palce!

3. Rozciągnij ściereczkę nad drugą miseczką. Twój kolega/ twoja koleżanka musi 
mocno trzymać ściereczkę.
4. Nałóż papkę ziemniaczaną na ściereczkę.
5. Wyciśnij ostrożnie papkę ziemniaczaną, tak aby w miseczce był tylko sok z 
ziemniaków.

6. Odstaw miseczkę na około 20 minut.

Co zaobserwowałeś/-aś?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________

7. Odlej ostrożnie wodę z ziemniaków nie potrząsając zbytnio miseczką.
8. Wyłóż substancję na ręcznik papierowy, aby wyschła.

Ćwiczenia Instrukcje do prowadzenia eksperymentów
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Folia ze skrobi ziemniaczanej

1. Zapal palnik spirytusowy za pomocą zapałek.
2. Postaw palnik pod trójnogiem z siatką drucianą.
3. Połóż na stole koszulkę foliową (będzie ci ona później potrzebna).
4. Włóż do dużej zlewki:

• 2 płaskie miarki skrobi ziemniaczanej

• 2 małe łyżeczki gliceryny oraz

• 100 ml wody
5. Wymieszaj wszystko dokładnie przy użyciu szklanej pałeczki.

6. Podgrzej zlewkę na palniku spirytusowym przez ok. 12 minut mieszając 
i mierząc temperaturę. Mieszanka powinna mieć temperaturę ok. 70 °C. 

Uwaga: Materiały będą bardzo gorące!

7. Kiedy zawartość zlewki zostanie podgrzana do temperatury 70 °C, możesz 
zdmuchnąć palnik.

8. Zdejmij ostrożnie zlewkę z siatki drucianej, używając w tym celu łapki do 
chwytania gorących naczyń, i wlej zawartość zlewki do leżącej na stole koszulki 
foliowej.

9. Pozostaw samodzielnie wyprodukowaną folię kilka dni, aby wyschła, 
a następnie wyciągnij ją ostrożnie z koszulki foliowej.

Ćwiczenia
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Co zaobserwowałeś/ -aś?

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ________________

Narysuj fazy eksperymentu i opisz je.

Ćwiczenia
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Klej ze skrobi ziemniaczanej

1. Zapal palnik spirytusowy za pomocą zapałki.
2. Postaw palnik pod trójnogiem z siatką drucianą.
3. Do dużej zlewki włóż:

• 4 płaskie miarki skrobi ziemniaczanej i

• 50 ml wody
4. Wymieszaj wszystko dokładnie przy użyciu szklanej pałeczki.
5. Podgrzej ciecz przez około 5 minut na palniku spirytusowym mieszając. Uwaga: 
materiały będą gorące!

6. Klej jest gotowy, jeżeli przykleja się do szklanej pałeczki.

Co zaobserwowałeś/-aś?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ćwiczenia
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Krem z samodzielnie wytłoczonym olejem

1. Zapal palnik spirytusowy za pomocą zapałki.
2. Postaw palnik pod trójnogiem z siatką drucianą.
3. Wlej do zlewki 120 ml wody destylowanej i postaw zlewkę na palniku 
spirytusowym.
4. Włóż do słoika po miodzie:

• 8 g wosku pszczelego

• 10 g tegomulsu

• 24 g oleju

Wymieszaj wszystko dokładnie przy użyciu szklanej pałeczki i odstaw słoik na 
bok. Będzie ci to później potrzebne.
5. Podgrzej wodę destylowaną do ok. 70 °C.

Uwaga: materiały będą bardzo gorące!
6. Zdejmij ostrożnie zlewkę z siatki drucianej, używając w tym celu łapki do 
chwytania gorących naczyń, i postaw ją na podstawce na stole.
7. Postaw słoik po miodzie na palniku.
8. Mieszaj mieszaninę w słoiku tak długo, aż składniki ulegną rozpuszczeniu. 
Następnie zdmuchnij palnik.
9. Teraz wlej powoli wodę destylowaną do słoika ciągle mieszając.
10. Teraz możesz nadać kremowi zapach (25 kropli).
11. Mieszaj tak długo, aż krem będzie ciepławy.
12. Wypłucz pudełko na krem gorącą wodą. Teraz możesz je napełnić samodzielnie 
zrobionym kremem.

Ćwiczenia
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Co zaobserwowałeś/ -aś?

Jak twój krem oddziałuje na skórę?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ćwiczenia
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Samodzielnie zrobiona farba olejna

1. Włóż do zlewki:

• 3 czubate łyżki twarogu

• 1 łyżeczkę boraxu

• 2 łyżeczki kredy szlamowanej

2. Wymieszaj wszystko dokładnie przy użyciu szklanej pałeczki.

3. Dodaj farbę w proszku na końcówce łopatki do mieszanki i wymieszaj wszystko.

4. Dodaj przy użyciu pipety 15 kropli oleju lnianego i wymieszaj. Twoja farba jest 
już gotowa i możesz nią malować!

Namaluj tu coś samodzielnie zrobioną farbą.

Co zaobserwowałeś/ -aś?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ćwiczenia
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Jadalne naczynia jednorazowego użytku

1. Wlej 50 ml wody do dużej zlewki.

2. Odważ w szklance 45 g skrobi ziemniaczanej.

3. Do zlewki dodaj jeszcze:

• 4 opakowania proszku do pieczenia

• szczyptę mączki guar

4. Do dużej zlewki dodaj:

• 4 płaskie miarki skrobi ziemniaczanej i

• 50 ml wody

5. Wymieszaj wszystko dokładnie przy użyciu szklanej pałeczki.

6. Podgrzej ciecz przez ok. 5 minut na palniku spirytusowym ciągle mieszając. 
Uwaga: materiały będą gorące!

Co zaobserwowałeś/-aś?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ćwiczenia
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Olej z orzechów włoskich

1. Włóż orzechy do robota kuchennego i rozdrobnij je.
2. Wsadź kawałek rajstop nylonowych do wyciskacza do czosnku.
3. Weź trochę rozdrobnionej masy i wsadź ją do wyciskacza do czosnku 
wyłożonego nylonem.
4. Spróbuj wycisnąć olej z orzechów włoskich do zlewki.
5. Wlej wyciśnięty olej z orzechów włoskich do buteleczki.

Potrzyj w tym miejscu papier orzechem oraz posmaruj obok samodzielnie wyciśniętym 
olejem. Porównaj plamy.

Co zaobserwowałeś/ -aś?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ćwiczenia
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Olej z ziarenek słonecznika

1. Włóż ziarenka słonecznika do robota kuchennego i rozdrobnij je.
2. Wsadź kawałek rajstop nylonowych do wyciskacza do czosnku.
3. Weź trochę rozdrobnionej masy i wsadź ją do wyciskacza do czosnku 
wyłożonego nylonem.
4. Spróbuj wycisnąć olej z ziarenek słonecznika do zlewki.
5. Wlej wyciśnięty olej z ziarenek słonecznika do buteleczki.

Potrzyj w tym miejscu papier ziarenkiem słonecznika oraz posmaruj obok samodzielnie 
wyciśniętym olejem. Porównaj plamy.

Co zaobserwowałeś/ -aś?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ćwiczenia



144

Kompostowanie samodzielnie wykonanych produktów

1. Odetnij ostrożnie nożyczkami szyjkę plastikowej butelki. Uważaj, abyś się nie 
skaleczył/ -a nożyczkami!
2. Przekłuj nożyczkami w butelce dużo dziurek odpowietrzających.
3. W miseczce wymieszaj 2 garści ziemi do kwiatów z 2 łyżkami środka do 
szybkiego kompostowania i wodą.
4. Wsyp około połowę mieszanki z ziemi do butelki plastikowej.
5. Połóż kawałek produktu, który chcesz kompostować, na mieszance z ziemi w 
butelce.
6. Napełnij butelkę pozostałą ilością mieszanki. Nie zapomnij umyć rąk!
7. Postaw butelkę na parapecie okiennym i sprawdź po feriach jesiennych, czy 
coś się zmieniło.

Narysuj butelkę plastikową.

Co zaobserwowałeś/ -aś po 14 dniach? Zaznacz krzyżykiem („X”) i opisz, jak teraz 
wygląda produkt. 

produkt brak zmian małe zmiany duże zmiany obecny wygląd 
produktu

klej skrobiowy
klej biurowy 
UHU
jadalne 
naczynia
plastikowe 
naczynia
folia 
skrobiowa
folia
farba olejna z 
twarogu
farba olejna

Ćwiczenia
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Zlecenie dla badacza

Wyobraź sobie, że jesteś badaczem i chcesz dokonać nowych wynalazków. Czy 
wykorzystałbyś/wykorzystałabyś ropę naftową czy też surowce odnawialne?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ćwiczenia
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Imię i nazwisko: ________________   data: ___________

Narysuj swój wynalazek. Podpisz rysunek!

Ćwiczenia
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Czerpanie papieru

Potrzebne będą następujące materiały:

• papier lub masa celulozowa

• ramka do czerpania papieru

• kadź do czerpania papieru

• filc

Przygotowanie:

Najpierw przygotuj tak zwaną „pulpę“. W tym celu rozdrobnij makulaturę w małe skrawki (na 
początku zastosuj nieużywane warstwy serwetek – w ten sposób świetnie można wykorzystać 
resztki serwetek lub chusteczek higienicznych, albo papieru toaletowego). Następnie namocz 
materiał w wodzie. Ponownie rozdrobnij materiał przy użyciu miksera ręcznego lub nasadki do 
rozdrabniania. Powinna powstać cienka papka włóknista. Aby lekko zabarwić papier, dosypałem 
do masy odrobinę barwnika spożywczego.

W odpowiednio dużym naczyniu zalać pulpę wystarczającą ilością wody. Złożyć dwuczęściową 
ramkę do czerpania papieru. Bezpośrednio przed czerpaniem papieru powinieneś/ powinnaś 
jeszcze raz zamieszać masę włóknistą, w przeciwnym razie osiądzie ona na dnie naczynia. 
Trzymaj pionowo ramkę do czerpania papieru i zanurz ją w wodzie, następnie ułóż w wodzie 
w pozycji poziomej. Włókna celulozy osiądą w ten sposób na sicie. Lekko potrząsając ramką 
na wszystkie strony spróbuj pod wodą rozmieścić włókna celulozy również w rogach. Ostrożnie 
wyciągnij ramkę z wody i pozwól, aby nadmiar wody ściekł (w tym celu możesz trzymać ramkę 
lekko pochyło, masa celulozowa nie powinna się przez to ześlizgnąć).

Zwilż filc wystarczającą ilością wody i odłóż jeden kawałek filcu na bok, tak aby go mieć pod ręką. 
Odciśnij przylegającą do sita włókninę papierową na nawilżonym filcu i oddziel w ten sposób 
od sita. Połóż na włókninie papierowej drugi nawilżony kawałek filcu. Można na nim odcisnąć 
następną włókninę papierową. Stos ten należy położyć pomiędzy 2 deski. Przy użyciu prasy, 
ścisków lub zwykłego obciążenia książkami itp. należy wycisnąć nadmiar wody.
Po wyciśnięciu wyciągnąć ostrożnie papier z filcu i położyć na papierze gazetowym, aby wyschnął.

Ćwiczenia Czerpanie papieru
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Ćwiczenia
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Ćwiczenia

Doświadczenia na skrobi

Doświadczenie 1  -  pozyskiwanie skrobi z ziemniaków 

Przyrządy
•	 2 duże miski plastikowe 
•	  1 mała miska plastikowa 
•	  1 tarka do ziemniaków 
•	  1 ściereczka bawełniana lub lniana 
•	 2 ziemniaki 
•	  1 łyżka 
•	  1 lejek 
•	  1 nóż 

Przebieg doświadczenia:
•	  umyć ziemniaki, obrać, zetrzeć w misce 
•	  zmieszać papkę z 500ml wody i dobrze wymieszać 
•	  przefiltrować papkę przez ściereczkę do miski, dobrze wycisnąć 
•	  pozostawić filtrat na 5 min 
•	  dolać 100 – 200ml wody, po osadzeniu ostrożnie odlać 
•	  powtarzać proces tak długo, aż osad będzie biały 
•	  pozostawić skrobię do wysuszenia w małej misce 
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Doświadczenie 2  -  dowód na występowanie skrobi w produktach spożywczych 

Przyrządy
•	 6 probówek z zatyczkami 
•	  1 stojak na probówki 
•	 1 moździerz z tłuczkiem 
•	  1 mały garnek 
•	 roztwór Lugola  (roztwór jodu)
•	  różne artykuły spożywcze 
•	 1 nóż 
•	  elektryczna płyta grzejna (kuchenka) 

Przebieg doświadczenia:
•	  rozdrobnić artykuły spożywcze w moździerzu 
•	  niewielkie ilości artykułów spożywczych wsadzić do probówki 
•	  napełnić probówkę w jednej trzeciej wodą, potrząsnąć 
•	  jeżeli nie wszystko dobrze się rozpuściło, probówkę podgrzać wraz z jej zawartością w    łaźni 

wodnej 
•	  schłodzić probówkę pod bieżącą wodą do temperatury pokojowej 
•	  próbki zmieszać z kilkoma kroplami mocno rozcieńczonego roztworu jodu 
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Doświadczenie 4  -  folia ze skrobi 

Przyrządy:
•	 1 szkiełko zegarkowe jako przykrycie 
•	  1 pałeczka szklana 
•	  1 pipeta 
•	  1 waga cyfrowa 
•	  1 zlewka 250ml
•	  1 garnek 
•	 skrobia ziemniaczana 
•	  roztwór gliceryny (42%)
•	  barwnik spożywczy 
•	 elektryczna płyta grzejna  (kuchenka)

Przebieg doświadczenia:
•	  z około 4g wilgotnej (2,5g suchej) skrobi zrobić w zlewce zawiesinę z mieszanki 200ml wody i 2,5ml 

roztworu gliceryny (w=42%) 
•	  w celu zabarwienia foli dodać 1 – 2ml roztworu barwnika spożywczego 
•	  przykryć mieszankę szkiełkiem zegarkowym, gotować 15 min w łaźni wodnej, od czasu do czasu 

pomieszać 
•	  żel powinien być ciekły, aby można go było lać – jeżeli taki nie jest, należy dolać wody i zagotować 
•	  gorący żel rozprowadzić łopatką lub pałeczką szklaną na przezroczystej foli 
•	  włożyć do piekarnika rozgrzanego do temperatury ok..100°C na 2h lub pozostawić na powietrzu na 

noc w celu wyschnięcia 
•	  następnie można oddzielić folię ze skrobi od przezroczystej foli 
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Doświadczenie 5  -  ciasto ze skrobi 

Przyrządy:
•	 1 duża miska do mieszania 
•	  1 łyżka drewniana 
•	  1 garnek 
•	  1 filiżanka 
•	  puszki lub tubki do przechowywania ciasta 
•	 elektryczna płyta grzejna  (kuchenka)
•	 skrobia ziemniaczana 
•	  sól 
•	  olej do potraw 
•	  woda 
•	  barwnik spożywczy 
•	  ałun 

Przebieg doświadczenia:
•	  wymieszać 2,5 filiżanki skrobi, pół filiżanki soli, 1 łyżkę ałunu w misce do mieszania 
•	  podgrzać w garnku 1,5 filiżanki wody, 1 łyżkę oleju, barwnik spożywczy – nie gotować! 
•	  ciecz wlać do miski, mocno przemieszać 
•	  jeżeli masa jest zbyt lejąca, należy dodać skrobi, jeżeli masa się kruszy, należy dodać wody 
•	  schłodzić masę, mocno wyrobić 
•	  napełnić nią puszki lub torebki 
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Czym są surowce odnawialne?        

Uzupełnij prawidłowo:

Do najważniejszych źródeł surowców przemysłu chemicznego należy __________ oraz 
______________. Wytworzyły się one na przestrzeni wielu tysięcy lat z organizmów roślinnych 
i zwierzęcych i dlatego są one określane jako surowce ______________. Występowanie surowców 
kopalnych jest ograniczone, należy szukać nowych, nieograniczonych _______________, jak na 
przykład surowce odnawialne.

Surowce odnawialne to wytworzone produkty, które są przeznaczone do zastosowania 
w _______________________. Mogą być one wykorzystane ______________ oraz 
___________________.

_________________ to jednoroczne lub dwuletnie rośliny, służące do celowego ____________ 
surowców w przemyśle poza łańcuchem pokarmowym.

Wymień możliwie dużo roślin, które mogą służyć jako dostawcy surowców:

Przykłady: rzepak, kukurydza, słonecznik …

Ćwiczenia sprawdzające
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Nie każdy może wszystko – zalety i wady różnych źródeł surowców

Zastanów się, jakie zalety i wady posiadają różne źródła surowców. Pamiętaj przy tym o rolnictwie, 
środowisku i przemyśle.

Zaznacz zalety za pomocą plusa (+), a wady za pomocą minusa (-). 

surowce odnawialne surowce kopalne

rolnictwo

środowisko

przemysł

Ćwiczenia
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Doświadczenie: próba plam z tłuszczu      

Materiały:

bibuła filtracyjna, ziarenka słonecznika, orzechy laskowe lub inne orzechy, nóż

Fazy oraz przebieg doświadczenia:

Naciąć parę ziarenek słonecznika (orzechów laskowych) i potrzeć nimi bibułę filtracyjną. Następnie 
oglądnąć bibułę filtracyjną.

Wynik obserwacji:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Ocena:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Ćwiczenia
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Oleje i tłuszcze z surowców roślinnych i zwierzęcych    

Uzupełnij luki w tekście następującymi słowami:

gliceryna * ciekły * zwierzęce * ekstrakcja * stały * wytapianie * roślinne * wyciskanie

Olej i tłuszcze można wyodrębnić z surowców _________________ i _______________ dzięki 
____________________, ________________ i _____________________ . Tłuszcze i oleje mogą 
być _____________, półstałe oraz ____________________. Pod względem chemicznym są one 
esterem z ____________ i kwasów tłuszczowych.

Które kwasy tłuszczowe są nasycone a które nienasycone?

(uzupełnić wzory)

kwas erukowy C22H42O2

kwas oleinowy C18H34O2

kwas linolowy C18H32O2

kwas stearynowy C18H36O2

kwas sorbinowy C6H8O2

kwas palmitynowy C16H32O2

Czym różnią się oleje roślinne od ropy naftowej?

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Ćwiczenia
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Mydła i środki powierzchniowo czynne z tłuszczów   

Z olei i tłuszczów można otrzymać mydło poprzez reakcję z ługiem sodowym. Pod wpływem ługu 
sodowego ester gliceryny ulega rozszczepieniu do gliceryny a sole do kwasów tłuszczowych.:

(uzupełnić wzory)

ester gliceryny (tłuszcz)

stearynian sodu (sól kwasu stearynowego)   gliceryna

Sole kwasów tłuszczowych to mydło. Właściwości mydeł zależą od zastosowanych ługów (tutaj 
ług sodowy) oraz zastosowanych olei (tutaj olej stearynowy). Rozróżniamy mydła twarde (mydło 
rdzeniowe) oraz mydła miękkie (mydło szare).

Estery metylu resztek kwasów tłuszczowych z olei i tłuszczów można zamienić w alkohole tłuszczowe 
oraz metanol poprzez reakcję z wodorem. Jeżeli alkohole tłuszczowe zamienimy na kwas siarkowy i 
zneutralizujemy ługiem sodowym otrzymamy środki powierzchniowo czynne. Środki powierzchniowo 
czynne stanowią składnik wielu środków piorących. 

Uzupełnij poniższy schemat. Za pomoc posłuży Ci powyższy tekst!

(uzupełnić schemat)

tłuszcz           gliceryna

   metanol

       2. ług sodowy

Ćwiczenia
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Cukier i polisacharydy – budulec natury      

Rośliny wytwarzają z dwutlenku węgla i wody przy pomocy chlorofilu i energii słonecznej bogate w 
energię związki węglowodoru i tlenu.

6 CO2 + 6 H2O światło słoneczne C6H12O6 + 6 O2

Utworzone związki nazywane są cukrami lub węglowodanami. Proces ten zwany jest natomiast fotosyntezą.

W wyniku fotosyntezy powstaje przede wszystkim cukier gronowy (glukoza) i cukier owocowy (fruktoza). 
Cukier gronowy i cukier owocowy składają się wyłącznie z jednej jednostki cukrowej i dlatego nazywane są 
cukrami prostymi. Cukier gronowy występuje w wodzie 99% w odmianie pierścieniowej.

cukier gronowy        cukier owocowy

odmiana łańcuchowa  odmiana pierścieniowa   odmiana pierścieniowa

Przy rysowaniu cząsteczek cukru w celu lepszej orientacji opuszcza się wszystkie atomy wodoru przy 
pierścieniu oraz atomy węgla w pierścieniu.

Jeżeli cukry składają się z dwóch jednostek cukrowych, nazywane są dwucukrami. Najbardziej znanym 
przykładem jest nasz biały cukier kuchenny (cukier surowy), sacharoza. Składa się ona z jednej cząsteczki 
cukru gronowego i jednej cząsteczki cukru owocowego. Innymi znanymi dwucukrami są cukier mlekowy 
(laktoza) oraz cukier słodowy (maltoza).

Jeżeli liczne cukry są ze sobą powiązane, nazywane są wtedy wielocukrami. Najbardziej znanym przykładem 
jest skrobia oraz celuloza.

Ćwiczenia
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Doświadczenie: folia na bazie skrobi       

Materiały:

skrobia ziemniaczana

roztwór gliceryny w(C3H8O3) = 55 %, 
roztwór kwasu solnego, c(HCl) = 0,1 mol•l-1,
ług sodowy, c(NaOH) = 0,1 mol•l-1, 
kolba stożkowa (100 ml),  
menzura (25 ml),  
3 pipety z podziałką (3 ml),  
mieszadło magnetyczne z płytą grzejną,  
płyta szklana (ok. 15 x 15 cm2).

Fazy doświadczenia i jego przebieg:

2,5 g skrobi zważyć w kolbie stożkowej i zmieszać z 25 ml wody. Do tej zawiesiny dodać jeszcze 3 
ml roztworu kwasu solnego i 2 ml roztworu gliceryny a następnie gotować 15 minut na mieszadle 
magnetycznym. Następnie zneutralizować roztwór przy użyciu około 3 ml ługu sodowego (kontrola 
za pomocą papierka wskaźnikowego!). Gorący jeszcze roztwór znajdujący się w kolbie stożkowej 
wylać na płytę szklaną i rozprowadzić na niej możliwie równomiernie. Pozostawić płytę szklaną 
przynajmniej na 2 dni w temperaturze pokojowej lub też na około 1,5 – 2 godzin w suszarce 
laboratoryjnej w temperaturze 100 °C w celu wysuszenia. Gotową folię można delikatnie ściągnąć z 
płyty szklanej.

Wynik obserwacji: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ćwiczenia
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Zabawa musi być          

Doświadczenie atrament z herbaty

Materiały:

czarna herbata, siarczan żelazawy, guma arabska, 2 zlewki (400 ml),

sitko do herbaty, palnik Bunsena, trójnóg, pióro do pisania, papier do pisania, pałeczka szklana.

Fazy doświadczenia i jego przebieg:

Dwie łyżeczki herbaty gotować około 10 minut w 200 ml wody. Przefiltrować herbatę przez sitko 
do drugiej zlewki. Do jasnobrązowego roztworu dodać przy użyciu pałeczki szklanej 3 g siarczanu 
żelazawego oraz 1 g gumy arabskiej ciągle mieszając. Powstały roztwór można stosować jak 
atrament i pisać piórem na papierze.

Wynik obserwacji:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Ocena:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Doświadczenie Slime [ Slime to nazwa firmy produkującej uszczelniacze do opon, czy to może 
chodzić o „uszczelniacz”? Bo samego słówka z tłumaczeniem za nic nie można w necie znaleźć]  z 
mączki guar

Materiały:

Mączka guar, roztwór boraksu (w (Na2B407) = 0,6 % w wodzie), woda,

mieszadło magnetyczne, Rührkern [nie mam pojęcia co to jest, google nawet nie wypluwa tego 
słówka, słowniki milczą. Może to jakiś błąd. Z początku słówka wynika, że ma to coś wspólnego z 
mieszaniem], sito z małymi oczkami, łopatka, zlewka (200 ml).

Ćwiczenia
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Fazy doświadczenia i jego przebieg:

Do zlewki wlać 100 ml zimnej wody i mocno mieszając mieszadłem magnetycznym dodać około 2 
g mączki guar, przesiewając ją przez sito. Bezpośrednio po dosypaniu mączki dodać 15 ml roztworu 
boraksu, ciągle mocno mieszając.

Wynik obserwacji:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ocena:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Od surowca – drewna -  do papieru        

Podstawowymi składnikami drewna w 40 do 50 % jest celuloza, 20 do 30% lignina i 10 do 20% 
hemiceluloza (polioza).

Celuloza to najważniejszy polimer w przyrodzie i występuje ona we wszystkich roślinach. Składa się 
ze związanych ze sobą jednostek glukozy.

Lignina to związek o skomplikowanej budowie, odpowiedzialny za zdrewnienie roślin.

Ćwiczenia
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Hemicelulozy są jak celuloza wielocukrami. Jednak w odróżnieniu od celulozy składają się z różnych 
cukrów prostych i posiadają dodatkowo mocno rozgałęziony szkielet cząsteczki.

Podczas wytwarzania białego papieru należy oddzielić celulozę od ligniny i hemiceluloz. Można 
to osiągnąć przy pomocy różnych procesów chemicznych. W przypadku wszystkich metod duże 
cząsteczki ligniny zostają rozszczepione i przekształcone w małe, rozpuszczalne w wodzie cząsteczki. 
Hemicelulozy rozpuszczają się w wodzie oraz w lekkich kwasach i ługach. Celuloza jest natomiast 
nierozpuszczalna w wodzie, dlatego można ją odfiltrować w wodzie, słabych kwasach i ługach 
od innych rozpuszczonych substancji. Uzyskana w ten sposób celuloza jest zabarwiona na kolor 
ciemny wskutek utrzymujących się zanieczyszczeń. Aby otrzymać z niej papier lub białą watę trzeba 
ją jeszcze wybielić. Wcześniej robiono to za pomocą związków chloru. Obecnie wykorzystuje się 
raczej ekologiczne nadtlenki (bielenie tlenem). Czysta celuloza jest następnie mieszana ze skrobią, 
wypełniaczem, klejem, wodą lub ewentualnie makulaturą. Otrzymana w ten sposób papka jest 
suszona, wygładzana wałkami i zwijana jak cienki papier.

Ćwiczenia
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Doświadczenie: produkcja papieru      

Materiały:

chusteczki higieniczne, skrobia ziemniaczana, wanienka plastikowa, miarka (750 ml), sito do czerpania 
papieru z ramą (płaskie, ok. DIN A4), gruba bibuła, zlewka (100ml), mikser ręczny, ściereczka z 
materiału, pędzel, płyty ceranowe, wałek do ciasta.

Fazy doświadczenia i jego przebieg:

Nożyczkami pociąć na skrawki jedną paczkę chusteczek higienicznych i wsadzić do miarki wypełnionej 
750 ml wody. Namoczyć skrawki przez około 2 minuty. Rozdrobnić zawartość miarki przy użyciu 
miksera ręcznego, tak aby powstała papka. Papkę włożyć do wanienki plastikowej i dolać 3-4 l wody. 

Do zlewki dodać około 50 ml wody, 5 łyżek skrobi ziemniaczanej, zamieszać i podgrzać. Jeżeli roztwór 
jest już klarowny, należy go wlać wraz z papką celulozową do wanienki plastikowej.

Mieszankę przemieszać dokładnie, w cieczy zanurzyć powoli sito do czerpania papieru z szerszej 
strony wanienki, aż będzie leżało na płask na jej dnie. Następnie powoli, w pozycji poziomej 
wyciągnąć sito z cieczy. Papka celulozowa pozostanie na sicie.

Wytrzeć dolną część sita za pomocą ściereczki w celu usunięcia nadmiaru wody. Ściągnąć ramę z 
sita, położyć na wierzchu bibułę i odwrócić sito z bibułą. Wytrzeć sito ściereczką w celu usunięcia 
pozostałej wody. Ostrożnie zdjąć sito, na mokrej kartce papieru położyć bibułę. Wałkować powoli 
bibułę za pomocą wałka do ciasta. Następnie ostrożnie ściągnąć bibułę.

Wilgotną kartkę papieru oddzielić od podkładki i pozostawić na noc na płycie ceranowej, aby wyschła.

Dobrej zabawy przy opisywaniu samodzielnie wykonanego papieru!!!

I

Ćwiczenia
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Doświadczenie: środek do cementu zwiększający przepływ   

Materiały:

sulfonian ligniny, cement, woda, płyta szklana, 2 zlewki (250 ml), pałeczka szklana

Fazy doświadczenia i jego przebieg:

dwie 250 ml zlewki napełnić cementem w proszku na wysokość ok. 2 cm. Następnie mieszając 
dodać tyle wody, aby powstała kleista papka (wskazówka: wymagana ilość wody uzależniona jest od 
cementu, mieszanka musi być wyraźnie kleista). Do jednej ze zlewek dodatkowo dołożyć 1-2 łopatek 
sulfonianu ligniny i zamieszać pałeczką szklaną. Aby porównać płynność należy wylać obie mieszanki 
cementu na pochyło ustawioną płytę szklaną i obserwować ich właściwości płynne.

Wynik obserwacji:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Ćwiczenia
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Włókna naturalne i ich zastosowanie       

Włókna dzielą się na naturalne i syntetyczne. Włókna naturalne można natomiast podzielić na 
roślinne, zwierzęce i mineralne. Włókna syntetyczne niekoniecznie muszą być sztuczne, pierwotnie 
mogą one pochodzić z roślin. Na przykład kauczuk z mleczka drzewa gumowego nie jest jeszcze 
gumą. Dopiero reakcja chemiczna z siarką (wulkanizacja) prowadzi do znanego nam wszystkim, 
rozciągliwego tworzywa. Albo włochata wiskoza, z której wykonuje się swetry, bluzki, spodnie i dużo 
innych rzeczy: w gruncie rzeczy produkowana jest z drzew. Celuloza drewna przekształcana jest w 
reakcji chemicznej w inny produkt. Można go następnie prząść, a z nitek tkać materiał.

Podaj przykłady włókien roślinnych!

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Podaj włókno mineralne, którego zastosowanie doprowadziło do tego, iż liczne budynki muszą 
być modernizowane!

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Sierść jakich gatunków zwierząt nadaje się do obróbki?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Od jakich zwierząt pochodzą podane poniżej rodzaje wełny?

________________________________________________________________
__________________________________________________________

wełna merynosowa - ________________  wełna moherowa - _______________

wełna alpaka - ___________________   wełna kaszmirowa - 
________________   

wełna angorska - __________________

Ćwiczenia



166

Doświadczenie: produkcja kształtki z włókien naturalnych   

Materiały:

Dwukomponentowy klej z żywicy epoksydowej (np. Epoxid-Bond firmy Greven), materiał z juty, smar 
do szlifów lub eksykatora, nożyczki, miska porcelanowa, zlewka (25 ml), folia aluminiowa, pałeczka 
szklana, stary pędzel malarski.

Fazy doświadczenia i jego przebieg:

Z materiału z juty wyciąć prostokątny kawałek. (musi dokładnie obejmować zlewkę). Następnie 
wyciąć okrągły kawałek wielkości denka zlewki.

Zlewkę nasmarować po zewnętrznej stronie grubą warstwą smaru i obłożyć materiałem z juty, tak 
aby przykleił się do smaru. Wyłożyć miskę porcelanową folią aluminiową i zmieszać oba składniki 
(za każdym razem w małej ilości) kleju za pomocą pałeczki szklanej. Następnie nanieść pędzelkiem 
masę klejową. Należy uważać, aby materiał z juty się nie zsunął. Kiedy materiał zostanie dokładnie 
nasączony klejem, należy odwrotnie postawić zlewkę, aby wyschła. Następnego dnia zdjąć gotową 
kształtkę z juty ze zlewki. Jeżeli nie od razu dałoby się ją zdjąć, można wstawić zlewkę na chwilę 
do suszarki laboratoryjnej nastawionej na temperaturę około 50 °C i ściągnąć „jutową zlewkę” na 
ciepło. Wytrzeć kształtkę i usunąć resztki smaru.

Wyniki obserwacji: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Doświadczenie: produkcja rumiankowego kremu do rąk   

Materiały:

2 zlewki (100 ml),

menzurka (50ml),

termometr (100°C),

pałeczka szklana,

waga,

mieszadło magnetyczne z płytą grzejną,

łaźnia wodna (krystalizator laboratoryjny z wodą),

olej słonecznikowy, sojowy lub sezamowy,

wosk pszczeli,

tegomulus 90 S (emulgator),

alkohol cetylowy,

heliozimt K lub euxyl K 100 (roztwory) (środki konserwujące),

woda destylowana,

bisabolol (wyciąg z rumianku) lub D-penthenol (50 %).

Fazy doświadczenia i jego przebieg:

Zagotować 30 ml wody destylowanej i ostudzić do około 70 °C. 6 g oleju słonecznikowego;  
1,5 g wosku pszczelego; 0,5 g alkoholu cetylowego; 2,5 g tegomulusu i 15 kropli bisabololu lub  
D-penthenolu zmieszać razem w innej zlewce i podgrzać w łaźni wodnej do 70 °C. Następnie powoli 
dodać gorącą wodę ciągle mieszając pałeczką szklaną. Dodać 12 kropli środka konserwującego do 
mieszanki i mieszać, aż zrobi się ona ciepława (35 °C). Gotowy krem nałożyć do wypłukanego gorącą 
wodą pudełeczka na krem. Dzięki środkowi konserwującemu krem można używać około 3 miesiące. 

Wyniki obserwacji: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Rośliny energetyczne i biopaliwa       

Wiele roślin oraz ich części można spalać w celu wytwarzania energii. Podaj przykłady!

___________________________________________________________________________

 

Pozyskiwanie energii z roślin posiada w porównaniu do spalania ropy naftowej oraz gazu ziemnego 
ważną zaletę. Jaką?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Z roślin można uzyskać oleje. Oleje te można przekształcić za pomocą reakcji chemicznej w paliwa. 
Najbardziej znanym przykładem jest ester metylowy z oleju rzepakowego (RME), który w silnikach 
spalinowych może zastąpić oleje napędowe. Ester metylowy oleju rzepakowego, zwany także 
biopaliwem, wytwarzany jest w reakcji oleju rzepakowego i metanolu. Gliceryna i metanol to 
alkohole. Gliceryna jest trójwartościowym alkoholem, ponieważ posiada trzy grupy wodorotlenkowe. 
Metanol to alkohol jednowartościowy, ponieważ posiada tylko jedną grupę wodorotlenkową. 

Jak wygląda gliceryna i metanol? Narysuj wzór budowy cząsteczek!

gliceryna C3H8O3 metanol CH4O

Podczas reakcji oleju rzepakowego z metanolem trójwartościowa cząsteczka gliceryny jest 
wymieniana na trzy jednowartościowe cząsteczki metanolu. Reakcja ta nazywana jest reakcją 
wymiany estrowej.

Ćwiczenia
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Logogryf

Pierwsze litery rozwiązań czytane z góry na dół utworzą bardzo ważne pojęcie z dziedziny 
przemysłu.

1. __________________________________________

Dla tej rośliny olejowej charakterystyczna jest żółta barwa jej kwiatów.

2. ______________________________________________

Używa tego wielu artystów.

3. ______________________________________________

Duże ilości tego można znaleźć w lesie.

4. ______________________________________________

Można to wytworzyć za pomocą ługu sodowego z kwasów tłuszczowych.

5. ______________________________________________

Substancje te znajdują się w wielu środkach piorących.

6. ______________________________________________

Owoc cytrusowy, z którego można uzyskać aromaty.

7. ______________________________________________

Roślina trująca, z której pozyskuje się ważny lek.

8. ______________________________________________

Z tej rośliny pozyskuje się płótno lniane i siemię lniane.

9. ______________________________________________

Obok celulozy podstawowy składnik drewna.

10. _____________________________________________

Roślina hodowana i uprawiana specjalnie do celów przemysłowych.

11. _____________________________________________

Metoda pozyskiwania tłuszczów.

12. _____________________________________________

W połączeniu z gliceryną daje oleje i tłuszcze.

13. _____________________________________________

Najważniejszy surowiec kopalny przemysłu chemicznego.

Ćwiczenia
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14. _____________________________________________

Rodzaj papieru wytwarzany przy użyciu makulatury.

15. _____________________________________________

Ważny produkt kauczukowy.

16. _____________________________________________

Do tego gatunku materiałów należy wełna.

17. _____________________________________________

Olej napędowy, benzyna i biopaliwo to …

Rozwiązanie:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ćwiczenia



171

MATERIAŁY EDUKACYJNE

WYPRACOWANE W PROJEKCIE ZIELONY GAJ

Celem projektu „Zielony Gaj” realizowanego przez Zakład 
Doskonalenia Zawodowego w partnerstwie z Polskim Klubem 
Ekologicznym Koło Gliwice było podniesienie świadomości 
młodzieży w zakresie ochrony środowiska oraz wpływ na postawy 
młodzieży oraz motywowanie jej do aktywnego uczestnictwa 
w ochronie środowiska. W czasie trwania projektu zadaniem 
młodzieży oprócz przyswojenia wiedzy z zakresu ekologii było 
zbudowanie młodzież programów edukacyjnych w zakresie 
ochrony środowiska. Grupami docelowymi projektu była młodzież 
szkół średnich ZDZ Katowice z Tychów, Katowic i Bytomia. Warsztaty 
psychologiczno – edukacyjne zostały zbudowane w taki sposób aby 
młodzież uczyła się kształtowania zachowań proekologicznych na 
bazie własnych doświadczeń. Do realizacji zajęć została wybrana 
forma warsztatowa. Poniżej przedstawiamy Państwu część 
publikacji powstałej przy realizacji projektu, a także scenariusze 
zajęć podczas niego realizowanych.
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Krystyna Koniecka 

Od 1946 roku mieszka w Gliwicach. Studiowała na Wydziale Inżynierii Sanitarnej  Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach Pracowała w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, 
Zakładach Mechanicznych „Łabędy” w Gliwicach oraz  przez  24  lata w charakterze  starszego 
projektanta w Biurze Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” w Gliwicach. Od 1995 
roku jest członkiem Koła Miejskiego Polskiego Klubu Ekologicznego w Gliwicach, gdzie zajmuję 
się zagadnieniami związanymi z opakowaniami. Zorganizowała m.in. konkursy: „DOBRE I ZŁE 
OPAKOWANIA  ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”, dla gliwickich szkół średnich „ ZBIERAMY BUTELKI PET”,  
dla szkół średnich województwa śląskiego oraz była koordynatorem Kampanii dla woj. śląskiego pt. 
„BUTELKO  ZWROTNA WRÓĆ” w której uczestniczyła młodzież z 44  szkół   średnich.

W Polsce wzrasta obciążenie środowiska naturalnego żuzytymi odpadami opakowaniowymi . 
W 2008 roku powstanie około 5 mln ton  odpadów opakowaniowych.
60% ogółu odpadów powstających w gospodarstwach domowych stanowią zużyte  opakowania po 
żywności.
Każde opakowanie stanowi obciążenie dla środowiska , bowiem potrzebne są surowce i energia 
na jego wyprodukowanie , konieczne jest paliwo na jego przewiezienie , a po użyciu trzeba je 
zagospodarować.

ROLA  I  FUNKCJE  OPAKOWAŃ

Opakowania wytwarzane są w tym celu , by chronić zawarte w nich produkty przed wpływem 
czynników zewnętrznych tj. wilgoci, pary wodnej , gazów , aromatów , zapyleniem i 
 światlem..Opakowanie powinno zapobiegać zepsuciu  produktu, zabrudzeniu,  i zmianie konsystencji.

Opakowanie ułatwia przemieszczanie , magazynowanie i sprzedaż artykułów,
pełni funkcję informacyją i reklamową.Niektóre opakowania odmierzają określoną pojemność np. 
1,0 l soku.

OPAKOWANIA PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

OPAKOWANIA SZKLANE
Najbardziej przyjazne dla środowiska naturalnego są opakowania szklane stosowane tradycyjnie od 
lat. Naukowcy potwierdzają cenne walory zdrowotne:
• są chemicznie obojętne 
• zachowują walory smakowe żywności 
• nie przepuszczają wilgoci , pary wodnej , obcych aromatów 
• są odporne termicznie / wytrzymują zmiany temperatury w granicach 35-70 st. C / 
• budzą zaufanie konsumenta 
• mogą być wielokrotnie używane , a po użyciu są pełnowartościowym surowcem wtórnym.

OPAKOWANIA  ŻYWNOŚCI Krystyna Koniecka



173

Przykłady opakowań: butelki /na napoje, alkohole, płynne koncentraty/, słoiki / na konfitury, 
odżywki, soki dla dzieci, sosy, miody/
Szkło zielone lub brunatne stosuje się głownie jako opakowania produktów wrażliwych na światło 
słoneczne , szczególnie na ultrafiolet / np. soki „Bobo- Frut”.

OPAKOWANIA ZWROTNE

Ustawa o opakowaniach i odpadach  opakowaniowych z dnia 11maja 2001r. / zmodyfikowana 
18grudnia 2003r. / , mówi , że :” Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej  25 
m.2 sprzedające napoje w opakowaniach jednorazowych , są obowiązane do posiadania w ofercie 
handlowej podobnych produktów dostępnych w opakowaniach wielokrotnego użytku.
Kupując produkty w opakowaniach zwrotnych przyczyniamy się do zmniejszenia ilości wytworzonych 
odpadów.

OPAKOWANIA  ŻYWNOŚCI Krystyna Koniecka
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Jedna szklana butelka zwrotna używana jest średnio 20 razy , co pozwala wyeliminować z rynku , 
a także ze strumienia odpadów 19 opakowań jednorazowych.
Opakowania zwrotne są niestety wypierane przez opakowania jenorazowe , uznawane przez 
konsumentów za wygodniejsze.

Pamiętajmy , że wartość opakowania jednorazowego doliczana jest do ceny każdego produktu 
znajdującego się w tym opakowaniu

OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY

Opakowania z tworzyw  celulozowych bez udziału tworzyw sztucznych oceniane są pozytywnie 
z punktu widzenia podatności i możliwości powtórnego przetworzenia.
Przykładem opakowań są torebki papierowe na przetwory zbożowe – mąkę pszenną , razową oraz 
mąkę ziemniaczaną i cukier. W handlu znajdują się pudelka tekturowe na wyroby cukiernicze , 
a także opakowania z udziałem /makulatury/wytłoczki na jaja/.
Materiały papiernicze produkowane z zastosowaniem makulatury wykorzystuje się do produkcji 
opakowań nie stykających się bezpośrednio  z artykułami spożywczymi. Dzięki wykorzystaniu 
makulatury możliwe jest ograniczenie wycinania drzew.

Przetworzenie 60kg makulatury pozwala zaoszczędzić jedno dorodne drzewo.

Niepowlekane torby, torebki, pudelka z papieru , jako tworzywa pochodzenia roślinnego ulegają 
rozkładowi stosunkowo łatwo i w przypadku wyrzucenia –przyroda radzi sobie z nimi /  co jednak nie 
powinno zachęcać do zaśmiecania środowiska /. 

OPAKOWANIA  ŻYWNOŚCI
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Papier i karton nie są odpadami , lecz wartościowymi surowcami wtórnymi. 

OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

zdjęcie Hpim 0500,

Opakowania z tworzyw sztucznych w ciągu ostatnich kilku lat wyparły wiele opakowań ze szkła, 
papieru i metali. 
Szczególnie  szerokie zastosowanie znalazły one jako opakowania artykułów żywnościowych.
Jednocześnie tworzywa sztuczne uznaje się za jedną z głównych przyczyn degradacji środowiska 
naturalnego: 
• ważną bazą surowcową do otrzymywania tworzyw sztucznych jest ropa naftowa , której zasoby 

są nieodnawialne
• tworzywa sztuczne jako materiały nierozkładalne nie biorą udziału w obiegu materii w przyrodzie 

OPAKOWANIA  ŻYWNOŚCI
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Podstawowe rodzaje tworzyw sztucznych stosowane w przemyśle spożywczym  do produkcji 
opakowań, to:

• PET-politereftalan etylenowy / beczki , butelki :do wody, napojów i olejów
• HDPE i LDPE – polietylen o dużej i małej gęstości /pudełka laminowane , torebki z folii, butelki 

na artykuły mleczarskie
• PP- polipropylen/ pojemniki do wyrobów mleczarskich  i tłuszczowych ,  pojemniki na 

żywność pakowaną na  gorąco  np. ketchup , torebki  na makarony i ciastka , 
• PS- polistyren /  mleczno białe kubki na przetwory mleczarskie ,kubki napojowe/
• PVC – polichlorek winylu / butelki ,tacki, folie spożywcze/

Obecnie w kraju stosuje się technologie pozwalające na przerób tworzyw sztucznych. Przerobowi 
można poddawać tworzywa: PET,PP, PS i PE. Zużyte opakowania w postaci butelek, pojemników 
,kubków , tacek oraz torebek z tworzyw sztucznych mogą być wtórnie wykorzystane.
Struktura tworzywa PET umożliwia ponowne przetwórstwo zużytych opakowań na włókna 
poliestrowe, wykorzystywane przez producentów :tkanin, dzianin, firan , koronek.Na Śląsku pracują 
zakłady przetwarzające zużyte  opakowania m.in. na skrzynki kwiatowe, doniczki , ławki.
Tworzywa sztuczne nadają się do recyklingu.

OPAKOWANIA ZE STYROPIANU

Styropian to spieniony polistyren. Jest to tworzywo termoplastyczne wykorzystywane m.in. jako 
opakowania w przemyśle  gastronomicznym Tacki styropianowe zamknięte folią z tworzywa 
sztucznego służą do pakowania przetworów garmażeryjnych / pierogi/ , warzyw , owoców , mięsa. 
Jednorazowe kubki styropianowe służą do podawania napojów w barach , bufetach .Styropian 
oceniany jest jako tworzywo szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka.Styropian 
nadaje się do przetworzeni  a, ale proces jest nieopłacalny , postać spieniona utrudnia recykling. 

OPAKOWANIA Z LAMINATÓW

Najbardziej uciążliwą  dla środowiska grupę opakowań stanowią opakowania kombinowane 
czyli wykonane z materiałów łączonych warstwowo  tzw. LAMINATY.  Z laminatów produkuje się 
opakowania soków ,mleka i jego przetworów .
Wielowarstwowe kartony wykonane są z kilku różnych materiałów:

• papier i tworzywo sztuczne/ parafina 
• papier / PE/ folia aluminiowa 

Kartony wykonuje się z wielu mareriałów ,których nie można rozdzielić.
Przy pakowaniu mleka i jego przetworów , soków stosuje się systemy aseptyczne.
Laminat na bazie folii służy do pakowania masła i margaryny.
Z laminatów wykonywane są również torebki na przyprawy, zupy, galaretki.

Torebki z foliil oraz z laminatów należą obecnie do najbardziej masowo stosowanych opakowań.

W styczniu 2008r. uruchomiono w makulaturowni w Świeciu recykling kartonów do płynnej żywności 
tj. po mleku i sokach .

OPAKOWANIA  ŻYWNOŚCI
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Szacuje się , że w 2008 roku będzie się przerabiać 2-2,5 tys. ton tych opakowań. Uzyskane włókno 
makulaturowe używane jest do produkcji  pudełek kartonowych. Jest to jednak mała instalacja , 
która nie rozwiązuje problemu  w kraju.

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE , OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNE

Opakowania wielomateriałowe stanowią grupę opakowań uciążliwych. Opakowania zewnętrzne 
mają za zadanie przyciąganie wzroku kupującego. Przykład opakowania: ciasteczka w miseczce 
z brązowego tworzywa sztucznego w pudelku opakowanym folią. Do tej grupy opakowań należą 
bomboniery. Są to zazwyczaj pudełka tekturowe ,lakierowane zewnętrznie lub pokryte folią 
przeźroczystą z wkładkami z tworzywa sztucznego, a ponadto wyrób cukierniczy przykryty jest 
trzywarstwową wkładką papierową. 

Unikajmy opakowań skomplikowanych , złożonych z wielu materiałów , gdyż ich produkcja 
i utylizacja jest bardzo uciążliwa dla środowiska.

OPAKOWANIA METALOWE

Większość opakowań metalowych wykonanych  z jednego rodzaju blachy/ stalowej lub aluminiowej 
/ jest przydatna do wtórnego przetwórstwa. Puszki po konserwach mięsnych, rybnych, warzywnych 
i owocowych mogą być wykorzystane w hutach jako złom. Również zużyte puszki po napojach mogą 
być powtórnie wykorzystane.
Do pakowania produktów spożywczych stosuje się najczęściej puszki stalowe, ocynowane o przekroju 
kołowym, owalnym i eliptycznym o poj. 58 do 255 cm3.Puszki mogą być jedno lub dwustronnie 
lakierowane. Lakiery posiadają atest PZH. 

Przykłady opakowań z blachy stalowej:
-puszki stalowe o przekroju kołowym , ocynowane  / koncentrat pomidorowy, groszek konserwowy 
, kukurydza
-puszki stalowe , o przekroju kołowym . ocynowane i lakierowane / pasztet drobiowy/ 
W handlu znajdują się także bombonierki wykonane z blachy stalowej ocynowanej  lub lakierowanej 
o różnych kształtach i formach / pudełka z pozytywką ,  pudelka w kształcie serca, opakowania 
w formie jaja /.

W kraju produkowane są puszki wykonane całkowicie z aluminium. Aluminium można odzyskać 
w procesie recyklingu.
Napoje gazowane , bezalkoholowe /Cola Cola,  Pepsi Cola/  mogą być sprzedawane w puszkach 
dwuczęściowych stalowo – aluminiowych /korpus z blachy stalowej, wieczko z aluminiowej  
pochodzących z importu.

Pamiętajmy  podczas produkcji puszek zużywa się nadmierne ilości energii ,wody  i   powstają 
znaczne ilości toksycznych odpadów. Puszki aluminiowe powodują znacznie większe w porównaniu 
z innymi opakowaniami zakłócenia w środowisku.

OPAKOWANIA  ŻYWNOŚCI
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OPAKOWANIA BIODEGRADOWALNE 

Wprowadzenie na rynek nowych typów tworzyw biodegradowalnych ma dotychczas znaczenie 
marginalne. Ich zasięg stosowania jest ograniczony. Mogą być użyte do takich celów jak np. :
• opakowania i naczynia jednorazowego użytku o krótkim czasie użytkowania .
• Cena tych opakowań jest wysoka. 
• Większość produkowanych tworzyw biodegradowalnych to mieszaniny zawierające skrobię, 

skrobię zmodyfikowaną i celulozę .Po zużyciu opakowania mogą być kompostowane , gdyż 
w czasie 30 dni kompostowania rozkładają się do CO2 i H2O.

• Wyroby- pojemniki różnego kształtu i wielkości używane jako opakowania artykułów spożywczych  
oraz naczynia w barach szybkiej obsługi.

• Ostatnio w kraju pojawiły się torby ekologiczne – Bio Bag wykonane ze skrobi kukurydzianej , 
a także folie i worki . 

• W/w opakowania są w pełni biodegradowalne. W warunkach kompostowych / w obecności 
tlenu i specjalnych mikroorganizmów/ rozkładają się około 45 dni.

WPŁYW  OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA ZDROWIE CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKO 
NATURALNE

Od 20 lat obserwujemy gwałtowny wzrost ilości tworzyw sztucznych w Polsce  stosowanych jako 
opakowania do przygotowania oraz przechowywania żywności.
Gwałtowny wzrost ilości opakowań z tworzyw  sztucznych nastąpił min. dlatego , że są tanie , a także 
lżejsze niż tradycyjne materiały takie jak szkło. Poza tym postrzegane są jako bardziej nowoczesne 
i wygodne. 
O ile tworzywa w pewnym sensie rzeczywiście są wygodne to należy pamiętać o drugiej stronie 
, że powodują problemy ekologiczne i mogą wywierać bezpośredni wpływ na zdrowie człowieka. 
Opakowanie może być źródłem zanieczyszczenia opakowanego produktu wieloma szkodliwymi 
substancjami jeżeli będzie wykonane z nieodpowiednich surowców lub w nieodpowiedni sposób. 
Z tworzyw sztucznych mogą wydostawać się podstawowe monomery , plastyfikatory, barwniki 
i stabilizatory.
Proces całkowitej degradacji tworzyw jest powolny  - trwa setki lat. W niektórych przypadkach 
tworzywa mogą posiadać uszkodzenia od których rozpoczyna się ich rozkład Tak się dzieje , gdy 
tworzywo eksponowane jest na działanie ciepła , słońca, ciśnienia. Powstające w wyniku takiego 
procesu rozkładu produkty uboczne uwalniają się i migrują do otaczającego środowiska- powietrza, 
gleby wody , czy też żywności. 

Najbardziej niebezpiecznym  tworzywem dla środowiska jest polichlorek winylu / PVC/ ,którego 
podstawowym monomerem jest toksyczny chlorek winylu. Szczególnie groźne w skutkach 
jest niekontrolowane spalanie zużytych opakowań z PVC , ponieważ powoduje emisje bardzo 
toksycznych związków chloro – organicznych. Chlor zawarty w strukturze PVC podczas spalania 
przedostaje się do atmosfery w postaci furanów, dioksyn i czystego monomeru .Wymienione 
substancje są rakotwórcze.

Stosowanie opakowań z tworzyw sztucznych stwarza zagrożenie migracji do żywności   składników 
użytych przy produkcji polimerów.

OPAKOWANIA  ŻYWNOŚCI
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Wiele substancji zawartych w tworzywach sztucznych oprócz działania toksycznego może powodować 
zmianę cech organoleptycznych pakowanego produktu. 
Opakowania z tworzyw sztucznych stosowane do bezpośredniego kontaktu z żywnością powinny 
być przebadane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie i posiadać wymagany atest. 

AKTA PRAWNE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ

Ustawa z dnia 11 maja 2001r.  o opakowaniach i odpadach opakowaniowych / Dz. U. z 2001r. Nr. 63, 
poz. 638/
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r./ Dz.U.z 27 stycznia 2004r/ 

W celu identyfikacji materiałowej zużytych opakowań zostały opracowane szczegółowe zasady , 
ujęte w niżej wyszczególnionym Rozporządzeniu.

Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 4 czerwca 2003r.    w sprawie oznaczenia opakowań / 
Dz. u.  z dnia 17 czerwca 2003r./

Oznakowaniu podlegają opakowania wykonane z : PET, LDPE i HDPE, PVC, PP i PS. Znak identyfikacyjny 
składa się z cyfry kodowej określonego tworzywa sztucznego wpisanej w trójkąt utworzony z trzech 
strzałek oraz symbolu tego tworzywa. 
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Treść Materiały Czas

1

Problem opakowań, rola i funkcje opakowań. 
Zajęcia zaczynają się od zapytania młodzieży o to czy 
widzą jakieś problemy związane z opakowaniami. 
Dyskusja. 
Młodzież zostanie podzielona na dwie grupy, i wymyśla 
jak najwięcej rodzajów opakowań, trener spisuje ich 
pomysły na dużym papierze (oni sami mogą zapisywać 
kolejno swoje propozycje) a trener kolejno je omawiać 
i prezentować opakowania. 

Kartki, długopisy, 
duży papier. 

5 min

2
Opakowania przyjazne dla środowiska (szklane, 
z papieru i tektury, zwrotne). Prezentacja modeli 
opakowań i prezentacja zdjęć na ekranie. 

Modele 
opakowań, rzutnik 
multimedialny.

6 min 

3 Opakowania z tworzyw sztucznych. Prezentacja  modeli  
opakowań i zdjęć na ekranie.

Modele 
opakowań, rzutnik 
multimedialny.

5 min

4

Opakowania z laminatów.
Opakowania wielomateriałowe, opakowania 
zewnętrzne.
Prezentacja modeli opakowań i zdjęć na ekranie.

Modele 
opakowań, rzutnik 
multimedialny.

7 min

5

Opakowania metalowe 
Opakowania ze styropianu 
Opakowania biodegradowalne 
Prezentacja modeli   

Modele opakowań. 7 min

6 Przekazanie młodzieży ulotek o opakowaniach. Ulotki. 1 min

7 Uczniowie zapoznają się z informacjami na 
opakowaniach.

Różne rodzaje 
opakowań. 10 min

8

Uczniowie opracowują GWIAZDĘ SKOJARZEŃ nt. 
OPAKOWAŃ w grupach  3 osobowych.
Uczniowie w 4 grupach 3 osobowych wypisują 
lub rysują na kartce wszystko co kojarzy im się 
z opakowaniami. 
Omówienie.

Papier, długopisy, 
mazaki, kredki. 15 min

9 Omówienie wpływu opakowań z tworzyw sztucznych 
na zdrowie człowieka i środowisko naturalne. - 5 min

10
Omówienie  aktów prawnych: 
-ustawy o opakowaniach 
-rozporządzenia dot. oznaczenia opakowań

- 10 min

11

Quiz dla młodzieży nt. opakowań żywności w grupach 3 
osobowych.
Omówienie z młodzieżą udzielonych odpowiedzi. Kartki z pytaniami. 20 min

90 min
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Aleksandra Józewicz 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego,  kierunku politologia. Od 2005 r. pracuje w Polskim Klubie 
Ekologicznym, gdzie zajmuje się edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży, promocją zrówniważonego 
rozwoju i rolnictwa ekologicznego. Zaangażowana w liczne projekty i przedsięwzięcia mające na celu 
zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.  Autorka tekstów o temtyce ekologicznej.

…„Wielkość narodu i jego moralnego postępu wyraża się w sposobie traktowania zwierząt”… – 
te słowa Mahatmy Gandhi’ego obrazują ideę, którą starałam się przekazać uczniom podczas zajęć, 
jakie odbyły się w ramach programu „Zielony Gaj”. Sam temat wydaje się aż za nadto oczywisty 
dla zajęć o tematyce ekologicznej, jednak spotkanie z młodzieżą jeszcze bardziej utwierdziło mnie 
w przekonaniu o słuszności jego wyboru.

 Moim celem było uświadomienie uczestnikom warsztatów, że pojęcie praw zwierząt 
nie odnosi się tylko i wyłącznie do sposobu traktowania zwierząt domowych. Zakres pojęcia jest 
o wiele szerszy i obejmuje takie tematy jak dobrostan zwierząt gospodarskich, hodowlanych, 
wykorzystywanych do pracy ale i zwierząt dziko żyjących, czy obcych faunie rodzimej i wiele innych. 
Ze względu na charakter zajęć i ograniczenia czasowe zdecydowałam się omówić trzy zagadnienia, 
które przedstawiam w dalszej części opracowania.

W tym miejscu chciałam zwrócić uwagę na formę prowadzonych zajęć. We wszystkich grupach 
uczniowie byli zachęcani do wyrażania swoich opinii, czynnego udziału w dyskusji oraz wskazywania 
ich zdaniem najlepszych rozwiązań zastanej sytuacji. Miało to na celu doprowadzić do osobistego 
zaangażowania w omawiany problem i próby jego rozwiązania na poziomie indywidualnym 
i grupowym (Co ja mogę zrobić, aby poprawić sytuację zwierząt w Polsce? Co mogę zrobić wspólnie 
z przyjaciółmi lub rodziną aby poprawić sytuację zwierząt w Polsce? Czy mam wpływ na sytuację 
zwierząt w Polsce?). Zajęcia spełniały jeszcze jedną ważną funkcję – pozwoliły zorientować się jak 
wygląda postrzeganie tematu praw zwierząt przez młodzież. Grupa uczniów nie była duża, jednak 
zróżnicowana, a uczniowie kierowani byli różną motywacją do wzięcia udziału w zajęciach. Pozwoliło 
to na wyciągnięcie pewnych wniosków, które będą przydatne w mojej pracy z tą grupą wiekową.

DOBÓR ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH NA ZAJĘCIACH

Jak wspomniałam na wstępie, zakres zagadnień wiążących się z tematem praw zwierząt jest 
bardzo szeroki. Spośród wielu wybrałam te, które nie przychodzą na myśl pierwsze, a pojawiają 
się w wyniku dyskusji lub przy okazji niechlubnego wydarzenia, które zainteresuje media. Jako 
miłośniczka zwierząt nie mogłam jednak ominąć, z pozoru powszechnie znanego, tematu – zwierząt 
domowych.

PRAWNE UREGULOWANIA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT W POLSCE

Omawianie tego tematu wiąże się z przedstawieniem zapisów prawa dotyczących ochrony zwierząt 
w Polsce. Oparłam się na Ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21.08.2007 r. Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627, 
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która stanowiła dla mnie bazę do prowadzenia dyskusji. Przytoczona ustawa reguluje postępowanie 
ze zwierzętami gospodarskimi, domowymi, wykorzystywanymi do celów widowiskowych, dziko 
żyjącymi, obcymi faunie rodzimej oraz utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych. Najważniejsze 
zapisy ustawy mówią, że zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą, 
człowiek jest zobowiązany do poszanowania, ochrony i opieki nad zwierzęciem oraz, że każde zwierzę 
wymaga humanitarnego traktowania. Te trzy fundamentalne zasady stanowią wyście do dyskusji na 
temat zwierząt i ich sytuacji. 

HUMANITARNE TRAKTOWANIE

 Ustawa wyjaśnia, czym jest humanitarne traktowanie zwierząt. Humanitarne traktowanie 
to takie, które uwzględnia potrzeby zwierzęcia i zapewnia mu opiekę i ochronę. Mowa jest 
o odpowiednich warunkach przetrzymywania zwierząt, zapewnienia im zadaszenia dla ochrony przed 
deszczem lub palącym słońcem, dostępu do wody, właściwego odżywiania, miejsca odpoczynku itp. 

Przy okazji pojęcia humanitarnego traktowania zwierząt nasuwa się pewna refleksja 
dotycząca zwierząt domowych. Właściciele czasem nie zdają sobie sprawy, że pojęcie to nie odnosi 
się tylko i wyłącznie do fizycznych warunków przetrzymywania zwierząt. Moim zdaniem poczucie 
bezpieczeństwa i komfortu psychicznego zwierząt jest równie ważne jak warunki w jakich są trzymane. 
Dlatego zwracam uwagę słuchaczy na konieczność rozwijania w sobie umiejętności interpretowania 
różnych zachowań zwierzęcia. Każde zwierzę swoją postawą i zachowaniem informuje otoczenie 
o stanie w jakim się znajduje - i tak na przykład doświadczony właściciel psa potrafi odczytać 
sygnały, które przekazuje pies w momencie zagrożenia, kiedy czuje strach, niepewność, stres ale 
także sygnały świadczące o radości, zaufaniu, pewności siebie, czy uległości. Sztuka polega na 
umiejętnym odczytywaniu tego, co zwierzę stara się nam przekazać i odpowiedniej reakcji ze strony 
człowieka.  Humanitarne traktowanie zwierząt, w moim przekonaniu, to także myślenie o możliwych 
konsekwencjach, jakie może przynieść zachowanie zwierzęcia. Wiedząc o tym, że mój pies jest 
łagodny, ale duży spuszczam go ze smyczy tylko w miejscach, gdzie mam pewność, że nie zrobi 
nikomu krzywdy. Nie mówię tutaj o ekstremalnym przypadku pogryzienia, lecz o sytuacji, w której 
obecność dużego, wolno biegającego psa może przestraszyć przechodnia, rowerzystę, czy matkę 
z dzieckiem. Należy pamiętać, że nie każdy jest miłośnikiem zwierząt w takim stopniu jak są ich 
właściciele. Nie znaczy to jednak, że tylko właścicielom zależy na losie zwierząt. 

 Decyzja o posiadaniu zwierzęcia musi być przemyślana i odpowiedzialna. Należy zastanowić 
się, czy jest się wstanie  zapewnić mu odpowiednie warunki życia i opiekę, a co jeśli samemu się 
zachoruje lub z jakiś innych powodów chwilowo nie będzie można zajmować się zwierzęciem. Czy 
jest jakiś plan na taki wypadek, czy zna się kogoś kto zajmie się zwierzęciem? Przyszły właściciel 
musi sobie odpowiedzieć na te i szereg innych podobnych pytań.  Decyzja o posiadaniu psa, kota, 
czy królika może zapaść wciągu sekundy, jednak jej konsekwencje będą wiązać kilka lat.  Zwierzę nie 
jest rzeczą, którą można kupić a później oddać lub wyrzucić, kiedy się już znudzi. Obserwuję bardzo 
niepokojące zjawisko polegające na swoistego rodzaju modzie na zwierzątko: mały piesek – jako 
ozdoba pasująca do torebki, czy butów, wielki pies w maleńkim mieszkaniu, labrador, golden retriver, 
bądź husky – bo wszyscy znajomi już mają takiego, egzotyczny pająk lub jaszczurka niewiadomego 
pochodzenia, często z przemytu, w którym przeżywa jedno na dziesięć zwierząt – to wszystko za 
sprawą mody, która akurat panuje. Często nieprzemyślane decyzje powodują, że zwierzę staje się 
niechcianym problemem, a stąd już tylko krok do jego krzywdy. 
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ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI

Ustawodawca określa znęcanie się nad zwierzętami jako zadawanie albo świadome 
dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, umyślne zranienie lub okaleczenie, bicie, przeciążanie 
zwierząt pociągowych, transport powodujący cierpienie i stres ale także, z czego nie każdy zdaje 
sobie sprawę złośliwe straszenie lub drażnienie, porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub 
kota, przez właściciela bądź inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje, organizowanie walk 
zwierząt. 

 Powszechnie maltretowanie i bicie zwierząt jest społecznie potępiane, ważne jest aby 
za postawą szło działanie. Nie wystarczy tylko zauważać krzywdę zwierząt, należy reagować. 
Każdorazowo w sytuacji, gdy zauważymy, że jakiemuś zwierzęciu dzieje się krzywda starajmy się 
reagować. Czasem wystarczy nasza zdecydowana, rzeczowa uwaga na temat niewłaściwego 
traktowania zwierzęcia. 

 W sytuacjach bardziej skomplikowanych należy zwrócić się do odpowiednich służb – Straży 
Miejskiej lub Policji. Pamiętajmy, że znęcanie się nad zwierzętami to przestępstwo, za które grozi 
nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Kary dla osób znęcających się nad zwierzętami są wysokie, 
niestety skuteczność prawa w tym zakresie jest niska, nie znaczy to jednak, że możemy obojętnie 
przechodzić obok krzywdy. Im częściej niewłaściwe traktowanie zwierząt będzie zauważane tym 
częściej sprawcy będą karani. Duża rola w tym zakresie przypada organizacjom walczącym o prawa 
zwierząt – w Polsce to np. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, czy Klub Gaja oraz  akcjom, które 
mają zwrócić uwagę społeczeństwa na problem traktowania zwierząt. 

PRAWA ZWIERZĄT A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Nawiązanie do tematu zrównoważonego rozwoju przy okazji omawiania praw zwierząt wydaje 
się konieczne z kilku różnych względów. Po pierwsze nadmierna eksploatacja surowców naturalnych  
i niekontrolowany rozwój gospodarczy  powoduje zachwianie ekosystemów, zanieczyszczenie 
środowiska i kurczenie się przestrzeni życiowej zwierząt,  co prowadzi do wymierania gatunków.  Po 
drugie ciągły trend w gospodarce przejawiający się dążeniem  do maksymalizacji zysków  z produkcji 
nie ominął produkcji zwierzęcej. Coraz mniej jest małych rodzinnych gospodarstw rolnych, gdzie 
zwierzęta mają zapewnione odpowiednie warunki bytu – wybieg, zabezpieczenie wygodnej 
powierzchni wypoczynku, dostępu do świeżej wody, paszy i światła dziennego. Gospodarstwa takie 
są mało konkurencyjne cenowo w stosunku do systemów hodowli przemysłowej, gdzie zwierzęta są 
trzymane w bardzo ciasnych pomieszczeniach, uniemożliwiających im poruszanie się, często powoduje 
to okaleczenie i cierpienie. Zwierzęta nie mają zapewnionych odpowiednich warunków życia – 
dostępu do wybiegu, światła słonecznego, wygodnego legowiska itp.,  są mało odporne na różnego 
rodzaju choroby, dlatego do pasz często dodawane są antybiotyki, substancje stymulujące przyrost 
wagi i inne, które nie są obojętne dla zdrowia konsumentów. Społeczny koszt przemysłowych hodowli 
zwierząt jest wysoki. Poza ogromnym zanieczyszczeniem środowiska, emitowaniem dużych ilości 
CO2 do atmosfery, wpływem pozostałości substancji chemicznych używanych w hodowli na zdrowie 
człowieka, pozostają kwestie moralne i etyczne. Czy zgadzamy się aby zwierzęta były traktowane 
w tak okrutny sposób, kiedy istnieje alternatywa? Alternatywą dla systemów przemysłowych są 
małe rodzinne gospodarstwa i gospodarstwa ekologiczne. Te ostatnie przechodzą cały proces 
certyfikacji, gdzie na każdym etapie produkcji – również a może - zwłaszcza zwierzęcej, sprawdzane 
jest przestrzeganie norm dobrostanu zwierząt. Gospodarstwa te są zrównoważone – rolnik może 
trzymać tyle zwierząt aby cały produkowany przez nie obornik mógł wykorzystać na polu. Rolnik 
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ekologiczny oprócz tego, że nie powoduje zanieczyszczenia środowiska to wręcz jest strażnikiem 
przyrody. Utrzymuje zadrzewienia śródpolne, małe oczka wodne, które stanowią schronienie 
dla różnych gatunków zwierząt. Warto dodać, że rozwój gospodarstw rodzinnych i ekologicznych 
powoduje rozwój społeczności lokalnych i stwarza miejsca pracy w regionie w przeciwieństwie do 
systemów przemysłowych. 

Ustawa, którą już wcześniej przytaczałam mówi o „humanitarnym” uśmiercaniu zwierząt 
przeznaczonych do uboju, ograniczającym do minimum cierpienie fizyczne i ból. Ważne jest aby 
eliminować niepotrzebne cierpienie i stres, które przeżywają zwierzęta przeznaczone na rzeź – i tak: 
uśmiercanie powinno następować po wcześniejszym ogłuszeniu, należy zapewnić wyodrębnione 
pomieszczenie, w którym zabijane jest zwierzę – tak aby pozostałe zwierzęta nie widziały śmierci 
innych. W tym temacie nie sposób pominąć kwestii transportu zwierząt przeznaczonych na rzeź. 
Transport powoduje u zwierząt duży stres i cierpienie. Przewożenie zwierząt z jednego końca 
Polski na drugi, a nawet, o zgrozo – Europy, nie ma nic wspólnego z zapewnieniem odpowiednich 
warunków. I znów specyfika małych gospodarstw rodzinnych i ekologicznych, działających lokalnie 
powoduje, że zwierzęta zazwyczaj nie są transportowane na duże odległości.

W tym miejscu chcę podkreślić, że nie ma systemu, który pozwoliłby całkowicie wyeliminować 
cierpienie i stres zwierząt przeznaczonych na rzeź. Jeżeli nie mamy w sobie tyle determinacji, aby 
zaprzestać jedzenia mięsa, bądźmy świadomi, jaki sposób pozyskiwania mięsa jest najbardziej 
zbliżony do „humanitarnego”  a który powoduje największe cierpienie i stres zwierząt oraz jak 
rozpoznać skąd pochodzi mięso.  

ŚWIADOMY KONSUMENT

Świadomy konsument to osoba, która podejmuje swoje decyzje zakupowe w sposób przemyślany. 
Wie, że zakupy pociągają za sobą określone skutki a w swoim portfelu ma coś, co wpływa na kształt 
oferty, którą kierują do konsumentów producenci. Pieniądze, bo o nich mowa, służą jako środek 
płatniczy ale także jako narzędzie wywierania wpływu na producentów. Odpowiedzialny konsument 
stara się dowiedzieć jak najwięcej o firmie, której produkty kupuje, nie ulega modzie ani reklamom, 
kupuje to, co rzeczywiście jest mu potrzebne, potrafi rozpoznać oznaczenia na produktach. Mogłoby 
się wydawać, że pojedynczy człowiek nie ma wpływu na producenta, bądź sprzedawcę, jednak jeśli 
przyjrzymy się liczbie klientów odwiedzających dany sklep w okresie np. miesiąca to liczba ta będzie 
zaskakująco duża. Im więcej będzie osób świadomych tym częściej ich zdanie będzie brane pod uwagę 
przez sprzedawców – a za ich pośrednictwem – producentów. Podam pewien przykład: sytuację, 
która powtarza się co roku w przedświątecznym okresie. Kupowanie żywej ryby i transportowanie 
jej do domu w foliowych torebkach jest bezmyślne i okrutne. Ryba dusi się i umiera powoli. Każdy 
z nas ma prawo zwrócić uwagę sprzedawcy i domagać się zabicia ryby (wymaga to od sprzedawcy 
wyodrębnienia pomieszczenia tak, aby uśmiercanie nie działo się na oczach ludzi, zwłaszcza dzieci). 
Jeżeli tylko jeden klient poprosi sprzedawcę o zabicie ryby, a w razie odmowy – w geście protestu 
nie kupi ryby, sprzedawca nie przejmie się zbytnio ostrzeżeniem. Jednak w przypadku, gdy tych 
osób będzie 50 dziennie potraktowanie żądań klientów niepoważnie, w sposób znaczący wpłynie 
na sprzedaż i zyski sprzedawcy. 

Świadomy konsument kieruje się zdrowym rozsądkiem wszędzie, gdzie w grę wchodzi zakup. 
Nie kupi psa, czy kota tylko dlatego, że obecnie panuje moda na posiadanie takiego pupila. Nie kupi 
wędliny, której cena jest niedorzecznie niska, bo ma świadomość, co może się w niej znajdować 
oraz jak bardzo trzeba było obniżyć koszty produkcji, aby sprzedaż po tak niskiej cenie była 
opłacalna. Wie jaka jest różnica pomiędzy chowem klatkowym kur a wolnowybiegowym i potrafi 
rozpoznać oznaczenie na jajach. Wyciąga wnioski dlaczego ceny produktów lokalnych, regionalnych 

PRAWA ZWIERZĄT



185

i ekologicznych są wyższe niż innych produktów spożywczych, potrafi odczytać z etykiety ważne 
informacje – np. o sposobie produkcji, a także różnych dodatkach chemicznych, które mają wpływ na 
jego zdrowie, potrafi rozpoznać produkty, które nie były testowane na zwierzętach. Kupując produkty 
wytwarzane lokalnie wspiera rodzimych producentów, przyczynia się do ochrony środowiska, bo 
transport produktów z pobliskich miejscowości jest mniej uciążliwy dla środowiska niż import np. 
jabłek z Hiszpanii, czy mięsa z Brazylii. Ma świadomość, że każdorazowo wybierając produkt wspiera 
jego producenta, rozmawia z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi, że ich wybór ma wpływ na świat, 
w którym żyją.

WNIOSKI I ZAKOŃCZENIE

Z przeprowadzonych zajęć z młodzieżą wynika, że oceniają oni sytuację zwierząt w Polsce jako 
nie najlepszą i trudno nie przyznać im racji, gdy przyjrzeć się bliżej problemom chowu i transportu 
zwierząt, ilości bezdomnych zwierząt, powtarzającym się co rok sytuacjom – przedwakacyjnego 
pozbywania się „przyjaciół” i przedświątecznej męczarni duszących się karpi. 

 Świadomość ludzi dotycząca konieczności egzekwowania praw zwierząt jest jednak coraz 
większa i ten fakt może dawać nadzieję na zmianę obecnego stanu. Akcje, których celem jest 
zwrócenie uwagi ludzi na problem praw zwierząt w Polsce są niezmiernie cenne i warte poparcia.  

OZNAKOWANIE NA JAJACH

0 - jaja z produkcji 
ekologicznej 

1 - jaja z chowu na 
wolnym wybiegu 

2 - jaja z chowu 
ściółkowego

3 - jaja z chowu 
klatkowego

Kod państwa 
członkowskiego 
Unii Europejskiej 
(np. PL) w której 
zarejestrowany jest 
zakład

Oznaczenie zakładu, 
na który składają się:

kod województwa 
(dwie cyfry) 

kod powiatu (dwie 
cyfry) 

kod zakresu 
działalności (dwie 
cyfry) 

kod firmy w danym 
powiecie (dwie cyfry) 

Waga

XL - bardzo duże: 
73 g i więcej 

L - duże: od 63 g 
do 73 g 

M - średnie: od 
53 g do 63 g 

S - małe: poniżej 
53 g 
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Przykładowe oznakowania bardziej przyjaznych środowisku produktów

logo rolnictwa 
ekologicznego

logo 
stowarzyszenia 

rolników 
ekologicznych

ponadarowy 
znak produktów 

przyjaznych 
środowisku

logo produktów 
nietestowanych na 

zwierzętach

logo 
sprawiedliwego 

handlu 
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ZNAKI  POLSKICH JEDNOSTEK
 nadających certyfikat producentom ekologicznym

1      AGRO BIO TEST Sp.z o.o.
RE-07/2005/PL

2           COBICO SP. z o.o.
RE-03/2005/PL

3 BIOEKSPERT Sp. z o.o.
RE-04/2005/PL

4 BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.
RE-05/2005/PL

5   EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o.
RE-01/2005/PL

6             PNG Sp. zo.o.
RE-02/2005/PL

7   POLSKIE CENTRUM BADAŃ
 I CERTYFIKACJI S.A.

RE-06/2005

8   Centrum Jakości AGROEKO 
Sp. z o.o.

RE-09/2008/PL
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Treść Materiały Czas
1 Zajęcia rozpoczną się od krótkiego wprowadzenia w tematykę 

zajęć. Wstęp będzie obejmował  zasygnalizowanie technik 
i metod prowadzenia zajęć. 

- 5 min

2 Młodzież pracuje w 3 zespołach 4 osobowych. Zadaniem każdego 
z zespołów będzie wskazanie 3 przykładów pozytywnych i 3 
przykładów negatywnych zachowań ludzi względem zwierząt. 
Trener rozdaje przygotowane karteczki z napisanymi hasłami 
„zwierzęta domowe” itp.,
- I zespół będzie miał za zadanie wskazać przykłady dotyczące 
zwierząt domowych
- II zespół – zwierząt hodowlanych (gospodarskich)
- III zespół – zwierząt dziko żyjących
Wyniki pracy zostaną zapisane na papierze. Przedstawiciel każdej 
z grup zaprezentuje pracę swojego zespołu. 
 

Kartki, długopisy, 
mazaki. 

20 min

3 Po prezentacji wszystkich grup nastąpi dyskusja na temat:
- dlaczego jest jak jest?
- jak być powinno?
- co należy zrobić, aby było jak być powinno?
Proponuję taką kolejność: przedstawienie pomysłów każdego 
zespołu à wybranie przez każdy zespół jednego pozytywnego 
i jednego negatywnego przykładu i zawieszenie go na ścianie à 
dyskusja. 

- 15 min

4 Mini wykład połączony z prezentacją multimedialną obejmujący 
następujące zagadnienia:
-prawne uregulowania ochrony zwierząt w Polsce 
-prawa zwierząt a zrównoważony rozwój 
-odpowiedzialna konsumpcja 
-wyświetlenie filmu Meatrix. 
Podczas wykładu trener zadaje dużo pytań np. jak myślicie jak 
w prawie polskim wygląda taka i taka sprawa, a czy wiedzieliście 
że… , jak myślicie czy takie i takie działanie jest zgodne z prawem 
itd. 

Projektor multimedialny. 30 min

5 Kalambury - polegająca na odegraniu dwóch scenek – jedna 
scenka to hodowla przemysłowa kurczaków, druga scenka to 
hodowla ekologiczna.
Lub
Podzielenie uczniów na 3 grupy które same wymyślają hasła jakie 
będą przedstawiać. Trener określa tylko, że mają być związane 
z hodowlami zwierząt. W prezentacji musi brać udział każda 
osoba z zespołu. 

- 5 min

6 Grupa zostanie podzielona na 2 zespoły oraz 2 osoby jury (dwie 
najbardziej aktywne osoby z grupy zostaną poproszone o udział 
w jury). Każdy z zespołów będzie miał za zadanie wymienić jak 
najwięcej sposobów zachowania odpowiedzialnego konsumenta. 
Oba zespoły zostaną poproszone o zapisanie w postaci mapy 
myśli swoich pomysłów. Jury wraz z trenerem i pedagogiem 
rozstrzygną konkurs. Nagrodami dla zwycięskiej grupy będą 
cukierki „Krówki”. 

Papier, mazaki, karki 
przylepne. 

20 min

95 min
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Halina Stolarczyk 

Studia ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim - Wydział Nauk Przyrodniczych. Po ukończeniu 
studiów pracowała ponad 30 lat w szkole średniej zawodowej i liceum ogólnokształcącym jako 
nauczyciel geografii i ochrony środowiska. Przez wiele lat swojej pracy w szkole prowadziła kółko 
ekologiczne, organizowała warsztaty, konkursy i sesje ekologiczne. Od 1994 roku należy do Polskiego 
Klubu Ekologicznego w Gliwicach. Obecnie jest koordynatorem programu współfinansowanego 
z funduszy UE mającego na celu ochronę kasztanowców przed groźnym szkodnikiem szrotówkiem 
kasztanowcowiaczkiem.

„ Nie oddzieczyliśmy Ziemi po naszych przodkach,
  Pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci ”

WSTĘP

Nasza codzienność sprawia, że każdy z nas wytwarza odpady. Ta ilość odpadów rośnie wraz 
z poziomem naszego życia. Coraz więcej kupujemy, coraz więcej wyrzucamy. Odpady wytwarzane 
przez nas są coraz bardziej obce naturze np: zamiast używać papieru pakunkowego używamy 
woreczki foliowe, bawełnę zastępujemy włóknem sztucznym. Kupujemy towary o niskiej jakości 
i o krótkim okresie użytkowania, które później wyrzucamy. Podobnie bezużytecznym stanie się 
z czasem nasz sprzęt domowy, butelki po napojach, tysiące opakowań, tony plastiku. Niestety 
ilość odpadów, z jaką musimy uporać się rośnie każdego dnia. A przecież przyroda ma ograniczone 
zasoby i jej odnowa trwa bardzo długo. Możemy sami temu zapobiec jako konsumenci dokonując  
codziennie przemyślanych i zgodnych z naszymi potrzebami zakupów. Powinniśmy domagać się 
od producentów i handlowców produktów i opakowań przyjaznych dla środowiska. To co odrzuci 
konsument nie ma prawa przetrwać na rynku. Natomiast produkty i opakowania, które sami 
wytwarzamy poddać w domu segregacji i następnie wrzucić do odpowiednich pojemników. Dzięki 
takiemu podejściu będziemy mogli żyć w mniej zanieczyszczonym środowisku, oddychać świeżym 
powietrzem i pić czystą wodę.

Każdy człowiek produkuje ok. 250 kg. śmieci rocznie !!!                                                                                          
Z tego wynika, że rocznie 4-osobowa rodzina produkuje tonę śmieci.
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Wszystkie zużyte przedmioty lub substancje nazywamy zwyczajowo śmieciami, ale tak naprawdę 
powinniśmy używać określenia „odpady ”.

W Polsce obowiązuje Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi jej zmianami 
z dnia 29 lipca 2005roku. Według niej „ odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których 
posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany. Powstająca 
w wyniku działalności gospodarczej i bytowej człowieka, nieprzydatna w miejscu lub czasie, w którym 
powstała.

 Zgodnie z cytowaną Ustawą odpady dzielimy:
• przemysłowe
• komunalne
• niebezpieczne

Przemysłowe - to odpady powstające w wyniku procesów produkcyjnych czy przemysłowych 
i niebędące odpadami niebezpiecznymi.

Komunalne - to stałe lub ciekłe odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach 
użyteczności publicznej i obsługi ludności, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach 
bezodpływowych, porzucane wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne, z wyjątkiem 
odpadów niebezpiecznych z zakładów opieki zdrowotnej i zakładów weterynaryjnych.
(Dz.U.Nr.132/96,poz.622)

Niebezpieczne - to te odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny 
lub inne okoliczności stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska.Ich pełny skład określony 
jest w załącznikach do ustawy o odpadach. Odpady takie wytwarzane są głównie w procesach 
przemysłowych i w rolnictwie. Odpady takie muszą być składowane na specjalnych składowiskach 
lub na odpowiednio zabezpieczonych częściach składowisk komunalnych.

Do odpadów tych należą:
• odpady zawierające PCB ( polichlorowane bifenyle)
• odpady azbestowe
• oleje smarowe
• baterie i akumulatory
• odpady medyczne i weterynaryjne

Zagrożenia środowiskowe odpadami

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy jaką szkodę wyrządza środowisku wyrzucając śmieci .
Środowiskowe zagrożenia ze strony odpadów  komunalnych daleko wykraczają poza to co widzimy 
i czujemy.  Powodują  niszczenie walorów  estetycznych krajobrazu, zanieczyszczenia atmosfery 
i naruszenie szaty roślinnej. Wysypiska szczególnie „dzikie” lokowane są w pobliżu cieków i zbiorników 
wodnych, w lasach lub w rozmaitych wyrobiskach. Z tego wynikają częste przypadki chemicznego 
i mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, nieraz zagrażające 
lokalnym ujęciom wody pitnej.
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 Odpady komunalne są zwykle zakażone mikroorganizmami chorobotwórczymi (czerwonką, 
durem brzusznym, żółtaczką, tężcem). Źle eksploatowane wysypisko jest dogodnym miejscem 
żerowania owadów, gryzoni i ptaków mogących rozprzestrzeniać drobnoustroje. Ulatniający się do 
atmosfery biogaz  powoduje samozapłony. Wśród odpadów komunalnych wielkie zagrożenie dla 
ludzi i  środowiska stanowią odpady niebezpieczne, zawierające substancje toksyczne, które również 
powstają w naszych domach i też trafiają na wysypisko. Należą do nich między innymi: żarówki 
rtęciowe, środki czystości do kuchni, łazienek, wywabiacze plam, lakiery, farby, rozpuszczalniki 
termometry, środki chemiczne ochrony roślin, olej silnikowy, akumulatory i opakowania po nich. 
Jedna tylko  bateria może zanieczyścić 400 l wody lub 1 m3 gleby. Najgroźniejsze są baterie cynkowo-
rtęciowe stosowane w zegarkach i kalkulatorach, zawierają aż 30% rtęci. Rtęć pod wpływem bakterii 
w środowisku ulega przekształceniu w metylortęć- trwały i szkodliwy związek, który kumuluje się 
w organizmach żywych. Rtęć dostaje się do organizmu przez układ pokarmowy i poprzez układ 
krwionośny dostaje się do mózgu, powodując dewiacje, porażenie układu nerwowo-mięśniowego, 
zaburzenia psychiczne, zaburzenia mowy. Powoduje denaturację białek, uszkadza  obwodowe nerwy 
czuciowe. Natomiast  I litr oleju silnikowego może skazić 5 tysięcy litrów wody. Trzeba również 
wiedzieć, że płyn akumulatorowy-elektrolit to silnie żrący i trujący kwas siarkowy. Także farby i środki 
ochrony roślin zawierają szereg trujących substancji, które mogą powodować skażenie wód i gleby. 
Gromadząc się w roślinach i w ciałach zwierząt mogą doprowadzić do wielu chorób człowieka. 

Odpady komunalne w gospodarstwach domowych

Przedmiotem naszego zainteresowania są odpady komunalne powstające w gospodarstwach 
domowych. Statystyczny mieszkaniec Polski wytwarza rocznie około 320 kg. odpadów komunalnych. 
Z tego około 210 kg. przypada na resztki produktów spożywczych, papier i inne nieprzetworzone 
materiały organiczne. Pozostałe to głównie  szkło, tworzywa sztuczne, metale. W miastach 
wskaźnik ten wynosi 300-400kg. na osobę. W rozwiniętych krajach europejskich (360-620 kg./os).
Zawartość  przeciętnego kosza mieszkańca miasta to:  30 % odpady organiczne, 25 %papier i karton, 
19 % śmieci nie dające się odzyskać (pieluszki, materiały higieniczne, brudny papier, opakowania 
wielowarstwowe), 8% szkło, 7 % puszki metalowe i aluminiowe,  6 % tworzywa sztuczne, 3 % tekstylia. 
Inny jest natomiast skład odpadów bytowych powstających na terenach wiejskich. Mniej w nich 
jest papieru i resztek żywności, dominują za to najtrudniejsze do zagospodarowania opakowania 
z tworzyw sztucznych, opakowania po nawozach, środkach ochrony roślin, złom metalowy i tekstylia.
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Niestety, w/w statystyka obejmuje tylko te odpady, które trafiają na wysypiska. Pozostałe są 
wywożone z miast na wieś i wyrzucane w lesie lub na poboczach dróg. Śmieci stają się obecnie 
coraz większym  w Polsce problemem. Stare wysypiska wyczerpują swoje możliwości. Na lokalizację 
nowych brak miejsca. Koszty usuwania ciągle rosnących odpadów są coraz większe. Prawie 96% 
odpadów trafia na wysypiska śmieci i tam  dokonuje końca swojego żywota.
Guma do żucia- 5 lat, worki foliowe- 100-200 lat,, plastikowe torebki- 300lat, bilet autobusowy- 4 
miesiące, ogryzek jabłka- 6 miesięcy, chusteczki papierowe- 3 miesiące, szklane butelki-4 tys. lat, 
styropian- 500 lat, gumowa opona- 50-80 lat.

ZASTANÓWMY SIĘ JAK MOŻEMY ZMNIEJSZYĆ ILOŚĆ ODPADÓW I CHRONIĆ NASZE ŚRODOWISKO 

Co piąty śmieć w naszym domowym koszu to papier. Papierowe przedmioty takie jak: książki, 
zeszyty, gazety, bilety, opakowania z papieru to nieodłączne elementy naszego życia. Oszczędzając 
papier i oddając go na makulaturę chronimy nasze środowisko. Wyprodukowanie 1 tony papieru 
powoduje ścięcie od 10-18 drzew, zużycie 7.6 KW energii, zanieczyszczenie 440 tys l. wody. Ponowne 
wprowadzenie do obiegu stosu gazet o wysokości 125 cm. oszczędza 6 metrową sosnę. Dużo mniej 
kosztuje wyprodukowanie papieru z makulatury, która również może być czystą kartką papieru. 
Należy również pamiętać, że włókna celulozowe, są na tyle mocne, że mogą być nawet 6 razy 
powtórnie wykorzystane.

W naszych mieszkaniach znajduje się  ogromna ilość złomu- są to pralki ,lodówki, naczynia 
kuchenne, puszki. Wszystko to metal. Jego stosy na wysypiskach śmieci rosną w ogromnym tempie.                                                         
Metalem, który zbyt często trafia do naszego kosza na śmieci ,są puszki aluminiowe po napojach. 
Ze względu na swoje właściwości glin jest coraz częściej wykorzystywany w przemyśle spożywczym. 
Nie ma bowiem innego metalu posiadającego tyle korzystnych cech: jest lekki, trudno ścieralny, 
nieprzepuszczający zapachu, substancji płynnych ani promieni (fal)świetlnych. Łatwo zmienia 
temperaturę i nie ulega korozji. Jednak produkcja aluminium z boksytu wymaga dużego zużycia 
energii i powoduje emisję szkodliwych substancji- zwłaszcza fluoru stanowiącego zagrożenie dla 
zdrowia ludzi. Natomiast jest to produkt, który można odzyskać w procesie recyklingu.! Produkcja 
aluminium ze złomu aluminiowego daje 96% oszczędności energii, obniża zanieczyszczenia wody 
o 97% i zmniejsza ilość odpadów wywożonych na wysypiskach. W wielu krajach sprzedaż puszek do 
napojów jest obciążone wysokimi opłatami ekologicznymi. W Danii jest zabroniona.

Nie zastanawiamy się nad tym jak ile w ciągu dnia na swojej drodze do domu ,w parku ,czy na 
ulicy spotykamy  plastikowych opakowań. Największym ich odbiorcą jest przemysł spożywczy, który 
zużywa 60 % opakowań Są to kolorowe, lekkie, o różnorodnych kształtach najczęściej jednorazowe 
opakowania, które  zaraz po zakupie stają się bezużytecznym śmieciem. Oprócz opakowań tworzywa 
sztuczne znalazły jeszcze zastosowanie w budownictwie, do wytwarzania części maszyn, przyrządów, 
artykułów gospodarstwa domowego, odzieży.
Tworzywa sztuczne tzw. plastiki powstają w wyniku przeróbki ropy naftowej-nieodnawialnego 
surowca, którego zasoby kurczą się w zastraszającym tempie. Natomiast światowa produkcja 
tworzyw rośnie. Rosną również problemy co zrobić z tym odpadem ?.Wywożenie ich na wysypiska 
śmieci, powoduje znaczny wzrost objętości odpadów, składowiska szybciej się zapełniają i są krócej 
użytkowane. Czas rozkładu  plastiku w środowisku naturalnym sięga setek lat ( nawet do 500-
600), a w czasie jego powolnego rozpadu do gleby przenikają toksyczne substancje wykorzystane 
w produkcji jako stabilizatory i usztywniacze. Natomiast podczas spalania tych odpadów wraz 
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z dymami wydzielają się do atmosfery trujące związki, rakotwórcze dioksyny-chloroorganiczne. 
Przeznaczenie tworzyw sztucznych  jako surowca do powtórnego wykorzystania to dobry ale 
kosztowny sposób. Dlatego w Polsce zajmuje się tym niewiele zakładów  ze względu na wysokie 
koszty przetwarzania.

Dokonując zakupów produktów  najlepiej wybrać opakowania szklane. Szkło jest  opakowaniem  od 
wieków produkowanym z naturalnych surowców. Szklane naczynia, butelki, słoiki doskonale nadają 
się do przechowywania produktów  spożywczych, są nieszkodliwe i nie wchodzą w reakcje chemiczne 
z żadnymi substancjami. Co więcej, nadają się do ponownego wykorzystania. Każda butelka po 
umyciu może być napełniana 15 razy, a po rozbiciu staje się pełnowartościowym surowcem, z którego 
wytapia się nowe wyroby.
Produkcja szkła ze stłuczki szklanej  pozwala zaoszczędzić 30% energii, ogranicza wydobycie 
surowców mineralnych, a tym samym zmniejsza stopień dewastacji środowiska naturalnego 
(na wyprodukowanie 1 tony szkła potrzeba 800 kg. piasku, 280 kg. wapnia, 230 kg. sody, 30 kg. 
kolorantów ).Ale wyrzucone do kosza szkło nawet z upływem czasu nie ulegnie rozkładowi. Należy 
pamiętać o tym wyrzucając butelkę  do kosza z którego może trafić tylko na wysypisko. 

CO MOŻEMY ZROBIĆ, ABY OGRANICZYĆ ILOŚĆ ODPADÓW 
W NASZYCH  DOMOWYCH  KOSZACH NA ŚMIECI!!!!

• unikanie odpadów ( reduce)
• wielokrotne wykorzystanie produktów (reuse).
• Gospodarcze wykorzystanie odpadów czyli utylizacja to :
• ponowne przetwarzanie odpadów, odzysk surowców wtórnych (recykling). 
• kompostowanie 
• spalanie

Unikanie odpadów (reduce) 

Nasza droga do zmniejszenia objętości śmieci w domowym koszu zaczyna się już w sklepie. Moment 
zakupu to decydująca chwila.
• Zrób listę zakupów i zastanów się czy  przy zakupie np. chemii gospodarczej nie możesz zastąpić  
tych produktów środkami naturalnymi. 
• Kupując produkty zwróć uwagę na ich opakowanie i na to, co jest na nich napisane  
• Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych opakowań.  
• Nie zapomnij wybierając się do sklepu zabrać własnej lnianej torby na zakupy.
• Staraj się wykorzystać obie strony kartki papieru, druga strona nadaje się  do robienia drobnych 
notatek
• Nie używaj papieru kredowego, nie jest to wartościowy surowiec wtórny.   
• Korzystaj z gazet i magazynów razem z sąsiadem lub przyjacielem. 
• Nie wyrzucaj papieru do kosza na śmieci, zanieś go do punktu skupu.   
• Zamiast jednorazowych baterii kupuj baterie nadające się do ładowania tzw. akumulatorki wraz   
z ładowarką - ich stosowanie jest tańsze i do tego zmniejsza ilość trujących odpadów (kadm, rtęć, 
ołów i inne).                  

RECYKLING
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Wielokrotne wykorzystanie –( reuse )   

• Unikaj jednorazowych kubków, talerzy, sztućców i ręczników. 
• Kupuj napoje, jedzenie, środki chemiczne w opakowaniach, które można zwrócić lub ponownie 

napełnić.
• Unikaj jednorazowych butelek, puszek czy kartoników. Pamiętaj w świetle nowej ustawy 

w każdym sklepie na półce obok produktów zapakowanych w jednorazowe opakowanie musi 
stać produkt w opakowaniu zwrotnym.    

• Sprzęt, oraz urządzenia gospodarstwa domowego, które jeszcze są sprawne a których ty już 
nie używasz lub nie potrzebujesz takie jak np. fotele, kuchenki, meble, wanny, żelazko możesz 
przekazać komuś innemu.

• Pomyśl o osobach przebywających na utrzymaniu państwa. Jest tylu potrzebujących, nie wyrzucaj 
-oddaj. 

• Wielokrotne używanie toreb plastikowych i reklamówek jeśli jeszcze na to pozwalają.
• Korzystaj z gazet, magazynów, książek razem z przyjaciółmi. W ten sposób ograniczysz ilość 

zużytego papieru. 
• Pożycz lub wynajmij sprzęt, sprzęt ,którego używa się okazjonalnie np.: wiertarkę, piłę elektryczną
• Ofiaruj lub sprzedaj  nieprzydatne zabawki, ubrania, buty. 

Ponowne przetwarzanie surowców - RECYKLING  

Nie wszystkich odpadów można uniknąć, tak jak nie wszystkie rodzaje produktów poddają się 
wielokrotnemu użyciu. Odpady, których nie da się uniknąć ani używać wielokrotnie, należy 
poddać segregacji, aby odzyskać  z nich surowce, które mogą być wykorzystane do ponownego 
przetworzenia,czyli recyklingu.                               
Na czym polega recykling? 
Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628) pod pojęciem 
recyklingu „rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub 
materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu  uzyskania substancji lub 
materiału o przeznaczeniu pierwotnym.
Recykling dzielimy na poszczególne etapy: 
•sortowanie, które polega na rozdzieleniu różnych rodzajów odpadów na:
Makulaturę: dzielona jest na: karton, makulatura zmieszana, kartoniki po mleku i napojach. 
Tworzywa sztuczne ( plastiki): dzielone są na grupy:  butelki PET posegregowane wg. kolorów folia 
cienka i gruba.
W sortowni tworzywa są prasowane i transportowane do firm zajmujących się przetwarzaniem 
poszczególnych  surowców wtórnych np. butelki PET przerabia się na granulat do produkcji butelek, 
folii, opakowań, polarów, ocieplaczy do kurtek.
Szkło:  segregowane w sortowni na na szkło bezbarwne i kolorowe, czyszczone i przewożone do huty 
szkła. 
Metale: złom żeliwny, złom stalowy, aluminium.

Kolejnymi etapami recyklingu jest rozdrabnianie odpadów, mycie ( zwłaszcza odpadów ze szkła, 
tworzyw sztucznych) i wytłaczanie czyli wytworzenie produktu końcowego.

RECYKLING
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Aby  jednak odpady mogły być poddane recyklingowi powinny być poddane segregacji w miejscu 
ich powstania czyli w naszych domach.
 
Krótki instruktaż na temat segregacji, co i gdzie wrzucić.              

                                               

POJEMNIK NA PAPIER 
Tu wrzucam: gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, papier szkolny i biurowy, książki w miękkich 
okładkach, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka.   
Tu nie wrzucam: zabrudzonego i tłustego papieru oraz tektury, papieru z folią np. koperta     
z foliowym okienkiem w miejscu adresata, papieru termicznego i do faxu, książek w twardej okładce, 
papieru węglowego,  tektury powlekanej tworzywem sztucznym np. kartony po mleku i napojach 
kalki oraz papieru przebitkowego (rachunki, faktury), pieluch jednorazowych, podpasek, artykułów 
i papierów higienicznych, worków po cemencie, tapet. Pamiętaj by usunąć zszywki, metalowe części 
i plastikowe opakowania                                       

POJEMNIK NA TWORZYWA SZTUCZNE  
Tu wrzucam: plastikowe pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, LDPE, PE, PP butelki PET 
po napojach (najlepiej zgniecione), butelki po płynach do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe 
torebki, worki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach. 
Tu nie wrzucam: butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach spożywczych, 
chłodniczych, silnikowych, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, sprzętu AGD. 
Wrzucaj czyste opakowania, zgnieć butelki przed wrzuceniem                                                                                          

POJEMNIK NA SZKŁO
Tu wrzucam: Butelki i słoiki szklane używane do napojów i żywności.(Do pojemników białych 
wrzucamy szkło bezbarwne, do pojemników zielonych- szkło kolorowe- zielone i brązowe), butelki 
po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach 
Tu nie wrzucam: szklanych talerzy, szklanek, butelek fajansowych, porcelany       i ceramiki, luster, 
szkła okiennego, żarówek, lamp neonowych, reflektorów, szkła ognioodpornego, doniczek, szkła 
okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych. Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika, 
wrzucaj czyste opakowania.                                                                                                                                       

POJEMNIKI NA PUSZKI  
puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle.          
Tu nie wrzucam: opakowań po aerozolach, czyli np. opakowań po piankach do włosów, lakierach, 
dezodorantach, puszek po farbach, baterii. Zgnieć aluminiowe puszki przed wrzuceniem.                         

RECYKLING
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Segregując odpady zmniejszamy ilość śmieci  na wysypisku. 

Tym samym:  
• oszczędzamy zasoby naturalnych surowców   
• przedłużamy okres eksploatacji składowiska     
• oszczędzamy pieniądze i energię,

Kolejnym  sposobem  zagospodarowania odpadów jest ich spalanie- najczęściej stosowana metoda 
wśród termicznych sposobów unieszkodliwiania odpadów. Najczęściej wymieniane zalety spalania 
odpadów to:                

• zmniejszanie ich początkowej objętości od 10-30%
• wykorzystanie energii  i ciepła zawartej w odpadach do ogrzewania pomieszczeń.

Ujemną stroną spalania jest:
• emisja niebezpiecznych gazów powodujących efekt cieplarniany i kwaśne deszcze ( SO2, 
HCL, SO3, NH3, tlenki węgla ) pyły.
• Niemożność wykorzystania produktów spalania – toksycznych żużli i popiołów ze względu na 
zawarte w nich groźne dla zdrowia i środowiska związki ( dioksyny ,furany, metale ciężkie, chlor 
i fluor).
• zanieczyszczona woda, która schładza popiół i żużel wzbogacana jest w fenole, cyjanki oraz 
rakotwórczy arsen.
• niska jest również efektywność spalania sięgająca jedynie do 18%
• ponadto na każde trzy tony spalanych odpadów przypada 1tona pozostałości ,których nie 
można zagospodarować.

Poza tym spalanie odpadów jest najdroższą metodą ich unieszkodliwienia. Warto się również 
zastanowić czy niszczenie surowców, które można ponownie wykorzystać jest rozsądne.
Ostatnią grupą odpadów zapełniającą nasz domowy kosz na śmieci są odpady organiczne. Stanowią 
one 30% zawartości naszych  koszy na śmieci. Są to głównie odpadki kuchenne pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego, wilgotny lub zabrudzony papier- surowce nadające się do kompostowania.
Kompostowanie to  kontrolowany tlenowy, biotermiczny proces, w którym odpady organiczne 
zostały rozłożone na kompost- cenny nawóz, wzbogacony w substancje nawozowe i humusowe. 
Przykładem prostej przydomowej kompostowni, miejsca gdzie unieszkodliwia się odpady może być 
drewniany kontener lub pojemnik, którym unieszkodliwia się odpady ogrodowe.  

A więc:
• segreguj śmieci
• odzyskuj surowce wtórne
• prowadź edukację ekologiczną wśród znajomych, kolegów i koleżanek. 

RECYKLING
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Treść Materiały Czas

1

Zajęcia rozpoczynają się od dyskusji. Co to są odpady? 
(śmieci). Z czym kojarzy się pojęcie śmieci? Czy 
w środowisku naturalnym występuje coś takiego jak śmieć 
i czym są odpady? Uczniowie powinni zapamiętać, że 
odpadem jest każda rzecz, materiał, substancja, która jest 
niepotrzebna. 

Kartki, długopisy 10

2

Prezentacja :

-Ustawa o odpadach z dnia 29.07. 05r.

-Podział odpadów zgodny z w/w. Ustawą

-Ustawa o odpadach komunalnych  dz. U. Nr.132/96

-Przytaczamy aktualne dane obrazujące ilość 
wyprodukowanych przez Polaków odpadów komunalnych, 
skład odpadów przeciętnego Polaka, „dzikie wysypiska”.

-Szkodliwość oddziaływania dzikich wysypisk na środowisko 
i zdrowie człowieka. Okres rozpadu poszczególnych 
odpadów w środowisku.  Doświadczenie.

bibuła, atrament, 
talerz, kropelki wody 15

3

Prezentacja przez uczniów  rodzajów odpadów i ich ilości 
w swoim gospodarstwie domowym. Czy są segregowane?. 
Jak często są wywożone. Jak często opróżniany jest ich 
domowy kubeł na śmieci, jaki jest duży?. Dokonujemy 
prostych obliczeń objętości śmieci przypadających na 
każdego członka rodziny. Zastanawiamy się czy na wsi 
i w mieście skład odpadów jest taki sam czy różni się, 
z czego to wynika. 

15

4

Zasady racjonalnego gospodarowania odpadami zgodne 
wymogami  UE (czyli zgodnego z zasadami ochrony 
środowiska)

1.Unikanie odpadów (reduce) –przeprowadzam w 3 
grupach metodą metaplanu (Nasza droga do zmniejszenia 
ilości odpadów zaczyna się już w sklepie)

2.Wielokrotne wykorzystanie produktów (reuse) —
przeprowadzam w 3 grupach metodą mapy mentalnej 

3.Ponowne przetwarzanie odpadów, odzysk surowców 
wtórnych- recykling.

Kartki, długopisy, 
kredki. 10

5

Prezentacja: wizualizuje kolory pojemników na (szkło 
kolorowe i  bezbarwne, aluminium, plastik, papier, rodzaje 
pojemników na odpady niebezpieczne) wraz z instrukcją 
jakie odpady można wrzucać do poszczególnych 
pojemników a jakich nie można. Zwracam szczególną 
uwagę na odpady niebezpieczne znajdujące się w łazience, 
kuchni, pokoju oraz informuję o ich szkodliwym wpływie 
na środowisko i zdrowie człowieka.

10
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6

Segregacja odpadów: Rozstawiamy  6 pudełek z napisami: 
szkło, papier, plastik, aluminium, odpady organiczne, za 
grosik (rzeczy, które mogą się przydać można je komuś dać). 
Wysypujemy śmieci (pocięte kartki papieru z nazwami 
śmieci) i prosimy aby uczniowie je posegregowali 
i następnie wrzucili do odpowiednich pojemników.

POGADANKA: Czy w miejscowościach zamieszkałych przez 
uczniów prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, 
czy są pojemniki na odpady, jakie firmy odbierają odpady, 
czy są punkty odbioru surowców wtórnych. Przypominamy 
uczniom, że w Polsce z ogromnej ilości ok.13 mln. ton 
wytwarzanych rocznie odpadów 96% trafia na składowiska, 
a tylko 1.2% jest wyselekcjonowanych i przetwarzanych 
(dodatkowo 2% jest kompostowanych)

Pudełka, karteczki 
z opisem rodzajów 
śmieci. 

15

7

-  wizualizuje inne metody zagospodarowania odpadów 
takie jak spalanie, kompostowanie, składowanie, ich wady 
i zalety.

- przedstawiam jakie korzyści przyrodnicze, ekonomiczne, 
zdrowotne daje odzysk surowców wtórnych.

Rzutnik 
multimedialny 10

8
Podsumowanie: podział na 2 grupy. Jedna grupa układa 
bajkę optymistyczną, druga pesymistyczną na temat 
gospodarki odpadami w Polsce.

5

90 min
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Barbara Migurska

Ukończyła Wydział Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej. Pracowała najpierw w Dziale Inwestycji 
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach a następnie w Biurze 
Studiów i Projektów Górniczych w Gliwicach, gdzie zajmowała się projektowaniem obiektów 
gospodarki wodno – ściekowej. Po przejściu na wcześniejszą emeryturę w 1992r. wstąpiła do 
Polskiego Klubu Ekologicznego Koła Miejskiego w Gliwicach, gdzie od marca 1993r. aż do kwietnia 
2008r. nieprzerwanie była członkiem Zarządu, pełniąc funkcje Sekretarza, Wiceprezesa i Prezesa. 
W tym okresie uczestniczyła w realizacji projektów PKE dotyczących ochrony wód poprzez promocję 
rolnictwa ekologicznego i kampanię „Zielonego konsumenta” polegającą na kreowaniu ekologicznie 
świadomego konsumenta. Opracowała szereg ulotek i broszur opublikowanych przez PKE, była jedną 
z autorek opracowania „Proszki do prania i oczyszczanie ścieków” wydanego w 1999r. i jedynego 
dotychczas na ten temat w Polsce.

Jednym z tematów wybranych do zaprezentowania młodzieży uczestniczącej w realizacji projektu 
„ZIELONY GAJ” była woda w jej aspekcie najbardziej bliskim i codziennym – w gospodarstwie 
domowym. Celem zajęć było wskazanie uczestnikom znaczenia wody w naszym codziennym życiu oraz 
przybliżenie zagadnień związanych z jej dostarczaniem do instalacji domowych i odprowadzaniem 
po wykorzystaniu. Młodzież uczestnicząca w zajęciach mieszka w domach wyposażonych w pełną 
instalację wodociągowo – kanalizacyjną, nie doświadcza obecnie żadnych jej braków i nie widzi 
potrzeby, aby zastanawiać się nad koniecznością jej oszczędzania. 

Podczas zajęć sprawdzono na podstawie wywiadu, że uczniowie orientują się, że wody oceanów 
zajmują 71 % powierzchni Ziemi, ale że jest to 97, 24 % zasobów wszystkich wód już nie zawsze zdają 
sobie sprawę, przy czym zaledwie ok. 1% zasobów to są wody słodkie nadające się do wykorzystania 
przez ludzi.

Zasoby wody na Ziemi obejmują:

• Wody oceanów 97,24% 
• Woda w lodowcach, górach lodowych i wiecznych zmarzlinach 2,14%
• Woda gruntowa 0,61% 
• Woda w jeziorach 0,009% 
• Woda mórz wewnątrz lądowych 0,008% 
• Woda w postaci pary wodnej 0,005% 
• Woda w atmosferze 0,001% 
• Woda rzek 0,0001%

Chociaż na Ziemi mamy bardzo dużo wody, to większa jej część jest zasolona i tworzy oceany. 
Najważniejsze, lecz niewielkie zasoby wody dostępne dla ludzkości są zawarte w rzekach, jeziorach, 
wodach podziemnych i atmosferze. 

Uczniowie nie zastanawiają się także ile i do czego jest woda potrzebna w domu. Podczas budowania 
gwiazdy skojarzeń słowo „woda” kojarzyło się młodzieży głównie z kąpielą w rzekach i morzu oraz 
piciem wód mineralnych. Inne potrzeby takie, jak np. utrzymanie czystości dostrzegali rzadziej. 
Byli zdziwieni, że aż 150 l wody na każdego mieszkańca zużywa się codziennie w gospodarstwie 
domowym. 

WODA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM Barbara Migurska
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Ilość ta dotyczy tylko mieszkań wyposażonych w pełną instalację: wodociąg, ubikacja, łazienka, 
dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej). Jeżeli 
nie ma dostawy ciepłej wody z zewnątrz a mieszkanie jest wyposażone w wodociąg, ubikację, 
łazienkę, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler) to 
zużycie wody jest wyraźnie mniejsze i wynosi 100 l na mieszkańca w ciągu doby. Natomiast, jeżeli 
wodę trzeba nosić z podwórza, w mieszkaniu nie ma łazienki ani spłukiwanego wc, to średnie zużycie 
wody maleje do 30 l/mieszkańca/dobę. 

Te normy podane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. Dz. U. nr 8, poz. 
70 i stanowią podstawę do ustalania ilości pobranej wody w mieszkaniu, gdy brak jest wodomierza 
a trzeba pobrać opłatę. 

Na zużycie wody 150l składają się następujące potrzeby: picie i gotowanie – 3 l, inne – 4l, mycie 
podłóg, samochodu itp. – 8l, mycie naczyń – 9l, higiena ciała – 9l, podlewanie ogrodu – 11 l, pranie 
– 17l, kąpiel – 44 l, spłukiwanie wc – 46l. 

Po przedstawieniu tych liczb omówiono następujące możliwości oszczędzania wody: 

• Nigdy nie należy wylewać zużytej wody, kiedy można ją ponownie użyć np. do sprzątania.
• Należy sprawdzić czy instalacje wodociągowe nie mają przecieków: odczytać wodomierz przed i po 

dwugodzinnym nie korzystaniu z wody. Jeżeli nie wykazuje dokładnie tego samego, jest przeciek. 
Niezbędna jest wymiana zużytych uszczelek, zardzewiałych lub zepsutych części. Większość z nich 
jest niedroga, dostępna i łatwa w montażu.

• Powinno się unikać zbędnego spłukiwania toalety. Chusteczki, owady i inne tego typu śmieci 
wynieś raczej do kosza na odpadki, niż do toalety.

• Zamiast kąpieli w wannie lepiej wziąć szybki prysznic. 
• Nie należy pozwolić, aby woda była odkręcona podczas golenia lub mycia zębów.
• Korzystna jest wymiana wszystkich nieoszczędzających wodę kranów na napowietrzacze 

(aeratory) z ogranicznikiem strumienia.
• Wskazane jest używanie zmywarki i pralki tylko wtedy, kiedy są całkowicie napełnione lub 

ustawione na program oszczędnościowy, zużywający wodę w ilości adekwatnej do wielkości 
załadunku.

• Przy ręcznym zmywaniu należy napełnić jedną komorę zlewu lub miskę wodą z płynem i następnie 
spłukiwać szybko pod niewielkim strumieniem bieżącej wody.

•  Aby dobrze spłukać odpady ze zlewozmywaka potrzeba dużo wody. Najlepiej założyć kompostownik 
na odpadki jedzenia, gdyż nawet kosz na śmieci nie jest do tego odpowiednim miejscem.

Dla utrwalenia proponowanych sposobów oszczędzania wody rozdane zostały kartoniki z obrazkami 
ilustrującymi dobre i złe przykłady. Młodzież dobierała się parami odpowiadającymi poszczególnym 
przykładom: np. kobieta rozmawiająca przez telefon przy odkręconym kurku z cieknącą wodą 
i kobieta rozmawiająca przy zakręconym kranie, mężczyzna myjący zęby przy wodzie cieknącej 
z kranu i mężczyzna myjący zęby przy użyciu kubka i przy zakręconej wodzie itp.

Polska jest krajem o bardzo skromnych zasobach wodnych. Zajmuje jedno z ostatnich miejsc 
w Europie. Mamy zbyt mało zbiorników retencyjnych – zaledwie 6% wód jest w nich gromadzone 
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podczas deszczy ulewnych. Większość wód opadowych spływa natychmiast do rzek i morza 
przyczyniając się do powstawania szkód i zniszczeń wskutek powodzi. Aż 85 % wody pobieranej na 
cele gospodarcze pochodzi ze zbiorników powierzchniowych a tylko 15% pochodzi z zasobów wód 
podziemnych. Znacząca większość wód powierzchniowych jest nadmiernie zanieczyszczona i nie 
nadaje się do uzdatniania na cele spożywcze. 

Nowa klasyfikacja stanu wód powierzchniowych obejmuje pięć klas czystości: klasa I – wody o bardzo 
dobrej jakości, najczystsze, wymagające jedynie prostego uzdatniania w drodze filtracji i dezynfekcji, 
klasa II – wody dobrej jakości, wymagające jednak wielostopniowego uzdatniania fizycznego 
i chemicznego, klasa III – wody zadawalającej jakości, wymagające wysoko sprawnego uzdatniania 
fizycznego i chemicznego, klasa IV – wody niezadawalającej jakości i klasa V wody złej jakości – nie 
nadające się do uzdatniania na cele spożywcze. 

Następnie omówiono sposoby uzdatniania wody pochodzącej ze studni głębinowej i z ujęcia wody 
powierzchniowej, niezbędne dla uzyskania składu odpowiadającego obowiązującym normom 
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. – Dz. U. nr 61 poz. 417). 

Ogólnie są to:

• wymagania bakteriologiczne – woda musi być wolna od bakterii pochodzenia jelitowego;
• wymagania organoleptyczne – woda musi być pozbawiona zapachu, smaku, barwy i mętności,
• wymagania chemiczne – skład wody pod względem chemicznym nie może wywoływać 

niekorzystnych następstw zdrowotnych i naruszać struktury materiałów, z których został 
wykonany system wodociągowy. 

Z punktu widzenia zdrowotnego optymalna zawartość składników mineralnych w wodzie wynosi 
200 – 300 mg/l. Gdy mineralizacja dochodzi do 600 mg/l wodę uznaje się za nienadającą do ciągłej 
konsumpcji, a powyżej 1000 mg/l zalicza się ją do wód mineralnych. Woda trafiająca do odbiorców, 
przeznaczona do celów spożywczych, musi być pozbawiona nadmiaru niektórych składników, 
a w szczególności: żelaza, manganu, chlorków, siarczanów, azotynów, azotanów, mikroorganizmów.

Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielą się na: powierzchniowe, podziemne i opadowe 
(atmosferyczne). Występują one w przyrodzie w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym 
i gazowym, dokonując obiegu w cyklu kołowym. 

a) Wody powierzchniowe. 
Wody powierzchniowe można podzielić na: 
•  wody płynące: rzeki i strumienie, 
•  wody stojące: jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki, 
•  wody mórz i oceanów. 

b) Wody podziemne. 
Wody podziemne, w zależności od poziomu występowania, dzielą się na: 
•  wody zaskórne, 
•  wody gruntowe, 
•  wody wgłębne, 
•  wody głębinowe. 
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Wody zaskórne występują na głębokości od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów. 
Zwykle w stopniu niedostatecznym ulegają procesom samooczyszczania, co powoduje, że są one 
w większości zanieczyszczone. Często są skażone drobnoustrojami, zawierają podwyższoną ilość 
związków organicznych i niezbyt dużo substancji mineralnych. Nie są więc brane pod uwagę jako 
źródła wody do picia i na potrzeby komunalne. 

Wody gruntowe nadają się do wykorzystania na cele pitne po uzdatnieniu. Wskutek zachodzących 
w nich procesów samooczyszczania najczęściej skład tych wód odpowiada wymaganiom sanitarnym, 
stawianym wodzie pitnej. Nie zawierają one bakterii chorobotwórczych i charakteryzują się stałą 
temperaturą w ciągu roku. Natomiast bardzo często występuje w nich podwyższona zawartość 
związków żelaza i manganu oraz dwutlenku węgla. 

Wody wgłębne charakteryzują się stałymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. 
Są to wody podziemne zasilane przez opady atmosferyczne, ale znajdują się one pod utworami 
nieprzepuszczalnymi. Zasilanie tych wód może się odbywać przez infiltrujące opady na wychodniach 
warstw wodonośnych lub też poprzez powiązania z innymi warstwami wodonośnymi. Infiltracja wód 
z innego poziomu wodonośnego może następować także poprzez okno hydrogeologiczne. 

Wody głębinowe są to wody znajdujące się głęboko pod powierzchnią terenu. Są one od niej 
izolowane wieloma kompleksami utworów nieprzepuszczalnych. Nie są one zasilane ani odnawialne. 
Często są wysoko zmineralizowane. 

c) Wody opadowe. 
Wody opadowe to wody, które opadają na powierzchnię ziemi w postaci deszczu, śniegu i gradu. Ich 
skład zależy od czystości atmosfery, przez którą przechodzą. Po zetknięciu się z powierzchnią ziemi 
częściowo spływają do rzek, jezior, stawów, sztucznych zbiorników wód powierzchniowych i wskutek 
rozpuszczania związków obecnych w glebie i skałach zmieniają swój skład fizyczno - chemiczny 
i bakteriologiczny.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę są wody powierzchniowe płynące. Skład tych 
wód jest bardzo zmienny i zależy od takich czynników, jak: czas kontaktu z glebą i jej rodzaj, pora 
roku, ilość wód opadowych, zagospodarowanie zlewni, ukształtowanie i pokrycie terenu. Ze względu 
na zanieczyszczenia i duże wahania w stężeniach i toksyczności związków chemicznych, względnie 
mikroorganizmów, surowe wody płynące nie nadają się do picia. Konieczne jest ich uzdatnianie wg 
poniższego schematu.
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UZDATNIANIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Także wody podziemne pobierane ze studni wymagają uzdatniania, najczęściej wg przedstawionego 
poniżej schematu.

UZDATNIANIE WÓD PODZIEMNYCH
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Kolejnym omówionym tematem było powstawanie ścieków w gospodarstwie domowym i dalsze 
postępowanie z nimi. 

Zadaniem, które miało przygotować młodzież do oceny ich ilości i jakości było narysowanie przez 
poszczególne grupy drogi, jaką przebywa woda z odkręconego kranu do rzeki. Doświadczenie 
wykazało, że młodzi ludzie coś tam wiedzą, ale nie do końca. Generalnie wszyscy rysowali odpływ 
ze zlewu lub kratki ściekowej do jakiejś rury, ale później już kombinowali różnie: a to prosto do rzeki 
a później do oczyszczalni ścieków. 

O istnieniu takiego obiektu przeważnie wszyscy wiedzieli, tyle, że nie było wiadomo, w którym 
momencie drogi ścieków należy ją ulokować. Czasem na drodze ścieków rysowali kratki uliczne, 
a następnie kanał podziemny i rzekę. 

Aby więc młodzieży przedstawić demonstracyjnie zarówno sposób powstawania ścieków 
w gospodarstwie domowym jak też ich skład i procesy, którym podlegają podczas oczyszczania 
wykorzystane zostały bardzo proste eksponaty: trzy słoiki a w jednym odrobina ziemi, w drugim 
trochę zupki w proszku oraz w trzecim czysta woda. Po dolaniu niewielkiej ilości wody do ziemi 
omówiono skład ścieków z utrzymania czystości w mieszkaniu. Są to głównie zanieczyszczenia 
nieorganiczne – piasek. Po dodaniu wody do zupy w proszku przedstawiono skład zanieczyszczeń 
organicznych pochodzących z resztek żywności i spłukiwania toalet. Następnie po wymieszaniu 
„ścieków” z obydwu słoików przedstawiono umownie skład ścieków z gospodarstw domowych. 
Dolewając do „ścieków” czystą wodę skomentowano rezultat: przez straty czystej wody w wyniku 
przecieków i niezakręcania kranów przyczyniamy się do znacznego zwiększania ilości ścieków. 

Korzystając w dalszym ciągu z demonstracji omówiono kolejno podstawowe procesy fizyczne 
wykorzystywane przy oczyszczaniu ścieków: ziemia po kilku minutach opadła na dno słoika a części 
pływające i grubsze zawiesiny zostały zatrzymane na zwykłym sitku do herbaty wykorzystanym 
do zademonstrowania procesu zatrzymywania grubszych zanieczyszczeń na kratach w typowej 
oczyszczalni ścieków. Proces oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni hydroponicznej 
młodzież poznała na przedstawionym krótkim (7 minut) filmie edukacyjnym „Woda i rozwój”. 

Głównym odbiornikiem ścieków są rzeki. Mają one pewną zdolność do samooczyszczenia, dzięki 
istnieniu zespołu organizmów żywych. Gdy do wody trafia ilość zanieczyszczeń, przekraczająca tę 
zdolność, a zwłaszcza duże ilości azotu i fosforu, nastąpi eutrofizacja, czyli wzbogacenie w substancje 
odżywcze. Skutkuje to masowym rozwojem organizmów, szczególnie w okresie letnim przy wysokich 
temperaturach i nasłonecznieniu a następnie masowe obumieranie tych organizmów, powodujące 
wtórne zanieczyszczeni9e wody przez gnijącą substancję organiczną. 

Dlatego, aby nie doprowadzać do nadmiernego zanieczyszczenia wód w rzekach, będących głównym 
źródłem zaopatrzenia w wodę pitną, ścieki komunalne zawierające w swoim składzie ścieki 
z gospodarstw domowych muszą być oczyszczone. Stopień oczyszczania tych ścieków jest określony 
przez dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń.
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Niektóre dopuszczalne zawartości składników w odpływie z oczyszczalni.

Składnik Jednostka

Wielkość oczyszczalni wyrażona liczbą mieszkańców 
równoważnych*

Do 2000 2000 do 15 000 15 000 do 100 
000

BZT5 Mg O2 / l 40 25 15

Z a w i e s i n a 
ogólna Mg / l 50 35 35

Azot ogólny (N) Mg N / l 30 15 15

Fosfor ogólny (P) Mg P / l 5 2 2

*Przez jednego równoważnego mieszkańca rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie 
rozkładalnych, wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu 
(BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę – art. 43 ust 2. Ustawy Prawo wodne.

W oczyszczalniach ścieków wykorzystuje się procesy fizyczne: na kratach zatrzymywane są grube 
zanieczyszczenia np. butelki, puszki po konserwach, w piaskownikach osadzają się zawiesiny mineralne 
– piasek i żwir a następnie w osadnikach po kilkugodzinnym czasie zatrzymania ścieków osadzają się 
drobne zawiesiny trudno opadające. Taką oczyszczalnię nazywamy mechaniczną. Na ogół jest ona 
niewystarczająca do uzyskania przedstawionego w powyższej tabeli poziomu dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń. 

Dlatego stosuje się jeszcze co najmniej drugi stopień oczyszczania na urządzeniach biologicznych. 
Wykorzystuje się tu zdolność specjalnie wyhodowanych kolonii mikroorganizmów i planktonu 
o nazwie „osad czynny”, który dzięki napowietrzaniu odpowiednią ilością tlenu konsumuje ładunek 
zanieczyszczeń, zawarty w ściekach i zwiększa swoją masę. Po pewnym czasie ścieki z komór 
biologicznych odprowadza się do osadników wtórnych, gdzie osad czynny po odpowiednim czasie 
zatrzymania opada na dno i jest usuwany do dalszej utylizacji a oczyszczone ścieki odpływają przez 
koryto przelewowe do kanału i do rzeki. Taką oczyszczalnię nazywa się mechaniczno – biologiczną. 

Jest to bardzo uproszczone i schematyczne omówienie skomplikowanego procesu oczyszczania 
ścieków, które w pewnym stopniu może przyczynić się do lepszego zrozumienia przez uczniów 
uczestniczących w projekcie co się dzieje z zanieczyszczoną wodą wykorzystaną w naszym domu.

Ważnym i skłaniającym do zastanowienia elementem zajęć było zadanie przedstawione grupom 
młodzieży, aby wymyśliły hasła zachęcające do oszczędzania wody. Oto wybrane przykłady:
•  Oszczędzaj! Dzięki wodzie żyje wiele stworzeń – także i Ty! 
•  Wszyscy potrzebują czystej wody. Dbaj o nią!
•  Pijesz i żyjesz!
•  Mając czystą wodę dbamy o przyrodę.
•  Woda bez śmieci to radość dla dzieci.
•  Będziecie mieć lepsze Zycie, kiedy wodę oszczędzicie.
•  Oszczędzanie wody - dobra rzecz, warto coś takiego mieć.
• Chmury wysoko, deszcz z nich nie leci i wody Malo, bo marnujecie.
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Treść Materiały Czas

1

 Podział uczniów na 3 grupy, rozdanie arkuszy papieru 
i pisaków. 
Uczniowie narysują gwiazdy skojarzeń do słowa „woda”.
Następnie - reprezentanci każdej grupy omówią 
skojarzenia, które zostaną spisane na tablicy 
i uporządkowane tak, aby powstał zestaw najważniejszych 
określeń dla wody używanej w gospodarstwie domowym

3 arkusze papieru i 3 
pisaki /
Tablica – kreda,

10

2

Omówienie przez trenera, ilustrowane prezentacją 
multimedialną, tematów:
• Zasoby wody na ziemi;
• Zasoby wody w Polsce
• Zużycie wody w gospodarstwach domowych ;
• Jakość wody używanej w gospodarstwach domowych;
• System zaopatrzenia w wodę gospodarstw 

domowych: 
• ujęcia wody;
• uzdatnianie wody głębinowej;
• uzdatnianie wody powierzchniowej;
• sieci wodociągowe.
Prezentacja poszczególnych tematów będzie poprzedzona 
pytaniami sondującymi poziom wiedzy uczniów np.
co sądzą o jakości wody używanej w domu (czysta do 
picia i kąpieli – niekoniecznie tak czysta np. do utrzymania 
czystości pomieszczeń)

3

Ocena ilości ścieków w gospodarstwie domowym przez 
demonstrację jak powstają ścieki, jak się je oczyszcza – 
osadzanie, cedzenie przez sitko itp. Przyjmuje się, że ilość 
ścieków = zużycie wody w gospodarstwie domowym.
Ocena rodzajów zanieczyszczeń w  ściekach – mineralne/
organiczne, zawiesiny opadalne /nieopadalne/ 
substancje rozpuszczone (ustalone przez uczniów na 
podstawie ich odpowiedzi)

Rzutnik 
multimedialny – ran 20

4

Omówienie systemu odprowadzenia ścieków:
• kanalizacja;
• oczyszczalnia ścieków.
Prelekcja ilustrowana prezentacją multimedialną plansz 
dotyczących omawianej tematyki – schemat oczyszczalni 
ścieków i omówienie jej elementów (kraty, piaskownik, 
osadnik wstępny, urządzenia biologiczne, osadnik 
wtórny)

2 arkusze papieru, 2 
mazaki,
tablica, kreda

10
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5
Prezentacja filmu „Woda i rozwój”, gdzie omawia się 
znaczenie wody dla rozwoju wsi i przedstawia ciekawy 
przykład oczyszczalni ścieków hydroponicznej – roślinnej.

2 słoiki, w jednym 
czysta woda, 
w drugim 
„przyrządzamy” 
ścieki wprowadzając 
zanieczyszczenia – 
np. rozbełtaną zupę 
w proszku, garść 
ziemi.

10

6

Podział grupy na 4 zespoły i opracowanie metaplanów 
zawierających odpowiedzi na pytania: 
1) Jaka jest sytuacja zaopatrzenia w wodę pitną w moim 

mieście?
2) Jak powinno być?
3) Dlaczego tak jest?
4) Co należy zrobić aby poprawić sytuację?
Przedstawiciele zespołów prezentują swoje metaplany 
– wybór najważniejszych ustaleń i opracowanie 
wzorcowego metaplanu.

Rzutnik 
multimedialny – 

ekran
10

7

Każdy uczeń dostaje kartki, na których wymyśla hasła 
reklamujące oszczędność wody – trener zbiera kartki 
i odczytuje hasła, uczestnicy w drodze głosowania 
wybierają 3 najlepsze.

Rzutnik 
multimedialny – 

ekran
10

90
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ENERGIA I JEJ RODZAJE

Energia - podstawowa wielkość fizyczna wyrażająca zdolność do wykonywania pracy, czyli w swojej 
istocie jest zmagazynowaną pracą, którą można wykorzystać. Ukryta jest we wszystkich rzeczach 
jakie nas otaczają. Praca i energia są ściśle ze sobą powiązane. Energia oznacza możliwość, natomiast 
praca wykonanie, spełnienie.  

Rodzaje energii:

• Energia mechaniczna – jest postacią energii związanej z ruchem i położeniem obiektu 
fizycznego. Jest sumą energii potencjalnej i kinetycznej

• Energia kinetyczna – energia ciała związana z ruchem
• Energia potencjalna – energia jaką posiada układ ciał umieszczony w polu sił zachowawczych 

wynikająca z rozmieszczenia tych ciał
• Energia cieplna – część wewnętrznej energii układu, która jest związana z chaotycznym 

ruchem cząsteczek układu
• Energia elektryczna – prądu elektrycznego ( z niej korzystamy najczęściej) to energia jaką 

prąd elektryczny przekazuje odbiornikowi wykonującemu pracę lub zmieniającemu ją na 
inną formę energii.

• Energia jądrowa – to energia wydzielana podczas przemian jądrowych. Uwalnianie się 
energii podczas tych przemian związane jest z różnicami energii wiązania poszczególnych 
jąder atomowych

• Energia swobodna – w termodynamice, część energii układu fizycznego, która może być 
przekształcona w pracę

• Energia wewnętrzna (oznaczana zwykle jako U lub Ew) - w termodynamice - całkowity 
zasób energii układu stanowiący sumę energii oddziaływań międzycząsteczkowych 
i wewnątrzcząsteczkowych układu, a także energii ruchu cieplnego cząsteczek oraz wszystkich 
innych rodzajów energii występujących w układzie.- 

• Energia wiązania  -  jądra atomowego określa energię potrzebną do rozdzielenia jądra 
atomowego na protony i neutrony. Energia wiązania jest ważnym kryterium decydującym 
o trwałości jądra atomowego.

• Energia witalna - pojęcie filozoficzne 

ŹRÓDŁA ENERGII NIEODNAWIALNEJ I KONSEKWENCJE ŚRODOWISKOWE ICH UŻYWANIA

Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie. Ich 
wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów. Ich przeciwieństwem są odnawialne 
źródła energii.

Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim paliwa kopalne: uran, węgiel kamienny, węgiel 
brunatny, torf, ropa naftowa i gaz ziemny.

Węgiel kamienny, brunatny i torf powstał przed 150 – 280 milionami lat. Węgiel jest niczym innym niż 
skamieniałym lasem. W ciepłych i wilgotnych lasach bagnistych rosły przed milionami lat olbrzymie 
rośliny. Drzewa umierały i tonęły w błocie. Nie dochodziło do rozkładu aż do humusu ponieważ 
brakowało tlenu. Powstawała szlamowata warstwa resztek roślin i zwierząt – torf. Z czasem zalegały 
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nad torfem zwietrzałe skały, zwane sedymentem i osadem i naciskały na dolne warstwy. W ten 
sposób powstał węgiel brunatny. Zawiera on widoczne części roślin. Pod wpływem coraz to nowych 
warstw węgiel był coraz to bardziej ściskany. Ponadto wysoka temperatura wnętrza Ziemi pozbawiała 
‘czarne skały’ wody. W ten sposób z biegiem lat węgiel brunatny przekształcał się w węgiel kamienny. 
Pod wpływem ciśnienia węgiel kamienny mógł przekształcić się w antracyt, najbardziej wartościowy 
węgiel kamienny. Największe zasoby węgla znajdują się w USA, Rosji i Chinach, łącznie 60% 
światowych zasobów. Szerokie zastosowanie węgla rozpoczęło się w epoce rewolucji przemysłowej 
w połowie XIX w i praktycznie trwa do dziś, pomimo zanieczyszczenie środowiska jakie powstaje 
podczas jego spalania. W Polsce jest niezastąpionym nośnikiem przy produkcji energii elektrycznej. 
W trakcie spalania powstaje wiele szkodliwych gazów: CO2, NO, przyczyniających się do pogłębienia 
efektu cieplarnianego i bardzo często również SO2 odpowiedzialnego za kwaśne deszcze. 

Ropa naftowa została odkryta w Polsce przez Ignacego Łukaszewicza w roku 1853 na uniwersytecie 
lwowskim. Ignacy Łukaszewicz docenił jej znaczenie przemysłowe i wybudował pierwszą rafinerię. Sam 
rozwój przemysłu naftowego nastąpił w drugiej połowie ubiegłego wieku w stanach Zjednoczonych. 
Bardzo szybko stała się kolejnym bardzo ważnym nośnikiem energii i jest jednym z najważniejszych 
jej źródeł. Zaspokaja 40% łącznych potrzeb energetycznych. Ma ogromne znaczenie w transporcie 
i jest jednocześnie podstawowym surowcem dla większości produktów z tworzyw sztucznych oraz 
medykamentów. W trakcie spalania powstają szkodliwe spaliny, zanieczyszczające powietrze, jak 
i gazy pogłębiające efekt cieplarniany podobnie jak przy spalaniu węgla. Tlenki azotu tworzące się 
podczas spalania ropy naftowej są jedną z podstawowych przyczyn wymierania lasów.

Uran – źródłem energii jądrowej. Energia atomowa powstaje podczas rozpadu jądra atomowego 
określonego pierwiastka. Atomy niektórych pierwiastków dzielą się szczególnie łatwo. Należy do 
nich uran 235. Podczas rozpadu jąder atomowych wyzwala się promieniowanie (radioaktywne) 
i energia cieplna, która może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. W ostatnich 
latach powstało wiele elektrowni atomowych, np. we Francji 70% energii elektrycznej produkowane 
jest w takich elektrowniach. Elektrownia jądrowa jest ryzykownym sposobem uzyskiwania energii 
ze względu na swoją awaryjność jak i na produkcję radioaktywnego odpadu, który jeszcze przez 
dziesiątki tysięcy lat będzie wydzielał szkodliwe promieniowanie. Wyczerpują się również zasoby 
uranu 235. 

ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, 
promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz 
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach 
odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych 
i zwierzęcych” . def. z ustawy o prawie energetycznym

• Promieniowanie słoneczne - Do Ziemi dociera promieniowanie słoneczne zbliżone widmowo 
do promieniowania ciała doskonale czarnego o temperaturze ok. 5700 K. Graniczną mocą, jaką 
można uzyskać bezpośrednio z energii słonecznej na jednym metrze kwadratowym, jest tzw. 
stała słoneczna, która wynosi średnio 1 367 W/m2 i jest mocą promieniowania słonecznego 
docierającą do zewnętrznej warstwy atmosfery. Część tej energii jest odbijana lub pochłaniana 
przez atmosferę, więc efektywnie wykorzystać przy powierzchni Ziemi możemy do 1000 W/m2. 
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Energię słoneczną wykorzystujemy za pomocą kolektorów (np. do ogrzewania wody), jak i ogniw 
słonecznych. Zastosowanie tych ostatnich jest szczególnie ważne w krajach rozwijających, na 
terenach wiejskich, gdzie przewody elektryczne często nie dochodzą. Szkoły i szpitale wiejskie 
otrzymują bez problemów prąd elektryczny, a napędzane energią słoneczną pompy wodne 
dostarczają ludziom wodę bez przerw. Korzystanie z promieniowania słonecznego i zamienianie 
go w energię ma duże znaczenie w przyszłości. Energia taka jest czysta ekologicznie – nie 
wytwarza żadnych zanieczyszczeń i ma niewyczerpane źródło w słońcu.  

• Energia wiatru – jest wykorzystywana za pomocą „wiatraków” , które zmieniają ją w energię 
elektryczną. Siła wiatru wzrasta z wysokością, a z nią również ilość wytwarzanej energii. Do 
zrealizowania przedsięwzięcia czerpania profitów z energii wiatru niezbędnym jest budowa 
fermy wiatraków, tworzących elektrownię wietrzną. Średnia moc tych wiatraków mieści się 
w granicach 50 - 150 KW. Energia z wiatraków płynie do specjalnych sieci rozdzielczych, bądź 
też siłowni wiatrowych o dużej mocy (kilku MW) lub ogromnej (kilkuset MW) w tzw. parkach 
wiatrowych.  Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, 
pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie 
energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Nie do końca można się z tym zgodzić, 
pomimo, że produkcja energii w ten sposób nie powoduje żadnych zanieczyszczeń, sama ferma 
wiatrowa nie jest ozdobą krajobrazu, jak również stanowi zagrożenie dla migrujących ptaków, 
które wpadają w ciąg powietrzny wytworzony przez parki wiatrowe i giną.

• Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) - jeden z rodzajów odnawialnych źródeł 
energii. Polega na wykorzystywaniu cieplnej energii wnętrza Ziemi, szczególnie w obszarach 
działalności wulkanicznej i sejsmicznej. Woda gruntowa przepływając przez głęboko położone 
gorące warstwy skał nagrzewa się i wybija na powierzchnię, jako ciepłe źródła i gorące gejzery, 
lub w celu wydobycia wód geotermalnych na powierzchnię wykonuje się odwierty do głębokości 
zalegania tych wód. W pewnej odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, 
którym wodę geotermalną po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Wody 
geotermiczne są z reguły mocno zasobne, jest to powodem szczególnie trudnych warunków 
pracy wymienników ciepła i innych elementów armatury instalacji geotermicznych. Energię 
geotermiczną wykorzystuje się w układach centralnego ogrzewania jako podstawowe źródło 
energii cieplnej. Drugim zastosowaniem energii geotermicznej jest produkcja energii elektrycznej. 
Jest to opłacalne jedynie w przypadkach źródeł szczególnie gorących. Zagrożenie jakie niesie 
za sobą produkcja energii geotermicznej to zanieczyszczenia wód głębinowych, uwalnianie się 
radonu, siarkowodoru i innych gazów.  W Polsce produkcja energii elektrycznej jest niewielka 
i wynosi około 71,4 MJ/s, ale musimy zdawać sobie sprawę, że i zasoby wód geotermalnych mamy 
niewielkie i na dużych głębokościach. W dodatku znakomita większość zasobów geotermalnych 
jest w Polsce niskotemperaturowa , a więc nie nadaje się do generacji energii elektrycznej, 
a jedynie do ogrzewania i to po zastosowaniu specjalnych rozwiązań niskotemperaturowych lub 
pomp ciepła (prof. Krzysztof Żmijewski). Tak więc pomimo atrakcyjności ekologicznej to źródło 
energii jest raczej dla nas dostępne w ograniczonym zakresie.

• Energia wody -  wykorzystywana jest poprzez elektrownię wodną, gdzie energia spadku wody 
zamieniana jest na energię elektryczną. Elektrownie wodne dzieli się na: "duże" i "małe", 
przyjmując, że małe elektrownie wodne (określane skrótem MEW) to te o mocy poniżej 5 MW. 
Podział ten jest dość umowny (w Skandynawii i Szwajcarii granicą są 2 MW, a w USA 15 MW), 
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ale dość ważny, gdyż MEW są zaliczane do niekonwencjonalnych, odnawialnych i ekologicznych 
źródeł energii. Natomiast duże elektrownie wodne są tak na świecie rozpowszechnione (20% 
światowej produkcji energii elektrycznej), że traktowane są często jako konwencjonalne źródło 
energii, a duży stopień ingerencji w środowisko naturalne powstrzymuje wielu badaczy od 
nazywania dużych elektrowni wodnych ekologicznymi. Elektrownie wodne można podzielić 
na elektrownie przepływowe produkujące energię elektryczną oraz elektrownie szczytowo-
pompowe, które służą głównie do magazynowania energii elektrycznej wyprodukowanej w inny 
sposób. W Norwegii uzyskuje się tą drogą 99% energii elektrycznej, w Szwajcarii 62%, a w Polsce 
nieco powyżej 2%. Energia uzyskiwana w ten sposób nie zawsze spełnia wymogi ekologiczne. 
Budowa i eksploatacja olbrzymich elektrowni wodnych często bywa problematyczna. Ludzie 
są przymusowo wysiedlani, a ich naturalne środowisko zniszczone. Duże obszary o pięknym 
krajobrazie zostaną pochłonięte przez wodę. Wszystkie żyjące rośliny i zwierzęta giną, a liczne 
gatunki wymierają na zawsze. Przykładem takich zmian może być zapora na Dunajcu. Nawet 
niewielkie elektrownie wodne są przeszkodą dla migrujących ryb w górę rzeki na tarło. 

• Biomasa definicja - biomasa jest to substancja organiczna powstająca w wyniku procesu 
fotosyntezy. Przyrost biomasy roślin zależy od intensywności nasłonecznienia, biologicznie 
zdrowej gleby i wody. Biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, 
odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny 
frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE).

Do celów energetycznych wykorzystuje się: drewno opadowe, odchody zwierząt, osady ściekowe, 
słomę, makuchy, inne odpady produkcji rolniczej. Biomasa jest bardzo ważnym czynnikiem 
w produkcji energii na świecie. W roku 2000 jej udział wynosił 14%. Wartość opałowa biomasy, 
przedstawiona poniżej w tabeli,  jest również konkurencyjna z nieodnawialnymi źródłami energii. 

Słoma żółta 14,3 MJ/kg

Słoma szara 15,2 MJ/kg

Drewno opałowe 13,0 MJ/kg

Diestr (olej napędowy z rzepaku) 37,1 MJ/kg

Etanol 25,0 MJ/kg

Węgiel kamienny 25,0 MJ/kg

Gaz ziemny 48,0 MJ/kg

Zasoby biomasy w Polsce są spore: 25 mln ton słomy zbożowej, rzepakowej oraz siana, natomiast 
drewna opałowego jest około 2,5 mln drewna opałowego. W trakcie spalania biomasy wydziela się 
CO2, ilość tego gazu jaką pochłania roślina do procesu fotosyntezy równoważy efekt wydzielania.

Biogaz - nadający się do celów energetycznych może powstać w procesie fermentacji beztlenowej 
z odpadów zwierzęcych w biogazowniach rolniczych,  osadu ściekowego w oczyszczalniach ścieków,  
odpadów organicznych na komunalnych wysypiskach śmieci
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Skład biogazu -CH4 – 55-70%; CO2 – 32-37%; N2 – 0,2-0,4%; H2S – 0,06g/m3, po odsiarczeniu 0,01 g/
m3 . Biogaz po odsiarczeniu ma zastosowanie zarówno w produkcji energii cieplnej jak i elektrycznej. 
Możemy dostarczać biogaz do sieci gazowej, wykorzystuje się w procesach technologicznych, np. 
do produkcji metanolu i jako paliwa do silników trakcyjnych pojazdów. W Polsce produkuje się 
niewielkie ilości biogazu, a dobrym przykładem takiej produkcji jest oczyszczalnia ścieków w Tychach 
–Urbanowicach. Należy żałować, że metoda ta nie jest jeszcze  zbyt popularna u nas, ponieważ 
w klasie ekologicnosci zajmuje pierwsze miejsce i jest znakomitym  przykładem właściwego 
zagospodarowania odpadów. 

Biopaliwa, czy agropaliwa? 

Nazewnictwo biopaliwa jest zupełnie niewłaściwe, ponieważ sugeruje ekologiczny sposób 
pozyskiwania paliwa, podczas gdy źródłem pozyskiwania tego paliwa jest tak naprawdę 
przemysłowe rolnictwo ze wszystkimi konsekwencjami presji na środowisko jakimi są nadmierne 
zużycie azotanów i pestycydów. Dlatego wydaje się, że właściwą nazwą będzie agro-paliwa. Agro-
paliwa możemy zdefiniować w następujący sposób - to ciekłe paliwa uzyskane ze produkcji takich 
roślin jak rzepak, kukurydza w naszej strefie klimatycznej i trzciny cukrowej, palmy olejowej, soi 
w krajach tropikalnych. W obecnej polityce Unii Europejskiej istnieje nacisk na używanie agro-paliw 
jako alternatywy dla ropy naftowej.  Spowodowało to nowe wyzwanie dla krajów rozwijających 
się – zwiększenie powierzchni produkcji, która sprostałaby zapotrzebowaniom Europy. Entuzjazm 
wobec tzw. biopaliw jako alternatywy dla paliw kopalnych powinny nieco ostudzić pewne fakty, 
które wskazują na to, że paliwa produkowane z biomasy uprawianej w ogromnych monokulturach 
niszczą różnorodność gatunkową i napędzają łamanie praw człowieka. Przemysł biopaliwowy rozwija 
intensywne przemysłowe rolnictwo i stanowi kanał dystrybucji roślin genetycznie modyfikowanych. 
Stanowi ponadto zagrożenie dla upraw roślin przeznaczonych na pożywienie. Argument sugerujący, że 
tzw. biopaliwa doprowadzą do ograniczenia skutków globalnego ocieplenia nie został udowodniony. 
Możliwe jest też, że zniszczenie lasów tropikalnych, torfowisk i innych ekosystemów przez plantację 
biopaliw wręcz przyspieszy efekt cieplarniany.

EFEKT CIEPLARNIANY I JEGO KONSEKWENCJE 

Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością 
atmosfery. Ciało niebieskie pozbawione atmosfery (np. Księżyc) pochłania i emituje promieniowanie 
bezpośrednio ze swojej powierzchni. Atmosfera zaburza ten proces wymiany ciepła, głównie poprzez 
ograniczenie ilości energii cieplnej wypromieniowywanej z powierzchni planety i dolnych warstw jej 
atmosfery bezpośrednio w przestrzeń kosmiczną. Proces ten jest wywołany przez gazy cieplarniane, 
pyły i aerozole zawieszone w atmosferze. W opisie zjawiska uwzględnia się też wszystkie inne 
procesy zachodzące w atmosferze, jak i na powierzchni planety, odpowiedzialne za przepływ energii 
z gwiazdy macierzystej, a także przenoszące energię z planety w przestrzeń kosmiczną. W Układzie 
Słonecznym występowanie efektu cieplarnianego stwierdzono na Ziemi, Marsie, Wenus oraz na 
księżycu Saturna – Tytanie.

Na Ziemi termin „efekt cieplarniany” odnosi się zarówno do podwyższenia temperatury, związanego 
z czynnikami naturalnymi, jak i do zmiany tego efektu, wywołanego emisją gazów cieplarnianych 
wskutek działalności człowieka. W potocznym rozumieniu efekt naturalny jest często pomijany, 
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zwracana jest natomiast uwaga na wzrost temperatury Ziemi w ciągu ostatniego stulecia, zwany 
globalnym ociepleniem. Niemniej musimy się zgodzić z tezą, że globalne ocieplenie jakie nastąpiło 
w ostatnim stuleciu jest wynikiem działalności człowieka związanej z  rozwojem przemysłu 
i transportu, rolnictwa przemysłowego, masowe wycinanie lasów tropikalnych.

Skutki globalnego ocieplenia mogą być opłakane Wzrost temperatury spowodować może 
w konsekwencji zmiany w zasięgu lodowców i poziomu wód oceanicznych (a co za tym idzie zatopienie 
wielu miast nabrzeżnych na świecie), zmiany ilości i rozkładu opadów, zmiany w intensywności 
ekstremalnych zjawisk pogodowych (takich jak powodzie lub intensywność huraganów), zmiany 
w zasięgu i wydajności upraw, zmiany zasięgów i wymieranie gatunków organizmów żywych.

POLSKA ENERGETYKA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Sytuację energetyczną Polski można przedstawić jako stan przejściowy pomiędzy gospodarką 
centralnie planowaną, charakteryzującą się niską  efektywnością energetyczną, wysoką 
energochłonnością, wysoką emisyjnością, monokulturą węglową i państwowym monopolem, 
a wysoko rozwiniętą gospodarką wolnorynkową, w której występuje wysoka efektywność 
energetyczna, niska energochłonność, niska emisyjność, dywersyfikacja paliw i źródeł energii 
w wieloma , głównie prywatnymi podmiotami. Naczelny problem obejmujący całą gospodarkę, to 
bardzo niska efektywność energetyczna i elektroenergetyczna Polski. Na wyprodukowanie 1 euro 
Produktu Krajowego Brutto potrzebujemy 2,5razy więcej prądu niż kraje starej unijnej 15-tki. Niska 
wydajność przekłada się bezpośrednio na wysoką emisyjność polskiej energetyki. Mamy problemy 
z osiąganiem limitów emisji SO2 przyjętych przez nas w Traktacie Akcesyjnym, w krótkiej przyszłości 
dotyczyć to będzie emisji NO2 i CO2. 

Nasze zobowiązania zużycia energii odnawialnej wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
rady 2001/77/EC z dnia 27 września 2001 w sprawie promowania energii elektrycznej produkowanej 
z odnawialnych źródeł energii na wewnętrznym rynku energetycznym, która zaczęła obowiązywać 
w Polsce z dniem 1 stycznia 2005 w postaci aktu Wykonawczego – rozporządzenia ministra gospodarki 
i pracy. Obowiązek będzie spełniony, gdy udział ilościowy w % energii elektrycznej poch. ze źródeł 
odnawialnych wyniesie:

• 2005 – 3,1%

• 2006 – 3.6%

• 2007 – 4,3%

• 2008 – 5,4%

• 2009 – 7,0%

• 2010 – 9,0%
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Poniższa tabelka pokazuje udział odnawialnego źródła energii w produkcji energii elektrycznej 
w roku 2005. Przyjęty cel do roku 2010 wynosi 10%.

Rodzaj źródła OZE Energia
{MW)

Procentowy udział  
produkcji Liczba świadectw

El. na biomasę 467 018,483 12% 225
El. na biogaz 103 120,614 3% 319
El. wiatrowe 135 043,313 4% 282
El. wodne 2 175 060,244 58% 4 097
Współspalanie 877 000,321 23% 299
Łącznie 3 757 251,975 100% 5 222

Prawo energetyczne stworzyło warunki do rozwoju rynku „zielonej” elektryczności przez obligatoryjne 
kwoty jej wytwarzania, dostarczania ora system zielonych certyfikatów wraz ze świadectwami 
pochodzenia.

Największy potencjał w rozwoju energetyki odnawialnej posiada współspalanie rzędu 4% do 2010, 
chociaż budzi spore kontrowersje, ze względu na potrzebę dostarczenia dużej ilości drewna, którego 
nie ma, a więc kolejna presja na środowisko. Duży potencjał reprezentuje duża energetyka wodna, 
która napotyka na poważne obawy ze strony organizacji ekologicznych. Rozwija się energetyka 
wiatrowa, choć budzi kontrowersje ze względów krajobrazowych i ochronę ptaków. Podsumowując, 
jeszcze wiele lat przed nami, aby zbliżyć się do zrównoważonego rozwoju w tej dziedzinie gospodarki.

MÓJ WKŁAD W OGRANICZENIE EMISJI CO2  - OSZCZĘDZANIE ENERGII

Na poziomie Państwa i Unii europejskiej podpisaliśmy Konwencję Klimatyczną obecnie ratyfikowaną 
przez wszystkie państwa ONZ. Celem konwencji jest ustabilizowanie ilości gazów cieplarnianych 
na poziomie, który nie wywoła istotnych zmian w klimacie. Protokół z Kioto jest uzupełnieniem 
Konwencji Klimatycznej. Na mocy postanowień protokołu kraje, które zdecydowały się na jego 
ratyfikację, zobowiązały się do redukcji do 2012 roku własnych emisji o 5,2% dwutlenku węgla, 
metanu, tlenku azotu, HCF i PFC – gazów powodujących efekt cieplarniany. W lutym2005 roku, 
protokół z Kioto został ratyfikowany przez 141 krajów wytwarzających 61% światowej emisji gazów 
cieplarnianych.

Pozostaje pytanie, co możemy zrobić jako zwykli obywatele Ziemi? Wiele różnych drobnych działań, 
pomnożone przez ilość osób wykonujących to zwielokrotni efekt działania. Można ocieplić dom, lub 
tylko uszczelnić okna i drzwi na zimę, na pewno ilość energii zużyta do ogrzania tego pomieszczenia 
będzie zdecydowanie mniejsza. Przy wymianie sprzętu domowego , kupuj nowy z funkcjami 
oszczędzania wody i energii. Używaj żarówek energooszczędnych i systematycznie wyłączaj światło 
w pomieszczeniach gdzie nie przebywasz. Wyłączaj funkcję stan-by, czyli małe świecące się czerwone 
diody, one też pochłaniają energię. Stosuj perlatory przy prysznic, oszczędność cieplej wody, nawet 
do 60%, a przy myciu naczyń nie używaj bieżącej wody. Poruszaj się publicznymi środkami transportu, 
używaj często roweru. Czy wszystkie te drobne czynności mogą wpłynąć na zużycie CO2, okazuję się, 
że wszystko to zależy czy będziemy to robić na skalę masową.

Materiał źródłowy:
1. Wikipedia
2. Jaka energetyka w zrównoważonym rozwoju – Instytut na Rzecz Ekorozwoju
3. Polityka energetyczna Polski
4. materiały PKE z projektu Feeding and Fueling
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Treść Materiały Czas

1.

Krótkie wprowadzenie nt energii, jej rodzaje, 
skąd się bierze, jakie ma znaczenie, etc.

Praca w parach, uczestnicy zajęć, 
przeprowadzają wywiad, w jaki sposób 
konsumują energię. Dwie wybrane pary 
prezentują wyniki swoich prac.

10 min

2.

Konsekwencje dla środowiska jakie niesie 
zużywanie nieodnawialnych źródeł energii – 
prezentacja multimedialna. 

Podczas prezentacji trener zadaje dużo pytań 
młodzieży np. Jak wam się wydaje skąd to się 
bierze.. albo jak jest itd. 

Rzutnik, laptop i ekran 7 min

3.

Uczestnicy zajęć odpowiadają na pytanie – co 
Ci się kojarzy z efektem cieplarnianym

Metoda pracy – gwiazda skojarzeń. Praca 
w dwóch grupach. 

Dwie karki papieru 
z flipcharta, mazaki 10 min

4.
Efekt cieplarniany i jego konsekwencje – 
prezentacja multimedialna Rzutnik, laptop i ekran 8 min

5.
Ćwiczenie – rozwiązanie zadania 
matematycznego: ile zużywamy CO2 w czasie 
tych zajęć podczas gdy sala jest oświetlona. 
Praca w 2 grupach. Na początku podam dane 
wyjściowe do zadania. 

Mazaki, kartki papieru 10 min

6.

Źródła energii odnawialnej, przeprowadzamy 
burze mózgów, aby zbadać stan wiedzy, z czym 
im się kojarzy energia odnawialna, wypisujemy 
karteczki i przylepiamy je na tablicy

Kolorowe karteczki, 
mazaki 10 min

7. Źródła energii odnawialnej – prezentacja 
multimedialna, rozdanie ulotek 
przygotowanych przez PKE. 

Rzutnik, laptop i ekran 15 min

8.

W jaki sposób nasze zapotrzebowanie 
i nadmierne zużycie energii wpływa na kraje 
rozwijające się – prezentacja multimedialna

Ostatnia prezentacja jest traktowana jako 
ciekawostka, bonus jak starczy nam czasu

Rzutnik, laptop i ekran 15 min

Całość 85 min
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Aleksandra Cieślińska 

Biolog – ekolog. Praktyka zawodowa - w placówce naukowej, laboratorium badania wody i ścieków, 
służbie zdrowia oraz sanitarnej, administracji rządowej a obecnie w Polskim Klubie Ekologicznym 
pozwala na szeroki ogląd zagadnień ochrony przyrody i środowiska. Projekt „Zielony Gaj” przyniósł 
nowe, cenne doświadczenia - współpracę z pedagogami, pracę z młodzieżą nad poznawaniem świata 
przyrodniczego oraz umiejętność dzielenia się wiedzą.

Celem zajęć było zaznajomienie uczniów, przypomnienie i uzupełnienie wiadomości o powietrzu 
- elemencie środowiska, z którym mamy na co dzień do czynienia i bez którego nie możemy żyć. 
Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że to życiodajne powietrze, gdy nie jest jakościowo 
odpowiednie – oddziałuje negatywnie na nasze zdrowie i jest powodem różnorakich uciążliwości. 
Podczas gdy o konieczności monitoringu jakości powietrza zewnętrznego wspomina się coraz 
częściej - szczególnie w regionach zurbanizowanych i przemysłowych, rzadko pamięta się o jakości 
powietrza, którym oddychamy na co dzień w pomieszczeniach: mieszkaniach i biurach, sklepach 
i fabrykach.

Jest to szczególnie istotne w naszej strefie klimatycznej, gdzie zdecydowaną większość czasu 
spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. Ostatnie obserwacje wykazują, że wzrasta ilość osób, 
doświadczających pogorszenia stanu zdrowia czy złego samopoczucia z powodu specyficznych 
zanieczyszczeń  powietrza wewnętrznego.

Dodatkowe narażenia zdrowia i obniżenie komfortu (jakości życia) powoduje również hałas, który 
jakże często przekracza poziom gwarantujący zachowanie zdrowia psychicznego oraz  sprawność 
narządu zmysłu słuchu. 

Dla zrozumienia wpływu szkodliwych czynników związanych z otaczającym powietrzem na człowieka 
i środowisko ożywione oraz nieożywione, potrzebna jest znajomość podstawowych właściwości 
powietrza, ogólna wiedza o tym jak funkcjonuje atmosfera, na czym polegają zanieczyszczenia i inne 
narażenia przenoszone drogą powietrzną. Mówimy więc o obecności w powietrzu substancji i energii 
szkodliwych – gazowych, mineralnych (zarówno pochodzenia naturalnego jak i antropogenicznego), 
zanieczyszczeniach biologicznych, drganiach wibroakustycznych - a także o mikroklimacie  który 
może być korzystny i sprzyjać zdrowotności, a może też być dla człowieka nieprzyjazny.

Należy zwrócić uwagę, że zanieczyszczenia powietrza w większości wpływają niekorzystnie także na 
inne organizmy żywe – zwierzęta i rośliny.

Przyczyniają się do skażeń wód i gleby, powodują korozję metali i niszczenie materiałów budowlanych. 

POWIETRZE I HAŁAS Aleksandra Cieślińska
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 (Fot. 1. Park)

Atmosfera ziemska - jest to:

• powłoka gazowa o grubości ok. 1000 km otaczająca kulę ziemską 
• spełnia rolę parasola ochronnego przed szkodliwym promieniowaniem z kosmosu i umożliwia 

życie na Ziemi
• składa się z mieszaniny gazów – głównie azotu i tlenu – zwanej powietrzem, które jest niezbędne 

człowiekowi, zwierzętom, roślinom  i większości mikroorganizmom do oddychania
• ciśnienie i gęstość atmosfery maleją wraz z wysokością; 
• 99% masy powietrza mieści się w warstwach do wysokości 100 km nad powierzchnią Ziemi; 

Poza atmosferą rozciąga się przestrzeń kosmiczna, w której panuje próżnia 

Przekrój pionowy przez  atmosferę (warstwy):

Troposfera: tu żyje człowiek. W jej dolnej części – do 5 km, zawiera się polowa masy powietrza. 
Jest warstwą atmosfery  bezpośrednio okalającą  powierzchnię Ziemi - nad biegunami ma grubość 
8 km,  a nad równikiem sięga 17 km. W warstwie tej znajduje się niemal cała para wodna, zachodzą 
pionowe i poziome ruchy powietrza. Wywołuje to różne zjawiska atmosferyczne i kształtuje się 
pogoda. Temperatura troposfery obniża  się wraz z wysokością, a  powietrze staje się coraz rzadsze. 

Stratosfera rozciąga się do wysokości 50 km: tu jest ochronna  warstwa ozonowa.

Mezosfera dochodzi do 85 km wysokości: tu spalają się meteory.

Termosfera: dociera aż do 500 km: tu odbijają się fale  radiowe i świeci zorza polarna.

Egzosfera  to górna warstwa, która na wysokości powyżej 800 km przechodzi stopniowo, bez 
wyraźnej granicy, do sfery gazu międzyplanetarnego.

POWIETRZE I HAŁAS
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Podstawowe  właściwości powietrza

Powietrze jest mieszaniną gazów. Czyste powietrze jest  przezroczyste, bezwonne i  bezbarwne. 
Zwykle zawiera w swoim składzie  również drobiny cieczy (para  wodna) oraz ciał stałych (pyły). 
Powietrze może się sprężać i  rozprężać; ogrzane powietrze rozrzedza się  i jest lżejsze, więc unosi się 
do  góry. Oziębiając się, staje się cięższe i  opada na dół. 

Powietrze, którym oddychamy to:

• azot 76-78%
•  tlen 21- 23%
• argon 0,9% i inne gazy  szlachetne (neon, hel, krypton,  ksenon)
• dwutlenek węgla 0,02-0,05%
• metan, wodór, ozon, jod i inne gazy w  śladowych ilościach
• zmienne ilości pary wodnej od  0% na biegunach do 4% w strefie równikowej

Otaczające nas  powietrze  najczęściej zawiera domieszki: 
• stałe: pyły mineralne lub organiczne  o różnej wielkości, pyłki roślin,  drobnoustroje
• ciecze: para wodna, aerozole  - w rejonach uprzemysłowionych  również drobiny kwasów  

azotowego i siarkowego  powodujące kwaśne deszcze
• gazowe związki siarki, azotu, tlenki  węgla, węglowodory, olejki  eteryczne i inne

Źródła emisji zanieczyszczeń mogą być: punktowe (np. komin), liniowe (np. autostrada), 
powierzchniowe (np. poletka osadników oczyszczalni ścieków)

Efekt cieplarniany (szklarniowy)

Dla zachowania na Ziemi warunków umożliwiających życie (w odniesieniu do warunków kosmicznych 
– jest to bardzo wąski zakres temperatury i wilgotności) – konieczne jest promieniowanie słoneczne 
i specyficzne warunki atmosferyczne.

Około 30%  promieniowania słonecznego w postaci promieniowania krótkofalowego jest odbijane 
od atmosfery ziemskiej oraz powierzchni Ziemi i rozprasza się w kosmosie.
Pozostała część jest absorbowana przez atmosferę (parę wodną  i gazy) oraz pochłaniana przez 
powierzchnię Ziemi, która ogrzewając się, sama staje się źródłem promieniowania - tym razem 
długofalowego cieplnego - ogrzewając przygruntową warstwę powietrza.

Generalnie – warunki do życia tworzy  delikatna równowaga następujących strumieni promieniowania 
i energii:

• Promieniowanie pochodzące od Słońca
• Odbicie od chmur i aerozoli
• Częściowe odbicie od  powierzchni Ziemi
• Absorpcja w powietrzu
• Pochłanianie przez oceany i lądy Ziemi
• Parowanie wody –  w równowadze dynamicznej

POWIETRZE I HAŁAS



220

• Wtórne wypromieniowanie pochodzące od Ziemi i atmosfery ziemskiej:
• Promieniowanie podczerwone z nagrzanej powierzchni Ziemi
• Promieniowanie podczerwone w kosmos 
• Pochłanianie i wypromieniowanie ciepła z chmur
• Pochłanianie i wypromieniowanie przez gazy cieplarniane

Gdyby nie opisane powyżej zjawisko, temperatura Ziemi byłaby o ok. 33oC niższa (wynosiłaby ok. – 
18oC), a jej powierzchnia w większości zamarznięta.

Za efekt cieplarniany odpowiada para wodna (ok. 60%), dwutlenek węgla (ok. 20%) i inne gazy, 
w tym podtlenek azotu, metan, ozon, freony.  

Istnieje teoria, że gazy cieplarniane pochodzenia antropogenicznego zachwiały tę delikatną 
równowagę prowadząc do ocieplenia klimatu.  Obwinia się za to głównie dwutlenek  węgla ze spalania 
paliw oraz emisje innych gazów „cieplarnianych”. Promotorem takiego poglądu był b. wiceprezydent 
Stanów Zjednoczonych – Al. Gore (za co dostał nagrodę Nobla).  Doprowadziło to do przyjęcia 
Konwencji Klimatycznej  i podpisania przez wiele państw Protokołu z Kyoto –zobowiązującego 
do obniżenia emisji CO2 ( i innych gazów).  Wiąże się to z istotnymi ograniczeniami w przemyśle 
i ogólnym spowolnieniem tempa rozwoju. Stany Zjednoczone nie podpisały tego protokołu i nie 
ograniczają  emisji, argumentując że antropogeniczny dwutlenek węgla stanowi ok. 2% całkowitej 
emisji (główne źródła to „oddychanie oceanów” i wybuchy wulkanów) – co jest mniejsze niż błąd 
oszacowania emisji całkowitej.  Natomiast Unia Europejska wprowadziła System Handlu Emisjami – 
w sposób znaczący hamujący gospodarkę opartą o energetykę spalającą paliwa kopalne (np. Polska 
w 95% wykorzystuje węgiel kamienny).

Polityka taka pozwala USA utrzymać przewagę gospodarczą nad Europą.  Ograniczeń emisji nie 
stosują również tzw „rosnące gospodarki” głównie azjatyckie (Chiny, Indie).

Gra gospodarczo – polityczna nie zmienia faktu, że trzeba dbać o jakość powietrza i oszczędnie 
gospodarować paliwami kopalnymi – zachowując je dla przyszłych pokoleń.

Ozon

Jest to trójatomowa forma tlenu; gaz  silnie utleniający, w troposferze występuje w  sposób naturalny 
w niewielkich  ilościach; gdy pojawi się go  więcej – szkodliwy dla człowieka  i zwierząt, uszkadza 
rośliny.

W części stratosfery zwanej  ozonosferą pełni ważną rolę ochronną - filtra  pochłaniającego  
promieniowanie  ultrafioletowe – w nadmiarze  zabójcze dla organizmów żywych

Dziura ozonowa

Powstaje na skutek rozkładu ozonu przez niektóre substancje takie jak freony/ halony  (pochodzenia 
antropogenicznego lub naturalnego)  oraz tlenki azotu; największą dziurę ozonową  obserwowano 
w latach 90-tych nad Antarktydą. Zanikanie warstwy ochronnej  ozonu stratosferycznego  powoduje, 
że zbyt dużo UV dociera do powierzchni Ziemi  stanowiąc zagrożenie dla  organizmów żywych.

Aleksandra Józewicz

POWIETRZE I HAŁAS



221

Ze względu na pochodzenie, zanieczyszczenia  powietrza można podzielić na:

antropogeniczne (związane z  działalnością człowieka) 
• przemysłowe
• z wytwarzania energii
• rolnicze
• transportowe
• komunalne
• z wydobywania kopalin

 naturalne (związane ze zjawiskami przyrodniczymi)
• wybuchy wulkanów 
• burze piaskowe 
• pożary lasów i stepów 
• huragany 
• rozkład materii organicznej 
• pylenie roślin 
• wydzielanie olejków eterycznych, fitoncydów 

(Fot. 2. Zanieczyszczenia przemysłowe)

Rodzaje  zanieczyszczeń  antropogenicznych:  PIERWOTNE występują w powietrzu w takiej postaci 
w jakiej zostały uwolnione z emitorów do atmosfery 

• dwutlenek siarki 
• tlenki azotu
• tlenki węgla
• benzen
• lotne związki organiczne
• zanieczyszczenia pyłowe (krzemiany, siarczany, siarczki, chlorki, metale ciężkie, 

zaadsorbowane na powierzchni związki organiczne) 

Aleksandra Józewicz
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Większość zanieczyszczeń oddziałuje szkodliwie na człowieka i otaczające go środowisko.
Dlatego wprowadza się standardy jakości powietrza – określające najwyższe stężenia dopuszczalne 
i prowadzi się monitoring powietrza.

Rodzaje  zanieczyszczeń  antropogenicznych:  WTÓRNE są produktami przemian fizycznych i reakcji 
chemicznych zachodzących w atmosferze, (najczęściej z  udziałem ultrafioletu) lub  wzajemnego 
oddziaływania  zanieczyszczeń pierwotnych, np. 

• ozon troposferyczny
• PAN (peroksy-acetylo-nitryl)
• wolne rodniki

Zanieczyszczenia wtórne są niekiedy bardziej szkodliwe od zanieczyszczeń pierwotnych.

Niska emisja

• pochodzi z nisko usytuowanych źródeł - głównie komunalnych i  transportu
• przyczyną - spalanie paliw w nisko wydajnych paleniskach pozbawionych urządzeń 

redukujących emisję (paleniska  domowe, lokalne ciepłownie,  spalanie odpadów 
w paleniskach  domowych i na powierzchni gruntu)

• wykazuje wyraźną sezonowość 

• przyczynia się do tworzenia  smogu zimowego

Można jej przeciwdziałać przez:
• termomodernizację
• stosowanie właściwego paliwa
• podłączenie do układów  ciepłowniczych
• wymianę kotłów na  wysokoefektywne -proekologiczne

 

Zanieczyszczenia  komunikacyjne  powietrza

Tworzą je głównie:

• tlenki azotu ze spalania paliw w  wysokiej temperaturze silnika, 
• pył zawieszony (ze spalania  paliw, ścierających się opon i  okładzin hamulcowych) 
• tlenek węgla i sadze z  niepełnego spalania (niedobór  tlenu)
• węglowodory z niepełnego  spalania i odparowania paliw

Smog zimowy – typu  londyńskiego

Smog londyński może się tworzyć w okresie od listopada do stycznia (przy temperaturze powietrza 
od -3 do +5 ºC przy bezwietrznej pogodzie). Powstaniu towarzyszy wysoka emisja substancji 
szkodliwych w wyniku spalania produktów pochodnych węgla i ropy naftowej. Ważniejszymi 
składnikami szkodliwymi są dwutlenek siarki i jego pochodne, tlenek węgla i sadza. Wilgotność 
powietrza sprzyjająca powstawaniu tego typu smogu wynosi ponad 80%. 
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Smog typu londyńskiego powoduje podrażnienie dróg oddechowych człowieka, prowadzi do 
zakłóceń w pracy serca, co może niejednokrotnie być przyczyną zgonów. (Ekspertyza Biura Studiów 
i Ekspertyz Kancelarii Sejmu) 

Smog typu Los  Angeles  (ozonowy/utleniający)

Smog typu Los Angeles może powstawać głównie w miesiącach letnich...przy temperaturze powietrza 
od 24 do 35 ºC, wietrze o prędkości poniżej 2 m/sek i wilgotności względnej poniżej 70%. . Powstaniu 
towarzyszy wysoki poziom emisji szkodliwych substancji powstałych ze spalania paliw oraz wysoki 
poziom produktów pochodzących z przekształceń tych substancji na drodze fotochemicznej (pod 
wpływem energii słonecznej). Ważniejszymi składnikami szkodliwymi tego typu smogu są prekursory:  
tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory oraz zanieczyszczenia wtórne ozon i PAN. 
Smog typu Los Angeles wywołuje groźne podrażnienia dróg oddechowych (np. stany zapalne, 
alergie) i śluzówki oczu...(Ekspetyza Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu) 

Biologiczne skażenia  powietrza  (antropogeniczne)

• bioaerozole, grzyby (spory), bakterie  ze składowisk odpadów i  oczyszczalni ścieków
• emisje z przemysłowej hodowli zwierząt (odory, grzyby, aerozole zawierające bakterie) - 

również przy stosowaniu gnojowicy do celów rolniczych (w tym do nawożenia dolistnego),  
• aerozole zawierające bakterie chorobotwórcze pochodzące od ludzi lub zwierząt oraz ich 

odchodów (zarazy, epidemie)
• zanieczyszczenia pyłowe pochodzenia biologicznego – związane z bytowaniem człowieka 

(np. wylinki i wydaliny roztoczy i  innych pajęczaków)

Zapachy/odory

• substancje chemiczne  powodujące reakcję ośrodków  czuciowych umieszczonych w  błonie 
śluzowej nosa 

• w niskich stężeniach służą do  komunikacji: feromony,  kosmetyki, pobudzanie  wydzielania 
kwasów  żołądkowych, ostrzeganie przed  substancjami niebezpiecznymi

• w zbyt dużym natężeniu  odczuwane jako uciążliwość:   mogą mieć negatywne skutki  
zdrowotne

Oddziaływanie  zanieczyszczeń  powietrza na zdrowie

Opisując zależność między jakością środowiska a efektem zdrowotnym, należy pamiętać że 
podstawowym parametrem opisującym narażenie środowiskowe jest pochłonięta dawka. Znaczy 
to, że o skutku zdrowotnym decyduje iloczyn stężenia i czasu narażenia.

Podział ze względu na efekty  zdrowotne:

• powodujące efekty ostre
• powodujące efekty chroniczne
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Podział ze względu na narażenie
• długoterminowe (np. ołów i kadm  akumulujące się w organizmie – w  wątrobie kościach, 

nerkach) 
• krótkoterminowe (toksyczne jak np.  CO)

Synergia oddziaływania: 
• efekt więcej niż addytywny: np. pył  zawieszony, dwutlenek siarki, tlenki  azotu

Substancje dla których nie  można określić bezpiecznego  stężenia: np. kancerogeny,  substancje 
radioaktywne

Co to jest monitoring  powietrza

• system obserwacji jakości  powietrza
• pomiary najczęściej w węzłach  sieci – pozwalają  scharakteryzować jakiś rejon 
• funkcje: zarządzanie jakością  powietrza, funkcje alarmowe  (alarm smogowy)

W skład systemu monitoringu na Śląsku wchodzi 16 automatycznych stacji bazowych i   ambulans 
pomiarowy imisji. 

(Fot. 3. Hałas miasta)

Hałas

Subiektywne odczucie wrażeń  słuchowych i drgań akustycznych  odbierane jako nieprzyjemne lub  
uciążliwe.
Poziom dźwięku jest różnie  odbierany w zależności od  częstotliwości – dla człowieka ważny jest 
zakres  akustyczny (oznaczany  A)
Poziom określany jest w skali logarytmicznej  (bo tak reaguje ludzkie ucho) jako 10 logarytmów 
dziesiętnych   ze  stosunku natężenia dźwięku badanego do progu słyszalności –  i wyrażany 
w decybelach dB(A).

Aleksandra Józewicz

POWIETRZE I HAŁAS



225

Np. 60dB (A)  czyli 6 beli w zakresie akustycznym oznacza że sygnał akustyczny jest 1000000 
(tj. 10 6 ) silniejszy od progu słyszalności, a np. 20dB (A) – jedynie 100 razy (tj. 10 2 ).

Hałas: skala dźwięków 

UWAGA: skala w dB jest logarytmiczna
10 dB – szmer liści przy łagodnym wietrze
20 dB – szept, cichy ogród
30 dB – bardzo spokojna ulica bez ruchu kołowego
40 dB – szmery w mieszkaniu, rozrywanie papieru
50 dB – szum w biurach
60 dB – zwykła rozmowa
70 dB – wnętrze głośnej restauracji
80 dB – bardzo głośna muzyka w pomieszczeniu
90 dB – sygnał dźwiękowy samochodu
100 dB – motocykl bez tłumika
110 dB – sygnał karetki, dyskoteka
120 dB - śmigło samolotu z odl. 5 m, młot pneumatyczny (z bliska)
140 dB – syrena alarmowa
160 dB – wybuch petardy

Rodzaje hałasu  środowiskowego

Przemysłowy 
• na stanowisku pracy 
• na terenie zakładu
• poza zakładem

Komunikacyjny
• przy ciągach komunikacyjnych
• na obszarze aglomeracji

Hałas środowiskowy w mieście: dopuszczalny poziom ustalany jest w zależności  od przeznaczenia 
terenu – teren zabudowany jest obszarem akustycznie  „chronionym” 

Skutki zdrowotne  halasu

nawet krótkotrwałe narażenie na dźwięk: 
• powyżej 140 dB pociąga za sobą ryzyko uszkodzenia ucha – najczęściej pękniecie bębenka
• ostry ból zaczyna występować przy 130 dB
• uczucie niewygody od 100-110 dB

długotrwałe narażenie na dźwięk:

• powyżej 85 dB – ryzyko upośledzenia słuchu
• negatywny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie:
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• zakłócenia odbioru i rozumienia mowy przy poziomie tła 45 dB do 60 dB
• odczucie dyskomfortu i możliwość rozdrażnienia, stres, zaburzenie sprawności, brak 

koncentracji, zmiana zachowań społecznych;
• wybudzenie ze snu - powyżej 45 dB (w sypialni powinno być poniżej 35 dB)

Ultradźwięki i  infradźwięki

Również dźwięki niesłyszalne  mogą mieć negatywny wpływ na  zdrowie.

Zwierzęta słyszą część  ultradźwięków – niesłyszalnych dla człowieka.

Transport jest źródłem wibracji –  drgań o częstotliwości niższej niż  słyszalna - infradźwięki mogą 
wpływać na  samopoczucie i funkcjonowanie  narządów  i psychikę człowieka  (np. „fale strachu) - 
wpływać na  rytmy biologiczne (np. na fale  mózgowe alfa i beta)

Pasma częstotliwości  słyszenia dla człowieka  oraz niektórych  zwierząt (kHz=1000Hz)

Nazwa Dolna częstotliwość 
graniczna w Hz

Górna czestotliwośc 
graniczna w kHz

Nietoperz 8 100
Pies 12 40
Kot 50 80
Konik polny 90 1200
Delfin 120 120
Człowiek 16 16

Powietrze wewnątrz  pomieszczeń

W umiarkowanej strefie klimatycznej człowiek spędza przeciętnie w pomieszczeniach, czyli w tzw. 
środowisku wewnętrznym większość czasu, nawet od 80 do 95%.

Skład powietrza w  pomieszczeniach zamkniętych  zależy od:

• jakości powietrza atmosferycznego  na zewnątrz
• zanieczyszczeń emitowanych w  procesach zachodzących w  pomieszczeniu
• rodzaju i efektywności systemu  wentylacji w pomieszczeniu

Źródłami zanieczyszczeń są:

• procesy utleniania – bezpośrednie  spalanie paliw (gotowanie,  ogrzewanie), palenie tytoniu, 
procesy oddychania

• materiały budowlane lub  wykończeniowe
• organizmy ludzi i współbytujących zwierząt i roślin
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Zanieczyszczenia  powietrza w  pomieszczeniach

Najczęściej występujące skażenia powietrza, związane ze spalaniem paliw na potrzeby gospodarstw 
domowych są również typowe dla zanieczyszczeń zewnętrznego powietrza atmosferycznego – jest 
to: dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki
Zanieczyszczenia dominujące w  środowisku wewnętrznym, które  rzadko odnotowuje się w większych 
stężeniach w środowisku zewnętrznym związane są z materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, 
wyposażeniem mieszkań oraz z bytowaniem i stylem życia ich mieszkańców lub użytkowników. 

Najbardziej szkodliwe związki  stosowane w budownictwie, takie jak: formaldehyd, fenole, toluen, 
ksylen, styren spotykamy w lepikach, wełnie  mineralnej i matach szklanych,  klejach, lakierach, 
materiałach  impregnacyjnych.

Na jakość środowiska wewnętrznego w znacznym stopniu wpływa obecność bioaerozoli i kurzu 
domowego, który może w 80%  składać się z martwych komórek  naskórka będących  pokarmem  
roztoczy –  których odchody  z kolei są  sprawcami alergii.

Należy również zdać sobie sprawę, że palenie tytoniu od lat pozostaje poważnym problemem 
zdrowotnym. Powoduje nie tylko narażenie na szwank zdrowia bezpośrednich palaczy (zaciągających 
się głównym strumieniem dymu) ale i palaczy biernych, wdychających emisje (o mniejszych 
stężeniach, natomiast o większej toksyczności) z tzw. strumienia bocznego dymu

Niebezpieczne  domieszki w powietrzu

Czad – tlenek węgla –  niewyczuwalny (bezbarwny i bez zapachu) -  wykazuje ponad 200 krotnie  
większe powinowactwo do  hemoglobiny niż tlen. Łącząc sie w trwałą  karboksyhemoglobinę może  
doprowadzić do uduszenia.

Radon – gaz promieniotwórczy  może powodować raka płuca, wydziela się z gleby lub materiałów  
budowlanych, może gromadzić sie w  pomieszczeniach osiągając wysoki  poziom – gdy wentylacja jest  
niewystarczająca. Jednym ze sposobów  zapobiegania tym zagrożeniom  jest skuteczna wentylacja.

 
Choroby związane z budynkiem (BRI – Building Related Illness)

Najbardziej znanymi chorobami, które kojarzą się z niezdrowymi pomieszczeniami są: zatrucie 
tlenkiem węgla, astma, niektóre choroby nowotworowe, gdzie czynnikami narażenia są m.in. takie 
substancje jak dym tytoniowy, azbest, radon i produkty jego rozpadu.

Wraz z rozwojem cywilizacji pojawiają się także nowe jednostki chorobowe, jak: 

• gorączka klimatyzacyjna – powodowana przez drobnoustroje rozwijające się w nieodpowiednio 
konserwowanych układach klimatyzacyjnych 

• choroba legionistów – wywoływana zakażeniem bakterią Legionella zasiedlającą systemy 
wentylacyjne i wodne (prysznice) klimatyzacją i ogrzewaniem

Aleksandra Józewicz

POWIETRZE I HAŁAS



228

 Syndrom choregu budynku (SBS – Sick Building Syndrome)

 Charakteryzuje się zespołem niespecyficznych objawów chorobowych, takich jak:

• objawy ogólne - ból głowy, nienaturalne zmęczenie, przygnębienie, zawroty głowy
• podrażnienie błon śluzowych - suchość lub podrażnienie oczu, nosa, gardła, utrudnione 

oddychanie
• objawy skórne - przesuszenie, zaczerwienienie, złuszczanie naskórka na twarzy, rękach, 

uszach

Komfort klimatyczny w  pomieszczeniach

W lecie:  temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 23-25°C ± 1-1,5°C, wilgotność 
względna w pomieszczeniu 50%±10%.

W zimie odpowiednio: temperatura 21-22°C ± 1-1,5°C, a wilgotność 45%± 10%.

Dla komfortu cieplnego istotny jest również rozkład temperatur - na dole, przy podłodze powinna 
być wyższa temperatura niż na wysokości głowy.

Oprócz temperatury powietrza i wilgotności względnej również  inne parametry mają wpływ na 
samopoczucie człowieka: jednym z nich jest prędkość powietrza, która powinna wynosić 0,2-0,5 
m/s. Stojące powietrze nie sprzyja zapewnieniu poczucia komfortu.

PRAWA ZWIERZĄT
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Treść Materiały Czas  

1
Wprowadzenie w tematykę i przebieg całości zajęć, rozdanie 
materiałów edukacyjnych. Materiały dla 

młodzieży 5 min

2

Przypomnienie podstawowych wiadomości o powietrzu 
(skład, właściwości itp.) . Uczniowie będą pytani w luźnej 
dyskusji co wiedza na temat powietrza. Aktywizacja 
uczniów. 

5 min

3

Pytając uczniów o ich wiadomości omówienie następujących 
zagadnień – ilustrowane pokazem multimedialnym, 
z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych:
* powłoka gazowa Ziemi – podział atmosfery
* zjawisko efektu cieplarnianego, ochrona ozonowa
* źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza
* uciążliwości zapachowe, biologiczne skażenia powietrza
* monitoring stanu powietrza
* niska emisja i smog zimowy
* transport drogowy a smog letni 

Prezentacja 
multimedialna, 
materiały.

20 min

4

Uczniowie podzielą się na równoliczne dwa zespoły. I zespół 
wylosuje jedno z dwu zadań:
* interpretacja danych monitoringu (na podstawie 
porównania parametrów stanu powietrza z normami)
* w oparciu o treść alertu smogowego rozpoznać rodzaj 
smogu i udzielić porad (jak się zachować) trzem grupom 
osób
Prezentacja wyników przez przedstawicieli zespołów, 
dzielenie się wnioskami.

Dane monitoringu, 
treść alertu 
smogowego. 

20 min 

5

Hałas i jego wpływ na zdrowie – plansze wyświetlane przez 
rzutnik multimedialny
- Główne pojęcia, źródła i rodzaje hałasu
- Porównanie poziomów bodźców akustycznych (wizualna 
skala hałasu)
- Oddziaływanie hałasu: słuchowe, pozasłuchowe, dźwięków 
niesłyszalnych

Rzutnik multimedialny 10 min

6

Inscenizacja przez młodzież problemów związanych 
z hałasem
*hałas zewnętrzny i reakcje – hałas uliczny, przemysłowy, 
urządzeń
*hałaśliwość i jej skutki – głośna dyskoteka, urządzenia 
audio, krzykliwe zachowanie

Karteczki z hasłami do 
scenek 15 min

7

Atmosfera wewnątrz pomieszczeń - mieszkań, miejsc pracy 
i wypoczynku
- Wprowadzenie do tematu
– Wspólne rozwiązywanie quizu edukacyjnego: ”Warto 
przebywać w zdrowej atmosferze”

Quiz 10 min

85 min
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