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TEMAT: Zanieczyszczenia powietrza 

 

Dzień dobry, 

Taki temat zapiszcie w zeszytach. 

Przeczytajcie uważnie ten temat12 ze strony 66. 

Zwróćcie szczególną uwagę na takie punkty: 

-Jak dzielimy zanieczyszczenia powietrza  

-Jakie są skutki oraz źródła zanieczyszczeń 

-Czym jest dziura ozonowa i smog 

 

Pod tematem proszę napisać notatkę: 

 

• Zanieczyszczenie powietrza dzielimy na stałe, ciekłe i gazowe 
• Zanieczyszczenie powietrza ma charakter globalny. Może pochodzić ze źródeł 

naturalnych albo być wynikiem działalności człowieka. 
• Substancjami zanieczyszczającymi powietrze są m.in. tlenki węgla, siarki, azotu, pyły, 

freony. 
• Niekorzystnymi zjawiskami spowodowanymi przez zanieczyszczenia atmosfery są: efekt 

cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze i smog. 

Skutki zanieczyszczenia powietrza 

• Kwaśne opady powstają, gdy powietrze zanieczyszczone tlenkami siarki i azotu, 
łącząc się z wodą lub parą wodną zawartą w powietrzu, opadnie z deszczem albo 
śniegiem na ziemię. Opady te powodują szkody w środowisku, przyspieszają korozję 
metali i niszczenie budowli. 

• Efekt cieplarniany występuje w wyniku nagromadzenia się tlenku węgla(IV) i pary 
wodnej (a także: metanu, tlenków azotu, freonów i ozonu), które zatrzymują ciepło 
w atmosferze. Wynikiem tego jest globalne ocieplanie się klimatu, które może prowadzić 
do topnienia lodowców, podnoszenia się poziomu mórz i oceanów oraz zmian 
klimatycznych. 

• Smog zanieczyszczenia, których głównym źródłem są spaliny samochodowe, 

przemysł ciężki i gospodarstwa domowe (systemy grzewcze), w połączeniu 

z bezwietrzną pogodą i dużą wilgotnością powietrza mgłą tworzą smog., który 

przyczynia się do chorób układu oddechowego i krążenia. 

 

Działania na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery 

• Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z górnictwa, hutnictwa oraz 
elektrowni. 

• Zmniejszenie eksploatowania zasobów naturalnych, ograniczenie zużycia energii 
elektrycznej oraz stosowania alternatywnych źródeł energii. 

• Zmniejszenie emisji szkodliwych spalin przez ograniczenie transportu, poprzez zakup 
samochodów emitujących mniej spalin albo korzystanie z komunikacji miejskiej czy 
roweru. 

• Stosowanie w przemyśle nowoczesnych technologii ograniczających emisję pyłów. 
• Sadzenie pasów zieleni w celach ochronnych. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

 

W celu utrwalenia wiadomości przesyłam link do lekcji 

https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-powietrza/D5txt358T 

 

Pozdrawiam 

Wojciech Krupa 
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