
Zanieczyszczenie 
środowiska to 
wprowadzenie 

do niego 
substancji, które 
nie są naturalne.

Głównym 
źródłem 

zanieczyszczeń 
są szkodliwe 
pyły i gazy 

emitowane przez
fabryki.

Tlenki siarki 
i azotu łącząc się 

z wodą 
przyczyniają się 
do powstania 

kwaśnych 
opadów.

Kwaśna gleba 
wydaje plony 
i nie wymaga 
dodatkowego 
nawożenia.

Zanieczyszczenie 
środowiska silnie 

trującymi 
substancjami to 

skażenie 
środowiska.

Elektrownie 
spalające 

paliwa kopalne
(węgiel, ropa, 

gaz) nie emitują 
zanieczyszczeń.

Kwaśne deszcze 
ratują olbrzymie 

powierzchnie 
lasów, wpływają 

korzystnie na 
rośliny 

i zwierzęta.

Spuszczanie 
ścieków 

bezpośrednio 
do rzek i jezior 
niszczy w nich 

życie.

Zanieczyszczenia 
antropogeniczne 

to te 
niezwiązane 

z działalnością 
człowieka.  

Kwaśne deszcze 
nie powodują 

żadnych zmian 
w środowisku.

Kwaśne deszcze 
zakwaszają 

glebę i wodę 
w zbiornikach 

wodnych.

Wyrzucanie 
odpadów 

bezpośrednio 
do jezior i rzek 

nie niszczy 
w nich życia.



Wycieki ropy 
naftowej do 

mórz i oceanów 
zagrażają 

organizmom 
w nich żyjących.

Korzystanie 
z komunikacji 
miejskiej oraz 
jazda rowerem 
pomagają dbać 
o środowisko.

Gazy 
cieplarniane 
nazywane są 

inaczej gazami 
szklarniowymi.

Bez efektu 
cieplarnianego 

na Ziemi 
panowałby mróz.

Katastrofa 
tankowca może 

spowodować 
skażenie wody.

Śmieci 
składowane 

w 
nieodpowiednich 

miejscach nie 
zagrażają 

przyrodzie.

Do gazów 
cieplarnianych 

należą:
dwutlenek 

węgla, 
metan, 

tlenki azotu.

Ilość gazów 
cieplarnianych 
zwiększa się 

z powodu 
działalności 

gospodarczej 
człowieka.

Spaliny 
wydzielane przez 

samochody 
zatruwają 

środowisko.

Zwiększająca się 
liczba 

mieszkańców 
Ziemi prowadzi 
do niszczenia 
naturalnych 

siedlisk zwierząt.

Dzięki efektowi 
cieplarnianemu

na Ziemi 
możliwe jest 

życie.

Zmiany klimatu 
są wywoływane 

tylko przez 
czynniki 

naturalne.



Globalne 
ocieplenie 

klimatu może 
powodować 
huragany, 

wielkie susze 
lub powodzie.

Aby ograniczyć 
emisję gazów 
cieplarnianych 
do atmosfery

należy 
ograniczyć 

wycinanie lasów.

Największą 
dziurę 

w warstwie 
ozonowej 
możemy 

zauważyć 
nad Antarktydą.

Drobne działania 
podejmowane 
codziennie nie 

przyczyniają się 
do ochrony 
środowiska.

Aby ograniczyć 
emisję gazów 
cieplarnianych 
do atmosfery 

należy stosować 
alternatywne 
źródła energii.

Zwiększanie się 
dziury ozonowej 
spowodowane 

jest zwiększoną 
emisją freonów.

Do 
alternatywnych 
źródeł energii 

należą: 
węgiel kopalny, 
ropa naftowa 
i gaz ziemny.

Działania 
chroniące 

środowisko to: 
segregacja 

śmieci, 
oszczędzanie 

wody i energii.

Aby ograniczyć 
emisję gazów 
cieplarnianych 
do atmosfery 

nie trzeba 
oszczędzać 

energii.

Dziura ozonowa 
to zjawisko 

spadku stężenia 
ozonu 

w stratosferze.

Do 
alternatywnych 
źródeł energii 

należą: 
energia wiatru, 
wody i słońca.

Rośliny 
zagrożone 

wyginięciem nie 
powinny być 

objęte ochroną.



Kontrola 
międzynarodowa 

handlu 
organizmami 

chroni zagrożone 
gatunki.

Rezygnując ze 
spalania węgla 
i innych paliw 

kopalnych 
zmniejsza się 
emisję gazów 

cieplarnianych.

„Nie 
odziedziczyliśmy 

Ziemi po 
rodzicach, lecz 
pożyczyliśmy 
ją od naszych 

wnuków”. 

UNESCO 
obejmuje 
ochroną 

najcenniejsze 
zabytki świata.

Wszystkie 
gatunki zwierząt 
i roślin można 

przewozić przez 
granicę państw.

Nieodnawialne 
źródła energii 

wystarczą 
człowiekowi na 

zawsze.

ONZ i jego 
instytucje 

zajmują się 
rozwiązywaniem 
najważniejszych 
problemów ludzi.

Każdy człowiek 
ma wpływ na to, 

co dzieje się 
z otaczającym 

nas 
środowiskiem.

Ograniczenie 
zużycia 

detergentów 
nie ma wpływu 

na ochronę 
środowiska.

Rozwój 
zrównoważony 

to rozwój 
cywilizacji, gdzie 
środowisko nie 

ulega znaczącym 
zmianom.

Swoją pomoc 
krajom, które 

ucierpiały 
wskutek klęsk 
niosą agencje 
pozarządowe 

np.: PAH.

Najlepiej jest 
nie chronić 

środowiska, 
bo najlepiej 
ochroni się 

samo.



Oszczędzać 
wodę można 

biorąc prysznic 
zamiast kąpieli.

Niezużyte leki 
lub leki 

po terminie 
ważności 

można zanieść 
do apteki.

Stosowanie 
opakowań 

wielokrotnego 
użytku 

zmniejsza ilość 
wytwarzanych 

odpadów.

Szkła nie trzeba 
wyrzucać do 

odpowiedniego 
pojemnika.

Odpady należy 
segregować 

zawsze.

W przeszłości 
gatunki ginęły 

z przyczyn 
naturalnych np.: 

ochłodzenia 
klimatu.

Stary sprzęt 
AGD można 

zostawić w lesie.

Wycinanie 
połaci lasów 
nie wpływa 
w sposób 

znaczący na 
środowisko.

Baterii nie wolno 
wyrzucać do 

zwykłego kosza, 
składuje się je 

w wyznaczonych 
miejscach.

Papierowych 
odpadów nie 

wolno wrzucać 
do pojemnika 
z makulaturą.

Stary sprzęt 
AGD można 

oddać sklepom 
zajmującym się 
jego sprzedażą.

Wymieniając 
zwykłe żarówki 

na 
energooszczędne

nie oszczędza 
się energii.


