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1. WPROWADZENIE 
 
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć 
z zakresu ekologii i ochrony środowiska. 
Poradnik zawiera: 
− wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy koniecznej do 

realizacji tej jednostki, 
− cele kształcenia, 
− materiał nauczania, czyli niezbędne informacje prowadzące do osiągnięcia celów 

wyszczególnionych w punkcie 3. Materiał nauczania obejmuje również pytania 
sprawdzające wiedzę niezbędną do wykonania ćwiczeń, ćwiczenia oraz sprawdzian 
postępów, umożliwiający sprawdzenie poziomu wiedzy po wykonaniu ćwiczenia. 

− sprawdzian osiągnięć, który umożliwi Ci sprawdzenie wiadomości i umiejętności 
uzyskanych po realizacji jednostki modułowej, 

− wykaz literatury. 
 
 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju 
wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− czytać tekst ze zrozumieniem, 
− prowadzić obserwacje środowiska naturalnego. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku procesu kształcenia, powinieneś umieć: 
− posłużyć się terminologią z zakresu ekologii i ochrony środowiska, 
− wskazać współzależność między elementami środowiska, 
− określić wpływ bytowej, przemysłowej, motoryzacyjnej działalności człowieka na 

środowisko, 
− wskazać zależności pomiędzy zanieczyszczeniami poszczególnych elementów 

ekosystemów, 
− wyszukać informacje o stanie środowiska,    
− scharakteryzować chemiczne zanieczyszczenia środowiska, 
− sklasyfikować rodzaje odpadów, 
− określić sposoby zagospodarowania odpadów, 
− scharakteryzować założenia polityki ekologicznej państwa polskiego i Unii Europejskiej, 
− zaprezentować przykłady działań globalnych i lokalnych na rzecz zrównoważonego 

rozwoju środowiska, 
− zastosować obowiązujące w Polsce przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i ochrony środowiska 
 
4.1.1. Materiał nauczania 

 
Przed przystąpieniem do rozważań dotyczących ekologii i ochrony środowiska 

powinieneś zapoznać się z podstawową terminologią związaną z tymi zagadnieniami i poznać 
jej zastosowanie. 

Ekologia – nauka badająca zależności miedzy organizmami, a otaczającym 
środowiskiem. Działem ekologii jest sozologia zajmująca się podstawami ochrony przyrody   
i jej zasobów. 

Środowisko naturalne – przede wszystkim powietrze, gleba i woda w ich pierwotnym, 
naturalnym stanie czystości. 

Ochrona środowiska – działalność polegająca między innymi na stosowaniu technologii 
mało- i bezodpadowych, racjonalnym korzystaniu z zasobów przyrody oraz na używaniu 
substancji chemicznych zgodnie z ich właściwościami. 

Środowisko antropogeniczne – fizyczne i biologiczne otoczenie człowieka, zarówno 
naturalne jak i będące wynikiem jego działalności. Składa się na nie: biosfera, fauna, flora.       
Jest to system wzajemnie powiązany. 

Biocenoza – zbiór populacji roślinnych, zwierzęcych i drobnoustrojów glebowych 
żyjących w określonej przestrzeni, czyli środowisku fizycznym, tworzący układ 
samoregulujący się   i będący w stanie dynamicznej równowagi.  

Biom – jednostka ekologiczną najwyższego rzędu, na którą składają się całe zespoły 
ekosystemów określonego obszaru geograficznego, np. tundra, sawanna. 

Biosfera – sfera życia na Ziemi obejmująca wszystkie biomy. 
Homeostaza – zdolność i przejawianie tendencji do utrzymania równowagi dynamicznej 

wewnątrz biocenozy. 
Nisza ekologiczna – całokształt potrzeb życiowych organizmu, wielowymiarowa 

przestrzeń umożliwiająca utrzymanie się przy życiu w obrębie ekosystemu. Są to wszystkie 
fizyczne, chemiczne, fizjologiczne i biotyczne czynniki, które są potrzebne do życia 
organizmowi. 

Ekosystem –  ogół populacji wzajemnie od siebie uzależnionych, żyjących                      
w określonej przestrzeni i czasie w stanie równowagi dynamicznej. Ekosystem składa się        
z martwego środowiska zwanego biotopem i różnych zespołów organizmów, które tworzą 
biocenozy. 

Rys. 1. Elementy składowe ziemi [6] 
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W skład biocenozy wchodzą trzy rodzaje organizmów: producenci (rośliny zielone), 
konsumenci (głównie zwierzęta), reducenci (drobnoustroje powodujące rozkład substancji 
organicznych). Do biotopu należą takie czynniki jak ukształtowanie terenu, klimat itp. 

 
Zależności troficzne w ekosystemie 

Organizmy tworzące biocenozę należą do różnych grup uzależnionych od siebie pod 
względem troficznym (pokarmowym). Takie uzależnione od siebie grupy tworzą łańcuch 
troficzny (pokarmowy), czyli uporządkowany ciąg organizmów, z których jedne zjadają 
drugie, zanim same zostaną pożarte przez inne.  

Podstawą łańcuchów troficznych są producenci, czyli organizmy samożywne, 
produkujące substancje organiczne z prostych substancji nieorganicznych przy użyciu energii 
pobranej z zewnątrz. Producentami są  przeważnie rośliny zielone. Kolejnym ogniwem 
łańcucha troficznego są konsumenci, czyli organizmy odżywiające się producentami 
(roślinożercy) lub innymi konsumentami (mięsożercy). W łańcuchu występują także 
destruenci (reducenci), czyli grupa organizmów cudzożywnych, które odżywiają się martwą 
materią organiczną rozkładając ją na proste związki nieorganiczne i dostarczają je roślinom. 

Te trzy grupy organizmów: producenci, konsumenci i reducenci są warunkiem trwałej     
i samodzielnej egzystencji ekosystemu. 
Poniżej podano trzy przykłady łańcuchów pokarmowych: 

 
leszczyna – wiewiórka – kuna 

 
ziemniak – stonka – kuropatwa – jastrząb 

 
sinice – widłonóg – szprot – makrela – dorsz – delfin  

 
Wyróżniamy dwa rodzaje łańcuchów pokarmowych: 

1) łańcuch spasania – rozpoczynający się od producenta,  np.: żyto – mysz – myszołów, 
2) łańcuch detrytusowy – rozpoczynający się od martwej materii organicznej (detrytus), 

którą żywią się detrytusofagi, np.: rozkładająca się mysz – mucha – jaskółka. 
 
Proste i jednoznaczne łańcuchy pokarmowe zdarzają się w przyrodzie bardzo rzadko, 

ponieważ zjadający są często wszechstronni. Na przykład wiewiórka oprócz leszczyny zjada 
także nasiona buka, pączki świerka czy pisklęta ptaków, a dorsz może także oprócz makreli 
zjeść szprotkę. W ekosystemach łańcuchy pokarmowe są ze sobą powiązane i tworzą bardzo 
złożone zależności pokarmowe. 

Obrazuje to rysunek 3. Wynika z niego, że lis obejmuje konsumentów I, II, i III rzędu, 
ponieważ zjada gryzonia roślinożernego, żabę drapieżną jak również ptaka. W sieci 
pokarmowej można zwykle wskazać zwierzę, o którym mówi się, że jest „drapieżcą 
szczytowym”. Jest to ten drapieżca, którego już nie zjada kolejny, większy drapieżca. 
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Rys. 2. Sieć zależności pokarmowych [8] 
 
Przepływ energii w przyrodzie 

Pożywienie jest źródłem materii i energii. Energii potrzebuje każdy organizm. Energia 
zawarta w pokarmie pochodzi z energii światła słonecznego, którą rośliny (albo inni 
producenci ) przekształciły w energię chemiczną swoich ciał. 

 
Rys. 3. Schemat przepływu energii (strzałki szerokie) i obiegu materii (strzałki wąskie) w ekosystemie [7] 
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Zachodzi ścisła zależność między ilością materii organicznej, a ilością energii, która 
została w niej zmagazynowana. Z energii świetlnej tylko do 1% przechwytują producenci. 
Całość przechwyconej przez producentów materii organicznej przypadającej na jednostkę 
powierzchni lub objętości w jednostce czasu i nazywamy produkcją pierwotną brutto. 
Producenci (rośliny) same też potrzebują energii do swych celów życiowych i część 
zmagazynowanej energii zużywają w procesie oddychania. 

Energię, która pozostaje w materii organicznej roślin, po odliczeniu strat na oddychanie 
nazywamy produkcją pierwotną netto. Stanowi ona pokarm potencjalnie dostępny dla 
roślinożerców. Aby ocenić wielkość produkcji pierwotnej, należy znać powierzchnię, na 
której została ona wytworzona. Podajemy ją zawsze w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. 

Ze względu na produktywność, ekosystemy dzielą się na małoproduktywne                       
i wysokoproduktywne.  
 
                                            Tabela 1. Produktywność ekosystemów [8]   
 

 
Ekosystemy 

Produkcja pierwotna netto 
gramy/m2rok 

 

Wody otwartego oceanu 
Pustynie  
Uprawy rolne ogółem 
Lasy liściaste (klimat 
umiarkowany) 
Tajga 
Tundra 
Sawanna 
Puszcza tropikalna 
Rafy koralowe 
Step 
 

125 
3 

650 
 

1300 
800 
140 
900 
2200  
2500 
600 

 
Zależność produkcji pierwotnej netto i brutto można przedstawić w postaci piramidy energii. 
 

 
Rys. 4. Piramida energii [8] 
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Na drugiej kondygnacji piramidy energii, można zauważyć, że konsument I rzędu 
(gąsienica), który żywi się pokarmem roślinnym, ma także swoje potrzeby energetyczne. 
Część pobranego pokarmu zużywa na oddychanie  ta energia zostaje rozproszona. Tylko 
pozostała nadwyżka zostaje wbudowana w ciało gąsienicy i staje się pokarmem dla 
konsumentów II rzędu. Przy przejściu z niższego poziomu energetycznego na wyższy, część 
energii pokarmu zawsze ulega rozproszeniu. Produkcja jest tym niższa, im wyższy jest 
poziom troficzny. 
 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń. 
1. Co nazywamy poziomem troficznym? 
2. Czym różni się poziom troficzny od sieci troficznej? 
3. Kogo nazywamy konsumentem II rzędu? 
4. Dlaczego w piramidzie energii produkcja jest tym niższa im wyższy jest poziom 

troficzny? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Po przeprowadzeniu analizy zamieszczonych łańcuchów troficznych: 
 
                                                               chrząszcz                    dzik                 wilk 
 
A.   martwy ptak   dżdżownica                  kura 
    
                                                                                              lis 
 
 
 
                                                     sikora                 sowa 
 
B.   kapusta                gąsienica                                                                           tasiemiec 
 
                                                    jaszczurka                dzik              człowiek 
 
 
 
 
                                            raszka                  puszczyk 
 
C. owoce                ćma               pająk                   sikora                 puszczyk 
 
 

a) zaznacz i nazwij poziomy troficzne w każdym z łańcuchów, 
b) skonstruuj sieć zależności troficznych, 
c) podaj skutki jakie spowoduje usunięcie z łańcuchów pokarmowych poziomu 

pierwszego. [5] 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania dla ucznia zamieszczonym w pkt 4.1.1. poradnika 
dla ucznia 

2) zaznaczyć poziomy troficzne w każdym łańcuchu, 
3) nazwać poziomy troficzne w każdym łańcuchu, 
4) skonstruować sieć zależności troficznych, 
5) zastanowić się nad skutkami usunięcia pierwszego ogniwa w każdym z łańcuchów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiały dla ucznia pkt 4.1.1 
– literatura pkt 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Poziom produkcji pierwotnej stanowi czterohektarowa łąka, na której pasą się cielęta. 
Cielęta te przeznaczone są do spożycia przez ludzi. 
a) Zaprojektuj łańcuch troficzny tej przemiany oraz piramidę energii. 
b) Skonstruuj inny przykład łańcucha pokarmowego składającego się  co najmniej z pięciu 

ogniw oraz piramidę energii, w którym poziom produkcji pierwotnej również 
stanowiłaby łąka. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania dla ucznia zamieszczonym w pkt 4.1.1. poradnika 
dla ucznia, 

2) zaznaczyć poziomy troficzne i narysować łańcuch pokarmowy, 
3) narysować piramidę energii, 
4) zastanowić się nad przykładem łańcucha pokarmowego, w którym producentem będzie 

łąka, a łańcuch będzie dłuższy niż w projekcie (a), 
5) narysować piramidę energii dotyczącą skonstruowanego łańcucha pokarmowego. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiały dla ucznia pkt 4.1.1, 
– literatura pkt 6. 

 
 

4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1)  podać skutki, jakie spowoduje usunięcie z łańcucha pokarmowego poziomu 
     ostatniego? 

  

2)  wyjaśnić rolę destruentów w funkcjonowaniu ekosystemu?   
3)  wymienić podstawowe elementy ekosystemu?   
4)  określić różnice między konsumentami, producentami i reducentami?   
5) wyjaśnić, czym różni się produkcja pierwotna netto i brutto?   
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4.2. Krążenie materii i energii w przyrodzie 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

 
Środowisko naturalne człowieka tworzą lądy, morza, oceany, troposfera oraz organizmy 

roślinne i zwierzęce. Całość jest zamkniętym układem zależnym od energii słonecznej 
i znajduje się w równowadze bio-geo-dynamicznej. Równowaga ta ustaliła się w wyniku 
długotrwałych przemian zachodzących w przyrodzie, tworząc szereg cyklicznych obiegów 
materii, np. obieg wody, azotu, dwutlenku węgla, siarki, fosforu. Obiegi te przenikają się 
wzajemnie. Także człowiek pośrednio i bezpośrednio włączony jest w te obiegi. 

 
Krążenie wody w przyrodzie 

Woda w przyrodzie występuje w trzech stanach skupienia: lód, ciekła woda i para wodna. 
Woda ma dużą pojemność cieplną. Oznacza to, że woda musi wchłonąć dużo ciepła, żeby jej 
temperatura nieco wzrosła. Latem wody są chłodniejsze mimo wchłonięcia dużej ilości ciepła. 
Zimą natomiast wody oddają ciepło. Dlatego duże masy wody łagodzą klimat. Nad oceanem 
mrozy i upały są znacznie mniejsze niż na tej samej szerokości geograficznej w głębi 
kontynentu. 

Wody morskie stanowią około 97% całości zasobów wody na Ziemi. Pozostałe 3% to 
wody słodkie, a  ¾  ich objętości zamrożone jest w obszarach polarnych. 

 
Rys. 5. Zasoby wodne na Ziemi [3] 

 
Woda na powierzchni Ziemi podlega ciągłemu krążeniu. Część wody odparowuje do 

atmosfery, a następnie skrapla się i opada w postaci deszczu, śniegu, gradu. Część wód 
opadowych zatrzymuje się na lądzie, część zasila istniejące lądolody. Ta część, która spływa 
do morza ma dwie możliwości drogi. Jedna to spływanie po powierzchni gruntu do 
najbliższej rzeki. Druga droga, to wsiąkanie w grunt. Ilość wody spływającej po powierzchni  
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i wsiąkającej w grunt jest zależna między innymi od występującej na niej roślinności.          
Im będzie ona bujniejsza, tym więcej wody wsiąknie w grunt.  Część wody odparowuje do 
atmosfery. Parowanie z roślin nazywa się transpiracją. Wsiąkanie wody w grunt nazywa się 
infiltracją, a wsiąkające wody – infiltracyjnymi. 

 
 

Rys. 6. Krążenie wody w przyrodzie [8] 
 
 

Dzięki obiegowi wód naturalnych woda jest transportowana, choć nierównomiernie, na 
całą powierzchnię naszego globu, zapewniając egzystencję organizmom żywym. Dynamika 
tych wód może ulegać pewnym wahaniom, co w konsekwencji może być przyczyną 
w niektórych rejonach geograficznych np. suszy lub powodzi. Na tego typu anomalie 
człowiek nie ma większego wpływu. Cykl krążenia wody zwany obiegiem dużym jest cyklem 
zamkniętym. Globalna ilość wody na kuli ziemskiej jest wielkością stałą, a zmienia się 
jedynie stan skupienia wody, miejsce jej występowania i jakość. Wskutek szybkiego rozwoju 
cywilizacji, jakość wód ulega ciągłej degradacji.  

W czasie swojego obiegu, wody mają kontakt ze szkodliwymi substancjami ulegając 
skażeniu. Spływające do rzek, jezior i mórz zanieczyszczone wody mogą być przyczyną ich 
wtórnego zanieczyszczenia. 
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Rys. 7. Zachowanie równowagi w obiegu wody czystej [3] 
 
Zasoby wodne Polski są najniższe wśród krajów leżących nad Bałtykiem. Spowodowane 

jest to niezbyt dużymi opadami i dużym parowaniem. 
Zużycie wody na cele przemysłowe, rolnicze i w gospodarce komunalnej jest duże i stale 

wzrasta. Wzrasta też ilość ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych, z czego 
prawie połowa nie jest oczyszczona. Powoduje to bardzo duże zagrożenie dla stanu czystości 
naszych wód. 

 
Krążenie azotu w przyrodzie 

W powietrzu znajduje się ok. 78% azotu. Zatem azot jest obecny wszędzie, gdzie jest 
życie. Dwuatomowa cząsteczka azotu jest chemicznie dość obojętna i trzeba dużego nakładu 
energii, aby rozerwać wiązanie międzyatomowe. Jednym ze sposobów rozerwania cząsteczek 
azotu jest energia wyładowań atmosferycznych. Pojedyncze atomy azotu łączą się                   
z tlenem, dając tlenki azotu. W ten sposób uzyskuje się ok. 5% zasobów azotu. 
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Rys. 8. Krążenie azotu w przyrodzie [8] 

 
Istnieją również organizmy żywe, które potrafią wiązać azot z powietrza. W wodach 

czynią to sinice. W glebach żyją bakterie zdolne do przyswajania azotu. Azot przyswojony 
przez nie wchodzi do obiegu w ekosystemie wraz z materią organiczną ich ciał. Jednymi        
z najważniejszych są bakterie brodawkowe, które żyją w ścisłej symbiozie z roślinami 
motylkowymi (np. groch, łubin, koniczyna). Bakterie te wnikają do korzeni roślin 
motylkowych. Azot zawarty w białkach i aminokwasach, nukleotydach roślin, jest 
wykorzystywany przez zwierzęta. Szczątki roślin, zwierząt, grzybów ulegają rozkładowi         
i azot zostaje uwalniany w postaci amoniaku. W warunkach tlenowych bakterie nitryfikacyjne 
utleniają jony amonowe do azotynów, a następnie do azotanów. Azot w postaci jonu 
azotanowego jest przyswajany przez wszystkie rośliny i zawracany do obiegu. W warunkach 
beztlenowych odbywa się proces denitryfikacji. Bakterie denitryfikujące redukują azotany do 
azotu cząsteczkowego, który uwalnia się do atmosfery. 
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Krążenie węgla w przyrodzie 
Na Ziemi węgiel znajduje się w atmosferze, wodach oceanicznych, biomasie roślin, 

paliwach kopalnych i skałach węglanowych. 

 
Rys. 9. Krążenie węgla w przyrodzie [8] 

 
Węgiel przyswajany jest przez organizmy samożywne z atmosfery w procesie 

fotosyntezy. Im więcej jest roślin zielonych na powierzchni Ziemi, tym więcej przedostaje się 
CO2 do biomasy roślin.  

Wody oceanów rozumiane jako ekosystem (w którym żyją producenci) odbierają bardzo 
duże ilości dwutlenku węgla. Na stężenie CO2 w wodzie ogromny wpływ ma natężenie 
procesów fotosyntezy. Rozpuszczalność CO2 zależy od temperatury i zasolenia i w miarę ich 
wzrostu jest większa. 

Rośliny nieustannie przyswajają węgiel pobierając go z atmosfery w postaci CO2. Część 
węgla rośliny spożytkowują na swoje własne oddychanie, część zjadają zwierzęta 
roślinożerne, a reszta przechodzi do zasobów martwej materii organicznej. 

Dzisiejsze paliwa kopalne (gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny i brunatny, torf) 
to martwa materia organiczna dawnych epok geologicznych. Przy spalaniu paliw kopalnych 
do atmosfery uwalniany zostaje dwutlenek węgla. 

Skały zbudowane z węglanów (głównie CaCO3) są wytworem zwierząt i pierwotniaków. 
Węgiel do ich budowy został zaczerpnięty z wód morskich. Podczas wypalania skał (w celu 
uzyskania wapna palonego) część dwutlenku węgla zostaje uwalniana do atmosfery. 
Współczesne technologie otrzymywany w tym procesie CO2 wykorzystują np. do produkcji 
Na2CO3. 
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Krążenie siarki w przyrodzie 
Siarka stanowi 0,05 do 0,1% pierwiastków tworzących skorupę ziemską. Jest ona 

składnikiem białek w organizmach żywych. Występuje również w węglu kamiennym, 
brunatnym, ropie naftowej, glebie oraz w powietrzu. W wodach siarka występuje głównie     
w postaci siarczanów pochodzących z opadów atmosferycznych, ścieków, wód kopalnianych 
oraz osadów dennych. 

                                     Rys. 10.  Obieg siarki w przyrodzie [4] 
 
W powietrzu związki siarki mogą się znaleźć w wyniku procesów spalania, a także 

pochodzą z rozpadu materiału organicznego. Niebagatelną rolę odgrywają również erupcje 
wulkanów. W ostatnim czasie ilość związków siarki w powietrzu niepokojąco wzrosła 
wskutek działalności przemysłowej, a przede wszystkim w wyniku spalania zasiarczonych 
paliw. 

Pierwotnym źródłem siarki znajdującej się w glebie są wietrzejące skały macierzyste 
zawierające piryty, a wtórnym – rozkładająca się organiczna materia. Siarka z gleby 
pobierana jest przez korzenie roślin, a wraca do gleby po obumarciu tych roślin. Powrót jest 
wynikiem działania licznych mikroorganizmów, z których jedne redukują siarkę organiczną 
do siarkowodoru lub siarki mineralnej, a inne utleniają produkty rozkładu do siarczanów.  

W procesie obiegu siarki w przyrodzie aktywną rolę odgrywają bakterie siarkowe, które 
wiążą dwutlenek siarki. Energię do wiązania uzyskują w procesie utleniania siarkowodoru      
i siarki w procesie chemosyntezy i fotosyntezy. W wyniku utleniania otrzymuje się jony SO4

2- 
Inne bakterie prowadzą proces redukcji anaerobowej  jonów siarczanowych (VI) do 
siarkowodoru. 
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Obieg fosforu w przyrodzie 
W glebach głównym źródłem  związków zawierających fosfor są rozkładające się tkanki 

roślinne i zwierzęce oraz produkty wydalania zwierząt. Fosfor znajdujący się w glebie zostaje 
przyswajany przez bakterie fosforowe, które przetwarzają związki organiczne fosforu, 
a następnie udostępniany jest roślinom i zwierzętom. 

W obiegu wodnym tę samą rolę co bakterie w obiegu glebowym spełnia plankton. 
Plankton jest pokarmem ryb i innych organizmów wodnych. Około 1% fosforu z obiegu 
wodnego dostaje się do obiegu glebowego. Spowodowane to jest odławianiem ryb oraz 
ptactwem wodnym. Niebagatelną rolę spełnia guano ptactwa wodnego. 

Produkty rozpadu organizmów morskich opadają na dno zbiornika i osadzają się tam 
tworząc osady fosforytów. Osady te wykorzystywane były przez człowieka jako naturalne 
nawozy sztuczne, a obecnie służą głównie do uzyskiwania kwasu fosforowego(V), jako 
surowca do produkcji nawozów sztucznych. Nawozy sztuczne uzupełniają straty fosforu 
w glebie spowodowane uprawami. Brak umiaru w nawożeniu może spowodować 
przedostawanie się nadmiaru nawozów sztucznych do wód. Również nieoczyszczone ścieki 
przemysłowe i komunalne mogą wprowadzać  nadmiar fosforu do wód. Cykle obiegu tego 
pierwiastka powinny być zatem świadomie sterowane przez człowieka. 

 

 
Rys. 11. Obieg fosforu w przyrodzie [2] 
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Obieg energii 
Problem zasobów energetycznych jest kluczowy dla całej działalności człowieka na 

Ziemi. Podstawowym źródłem energii dnia dzisiejszego są paliwa kopalne: węgiel kamienny  
i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny oraz izotopy promieniotwórcze. Należy sobie również 
uświadomić, że wszelka wykorzystywana przez człowieka energia pochodzi od Słońca. To 
właśnie energia słoneczna została w procesie fotosyntezy zmagazynowana  w tkankach roślin 
i przetrwała do naszych czasów w pokładach węgla kamiennego, a występujące na Ziemi 
pierwiastki promieniotwórcze są produktami reakcji jądrowych zachodzących na Słońcu         
i przeniesionych na Ziemię w trakcie jej powstawania. 
 

 
Rys. 12. Schemat dopływu energii słonecznej: a – energia odbita od górnych warstw atmosfery, b – energia 

powodująca parowanie wód, c – energia odbita od powierzchni Ziemi, d – energia absorbowana przez 
powierzchnię Ziemi, e – energia przyswajana i magazynowana w organizmach w procesie fotosyntezy [7] 

 
 
Wiązka promieni słonecznych docierających do naszej planety niesie ogromne ilości energii. 
Dzięki tej energii zapewniony jest stały obieg wody w przyrodzie. Również nagrzewa się 
powietrze atmosferyczne, co powoduje ruch powietrza zwany wiatrem. Zarówno wiatry, jak  
i płynąca woda są cennymi źródłami energii. Są to tzw. źródła „czyste”, a ich 
wykorzystywanie nie powoduje zanieczyszczeń środowiska. Obecnie znanych jest wiele 
urządzeń pozwalających na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Energię słoneczną 
wykorzystuje się do ogrzewania domów i podgrzewania wody.  W wielu krajach propaguje 
się budowę elektrowni wodnych wykorzystujących spiętrzenia wody. Wiatraki były 
przykładem wykorzystania energii wiatru do mielenia zbóż. Obecnie nowoczesne wiatraki 
produkują w wielu krajach energię elektryczną. W szczególnie korzystnej sytuacji są kraje,   
w których występują gorące źródła, czyli gejzery, które można wykorzystać do ogrzewania 
domów. W Polsce nie ma mamy gejzerów, ale występują źródła geotermalne, które również 
można wykorzystywać jako źródła energii. 
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4.2.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń. 
1. Na czym polega obieg wody w przyrodzie? 
2. Które organizmy są zdolne do przyswajania azotu z powietrza? 
3. Jaką rolę spełniają bakterie nitryfikacyjne? 
4. W jaki sposób związki siarki przedostają się do atmosfery? 
5. Jaka rolę w obiegu wodnym fosforu spełnia plankton? 
6. Które ze źródeł energii zaliczamy do źródeł wyczerpywalnych? 
7. Jakie znasz alternatywne źródła energii? 
 
4.2.3.Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Podaj przykłady zakłóceń, jakie może spowodować człowiek w obiegu azotu 
w przyrodzie oraz określ konsekwencje tego działania. 
Uzupełnij poniższy schemat cyklu obiegu azotu w przyrodzie. [5] 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem  nauczania dla ucznia zamieszczonym w pkt 4.2.1. poradnika 
dla ucznia, 

2) przeanalizować schemat  obiegu azotu w przyrodzie, 
3) uzupełnić podany schemat, 
4) określić zakłócenia w obiegu, które może wywołać  człowiek, 
5) określić konsekwencje tego działania. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał dla ucznia pkt 4.2.1, 
– schemat obiegu azotu w przyrodzie. 
 
Ćwiczenie 2 

Uzupełnij podany obieg wody w przyrodzie. 

Wyjaśnij, jakie znaczenie dla wodnego świata roślinnego i zwierzęcego ma rozpuszczanie się 
tlenu i tlenku węgla(IV) w wodzie. 
  

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 
1) zapoznać się z materiałem nauczania dla ucznia zamieszczonym w pkt 4.2.1. poradnika 

dla ucznia, 
2) przeanalizować schemat  obiegu wody w przyrodzie, 
3) uzupełnić podany schemat, 
4) wyjaśnić znaczenie rozpuszczalności CO2 w wodzie dla organizmów w niej żyjących, 
5) wyjaśnić znaczenie rozpuszczalności O2 w wodzie dla organizmów w niej żyjących. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał dla ucznia pkt 4.2.1, 
– schemat obiegu wody w przyrodzie. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1)  podać drogi, którymi woda z atmosfery może trafić do stawu?   
2)  określić rolę bakterii nitryfikujących w obiegu azotu w przyrodzie?   
3)  określić obieg fosforu w przyrodzie?   
4)  wyjaśnić, jak wycięcie lasu wpłynie na obieg węgla w przyrodzie?   
5)  wskazać „czyste” źródła energii?   

Woda w zbiornikach 
wodnych i w glebie  

opady 

?
       ? 

?

?
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4.3. Źródła zanieczyszczeń środowiska 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 
Zanieczyszczenie powietrza 

 Powietrze atmosferyczne zawiera 20,94% tlenu, który jest niezbędny do życia 
większości organizmów. W skład powietrza wchodzi również azot (78%) oraz niewielkie 
ilości tlenku węgla (IV), helu, neonu, ozonu, wodoru, amoniaku, tlenków azotu NOX. 
Wszystkie substancje, których zwykle nie ma w czystym powietrzu lub ich stężenie jest        
w  nim znacznie, są jego zanieczyszczeniami.  

Wśród zanieczyszczeń powietrza wyróżnia się zanieczyszczenia pyłowe i gazowe 
powstałe w wyniku procesów: 
– naturalnych (wybuchy wulkanów, pożarów lasów, wyładowania atmosferyczne, rozkład 

substancji organicznej), 
– antropogenie – związane z przemysłem, gospodarką komunalną i inną działalnością 

człowieka. 
Rozróżnia się ponadto zanieczyszczenia: 
– pierwotne – emitowane bezpośrednio do atmosfery, 
– wtórne – powstałe w wyniku interakcji. 

Do najgroźniejszych i najczęściej spotykanych zanieczyszczeń powietrza należą: 
– tlenek siarki(IV), 
– tlenek węgla(II), 
– tlenek węgla(IV), 
– tlenki azotu, 
– ozon, 
– węglowodory, 
– pyły i sadze. 
 
– Tlenek siarki(IV) powstaje w wyniku spalania zanieczyszczonych siarką paliw stałych           

i  płynnych. W powietrzu tlenek siarki (IV) utrzymuje się 2 – 4 dni i w tym czasie może 
przemieszczać się na znaczne odległości. W powietrzu SO2 ulega dalszemu utlenieniu do 
SO3 i z wodą daje kwas siarkowy (VI), który jest przyczyną kwaśnych deszczów. 

 
– Tlenek węgla(II) powstaje w wyniku niepełnego spalania  węgla i jego związków. 

Mieszkańcy miast są zatruwani tlenkiem węgla (II) zawartym w spalinach 
samochodowych. Jest on toksyczny dla organizmów, które używają hemoglobiny do 
transportu tlenu. CO ma małą gęstość i łatwo rozprzestrzenia się w powietrzu. 

 
– Tlenek węgla(IV) – wytwarza się go obecnie więcej, niż zużywa w procesie fotosyntezy, 

co stanowi sygnał alarmujący dla stanu środowiska. Zwiększeniu stężenia CO2 w 
atmosferze przeciwdziała wypromieniowaniu ciepła z Ziemi, co w konsekwencji 
prowadzi do podwyższenia temperatury. Zjawisko to nazwano efektem cieplarnianym lub 
szklarniowym 

 
– Tlenki azotu wydzielają się przede wszystkim podczas procesów chemicznych, 

wysokotemperaturowego spalania paliw oraz pracy silników spalinowych. Do 
zwiększenia ilości tlenków azotu (NO, NO2) w powietrzu znacznie przyczynił się rozwój 
motoryzacji i rozwój sektora energetycznego. Tlenki azotu mają znaczny udział                 
w tworzeniu kwaśnych deszczów. Wśród tlenków azotu najbardziej toksyczny jest NO2. 
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Wnika on do głębszych partii dróg oddechowych, gdzie z wodą tworzy kwasy, które 
zobojętniane zasadami ustrojowymi dają silnie toksyczne sole. 

 
– Ozon jest gazem niezbędnym w stratosferze, natomiast w warstwach przyziemnych jest 

szkodliwy. Pod względem toksyczności ozon jest bardziej szkodliwy niż chlor lub fosgen. 
Źródłem ozonu są zanieczyszczenia, głównie węglowodory i tlenki azotu, które zaburzaja 
proces fotolityczny. 

 
– Węglowodory wydzielają się podczas procesów przetwarzania ropy naftowej i węgla 

oraz podczas palenia tytoniu. Najbardziej szkodliwe są węglowodory pierścieniowe. 
Jednym z najbardziej szkodliwych węglowodorów jest benzopiren, który jest 
rakotwórczy. 

 
– Pyły i sadze powstają we wszystkich procesach technologicznych z udziałem fazy stałej, 

wskutek erozji gleb i tam, gdzie występuje tarcie (transport). Pyły i sadze wydobywają się 
z kominów zakładów przemysłowych. Szkodliwość oddziaływania pyłów na środowisko 
zależy od składu pyłów.  
Z punktu widzenia oddziaływania na organizm ludzki wyróżnia się grupy pyłów: 
–  czynne: 
• toksyczne zawierające -  Pb, As, Cd, Cu, Hg, pyły radioaktywne, azbestowe,  
• zakaźne -  zawierające np. wąglik, 
• żrące -  np. pyły alkaliczne z cementowni, 
• pylicotwórcze – zawierające czasteczki krzemu; 

– bierne (obojętne): 
• miękkie – na przykład: wełna, bawełna, pierze, 
• twarde, raniące - na przykład: węgiel, drewno. 
Silne zanieczyszczenie powietrza na obszarach zabudowanych może prowadzić do 
powstawania trujących mgieł czyli smogu. 

 
Źródła zanieczyszczenia powietrza zestawiono w tabeli 2. 
 

Tabela 2. Źródła zanieczyszczenia powietrza [4] 
Rodzaje zanieczyszczeń Źródła 

Tlenki siarki  
SO2, SO3 
 

Procesy hutnicze: spalanie paliw zanieczyszczonych siarką. 
SO2 pochodzi w 63% z procesów energetycznych,  
20% z procesów przemysłowych, 14% z gospodarki 
komunalnej, 3% z transportu samochodowego 

Tlenek węgla(II) Pojazdy spalinowe, przemysł metalurgiczny, 
elektromaszynowy, elektrociepłownie, koksownie i gazownie 
oraz paleniska domowe 

Tlenki azotu 
NO, NO2 

Wysokotemperaturowe spalanie paliw, rozkład związków 
azotowych i nitrowych, pirotechnika wyładowania elektryczne. 
50% tlenków azotu pochodzi z transportu samochodowego, 
35% z procesów energetycznych, 10% z procesów 
przemysłowych i 5% z gospodarki komunalnej. 

Węglowodory Parowanie i spalanie paliw (węgla, ropy naftowej  
i ropopochodnych), procesy zgazowania węgla, palenie 
papierosów. 

Pyły i sadze Środki transportu i komunikacji, procesy spalania – energetyka, 
komunalno–bytowe, przemysłowe 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
25

Problem ochrony atmosfery i całego środowiska należy rozpatrywać w skali globalnej, 
kontynentalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej. 
Ochrona powietrza była problemem poruszanym na Konferencji Narodów Zjednoczonych     
w Rio de Janeiro w 1992 r. i jej efektem było wypracowanie porozumienia 
międzynarodowego i programu działań dotyczącego ogólnoświatowego zrównoważonego 
rozwoju. 
Ochrona powietrza w skali kontynentalnej polega na takim zorganizowaniu ochrony 
powietrza w kraju, aby nie pogarszać sytuacji w krajach innych. W skali regionalnej na 
pierwszy plan wysuwają się oddziaływania: miasto – przemysł, przemysł – gospodarka rolna  
i leśna. W skali lokalnej ochrona atmosfery polega na zaspokojeniu potrzeb energetycznych, 
komunikacyjnych czy lokalizacyjnych w taki sposób, aby lokalne środowisko było chronione 
przez destrukcyjną działalnością człowieka. 
 
Zanieczyszczenie wody 

Woda jest podstawowym elementem zachowania równowagi w środowisku 
przyrodniczym. Polska nie należy do krajów posiadających znaczne zasoby wodne. 
Tymczasem wzrost liczby ludności i rozwój produkcji przemysłowej powodują coraz to  
większe zużycie wody. Wiąże się z tym również większe zanieczyszczenie wód. 
Zanieczyszczenie wód polega na przekroczeniu wartości granicznych ich parametrów 
fizycznych lub zawartości substancji chemicznych. Najwięcej zanieczyszczeń dostaje się do 
zbiorników wodnych poprzez ścieki wypływające z zakładów przemysłowych i z urządzeń 
komunalnych oraz terenów rolniczych. Ze względu na rodzaj zanieczyszczeń ścieki można 
podzielić na dwie grupy: ścieki o charakterze organicznym  i nieorganicznym, a ze względu 
na pochodzenie: na zanieczyszczenia naturalne i sztuczne.   

Zanieczyszczenia sztuczne pochodzą: 
– ze ścieków komunalnych, przemysłowych i rolniczych, 
– z przemysłowych zanieczyszczeń chemicznych, czyli: wysypisk śmieci, składowisk 

odpadów przemysłowych, nieszczelności rurociągów, itp., 
– z rolniczych zrywów powierzchniowych: nawozów sztucznych i chemicznych środków 

ochrony roślin, 
– z zanieczyszczeń powietrza: kwaśne deszcze. 

 
Do chemicznych zanieczyszczeń wód zalicza się: 

– detergenty biodegradowalne, 
– pestycydy, 
– metale ciężkie, 
– fenole, 
– węglowodory aromatyczne. 
 
Detergenty są środkami powierzchniowo czynnymi, powodującymi obniżanie napięcia 
powierzchniowego wody, co przyczynia się do skutecznego usuwania brudu.  Działają one 
jednak toksycznie na organizmy żywe. Należy pamiętać, że detergentów nie można wylewać 
do otwartych zbiorników wodnych. 
 
Pestycydy służą do zwalczania chorób roślin i  niszczenia chwastów. Do wód dostają się 
poprzez wypłukiwanie z pól przez deszcze, lub rozwiewanie przez wiatry podczas 
samolotowych zabiegów agrotechnicznych. Pestycydy mają własności toksyczne i bardzo 
trudno ulegają biodegradacji. 
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Metale ciężkie dostają się do wód ze  ściekami lub odpadami z różnych gałęzi przemysłu. 
Do najbardziej niebezpiecznych dla środowiska i dla organizmów żywych zalicza się związki 
rtęci, kadmu i ołowiu. Niebezpieczeństwo ze strony tych metali polega głównie na 
wchodzeniu do łańcucha pokarmowego. Obecność ich w ściekach utrudnia możliwość 
biologicznego oczyszczania, a osadów ściekowych nie można kompostowa i wykorzystywać 
rolniczo. Rtęć, kadm i ołów są toksyczne i mają działanie rakotwórcze. 

 
Fenole przedostają się do wód ze ściekami przemysłowymi głównie z rafinerii, gazowni         
i koksowni. Fenole są substancjami toksycznymi, które negatywnie działają na środowisko 
wodne. Fenole kumulują się w mięsie ryb nadając im nieprzyjemny smak. Wody 
powierzchniowe zawierające fenole czynią je nieprzydatnymi do zasilania wodociągów         
i utrudniają wykorzystanie ich na potrzeby komunalne. 
 
Węglowodory aromatyczne dostają się do wód wraz ze ściekami z zakładów przeróbki 
węgla, asfaltowych dróg i ze spalin. Są rakotwórcze, słabo rozpuszczalne w wodzie i trudno 
ulegają biodegradacji. Kumulują się w mięsie ryb i w osadach dennych.  

 
Tabela 3. Źródła zanieczyszczenia wody [opracowanie własne] 

 
Rodzaje 

zanieczyszczeń 
Źródła zanieczyszczeń 

Detergenty Gospodarstwa domowe, pralnie, myjnie. 
Przemysł papierniczy, farbiarski, szklarski, gumowy, tekstylny 

Pestycydy Rolnictwo i leśnictwo, przemysł chemiczny. 
Metale ciężkie Transport samochodowy, hutnictwo, górnictwo, metalurgia, 

garbarnie, ścieki przemysłowe. 
Fenole Rafinerie naftowe, koksownie, gazownie, garbarnie. 

Przemysł chemiczny, ścieki komunalne. 
Węglowodory 
aromatyczne 

Przemysł petrochemiczny i chemiczny. 

Benzyna, nafta, oleje, 
smary, ropa naftowa 

Transport samochodowy i wodny. 
Przemysł paliwowo–energetyczny. 
Awarie i katastrofy tankowców i platform wiertniczych. 

 
 

Zanieczyszczenie gleby 
Gleba jest głównym elementem środowiska przyrodniczego i spełnia wiele istotnych 

funkcji w procesie życia na Ziemi. Zanieczyszczenia chemiczne gleby powodują zachwianie 
równowagi dynamicznej. Prowadzi to do zmniejszenia żyzności gleby. Gleba przyjmuje 
zanieczyszczenia z powietrza, które dostają się do niej razem z opadami atmosferycznymi. 
Również spływające wody niosą wielkie ilości zanieczyszczeń (zwłaszcza nieoczyszczone 
ścieki), które przedostają się do poszczególnych warstw gleby. Substancje stałe opadające 
w postaci pyłów i sadzy oraz odpady stałe z przemysłu i gospodarki komunalnej przyczyniają 
się do zanieczyszczania gleb.  

Jedną z głównych przyczyn chemicznego zanieczyszczania gleb jest chemizacja 
rolnictwa, którą powodują: 
– Nawozy sztuczne stosowane w celu zwiększenia plonów, ponieważ wzbogacają gleby 

w pierwiastki niezbędne do życia roślin (np. azot, fosfor, potas). Nawozy mogą się stać 
szkodliwe dla gleby, jeżeli są stosowane w nadmiernych ilościach. 
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– Środki chwasto- i owadobójcze, które zawierają szkodliwe dla organizmów ludzkich 
składniki. Środki te mają tendencję kumulowania się w glebie. 

Dużym zagrożeniem dla gleby jest motoryzacja. Spośród skażeń najgroźniejszy jest ołów 
znajdujący się w spalinach emitowanych z silników benzynowych. Ołów pobierany jest przez 
rośliny i kumulowany w ich tkankach. Jest on szkodliwy dla samych roślin, ale i również dla 
ludzi i zwierząt, które je spożywają. Ołów działa szkodliwie na układ krwiotwórczy, serce, 
nerki. Stwierdzono też możliwość występowania chorób psychicznych. Obecnie w produkcji 
paliw silnikowych nie stosuje się dodatku czteroetylku ołowiu, jako substancji 
przeciwstukowej. 
 Nie bez znaczenia jest zanieczyszczanie gleb przez przemysł, który wytwarza ogromne ilości 
odpadów. 

Po katastrofie w Czarnobylu coraz częściej słyszy się o zagrożeniach spowodowanych 
możliwością awarii elektrowni atomowych. Powstałe wówczas zanieczyszczenia powietrza 
przedostają się do wody i gleby, pozostając w nich na bardzo długie lata. Skutki takiej awarii 
odczuwalne są nie tylko w jednym państwie, ale nawet w wielu bardzo odległych. 

Oprócz typowych zanieczyszczeń gleby istotny wpływ na jej przydatność mają procesy 
związane ze zmianą jej struktury. Najczęstszą tego przyczyną jest górnictwo (zwłaszcza 
odkrywkowe) oraz tworzenie hałd kopalnianych.  

Zanieczyszczenia gleby są bardzo brzemienne w skutkach ponieważ powietrze potrafi 
samooczyścić się z zanieczyszczeń po kilku dniach, woda może tego dokonać po kilku latach, 
zaś gleba może na to potrzebować nawet tysiącleci. 

Źródła zanieczyszczenia gleby przedstawiono w tabeli 4. 
 

Tabela 4. Źródła zanieczyszczenia gleby [6] 
 

Źródła  zanieczyszczeń Rodzaje zanieczyszczeń 
Przemysł Substancje mineralne, węglowodory, ścieki, pyły, dymy, szlam, 

metale ciężkie, tlenki azotu i tlenki węgla 
Hałdy kopalń Metale ciężkie, pyły, ługi 

 
Rolnictwo Pestycydy, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, środki 

chwastobójcze, ścieki 
Transport Związki ołowiu, tlenki azotu, tlenek węgla(II), węglowodory 

 
Gospodarstwo domowe Detergenty, opakowania (szkło, tworzywa sztuczne, metale), 

ścieki komunalne 
 
 
Odpady stałe 

Odpadami nazywa się zużyte i niespożytkowane substancje będące produktami bytowej   
i gospodarczej działalności człowieka. Ilość odpadów pochodzących z przemysłu                     
i gospodarstw domowych nieustannie wzrasta. Ich różnorodność jest coraz większa. Odpady 
stałe dzielą się według swego pochodzenia na dwie duże grupy: odpadki miejskie i odpady 
przemysłowe. O ilości i składzie odpadów przemysłowych można wnioskować na podstawie 
profilu danej gałęzi produkcji. Największa masa odpadów powstaje podczas procesów 
wydobywczych surowców, a następnie w procesach przetwórczych. Niezagospodarowane 
pozostałości wydobywcze stwarzają ogromny problem środowiskowy, natomiast 
zagospodarowanie tych pozostałości pochłania wielomiliardowe nakłady finansowe. 

W Polsce wytwarza się około 150 milionów ton rocznie odpadów stałych. Największą 
ilość odpadów dostarcza: 
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– górnictwo i energetyka  - 53%,  
–  hutnictwo i przemysł maszynowy - 35%, 
– przemysł chemiczny, lekki, gospodarka komunalna – 12%. 
Główny skład odpadów stałych to popioły energetyczne, łupki, wypałki pirytowe, żużle,  

odpady komunalne  i inne. 
 

 
Rys. 13. Źródła odpadów stałych [3] 

 
Odpady stałe gromadzone są na specjalnych składowiskach. Negatywne oddziaływanie 

składowanych odpadów na środowisko może być różne. Zależy to od rodzaju odpadów, 
miejsca i sposobu ich składowania. 

W przypadku odpadów pylistych może dojść do skażenia gleby na dużym obszarze, co 
spowodowane jest przenoszeniem się odpadów pod wpływem wiatru. 

Olbrzymie hałdy odpadów górniczych mogą być przyczyną osiadania gruntów, 
utrudnienia spływania wód naturalnych, a także szpecą krajobraz. 

Odpady radioaktywne pochodzące z elektrowni jądrowych stwarzają bardzo duże 
zagrożenie dla ludzi, gdyż do tej pory nie znaleziono dla nich pewnego zabezpieczenia. 

Aby chronić środowisko przed odpadami stałymi należy przedsięwziąć różne środki. 
Jednym ze sposobów jest zastosowanie ich jako surowców wtórnych (np. Francja 
wykorzystuje 75% wytwarzanych przez siebie popiołów energetycznych, a Polska tylko 
38%). Zmniejszenie ilości odpadów spowodowałoby zastosowanie oszczędniejszych 
technologii, stosowanie sprawniejszych maszyn, rozwijanie techniki używania energii            
z alternatywnych źródeł energii, czyli obniżenie materiałochłonności i energochłonności 
produkcji.  

Tereny zdewastowane przez przemysł poddaje się rekultywacji, czyli odnowie. Jest to 
zabieg bardzo kosztowny i pracochłonny. 
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Ochrona środowiska i gospodarka odpadami miejskimi należy do sfery działania 
Samorządu terytorialnego. Model systemu utylizacji odpadów miejskich składa się z kilku 
elementów przedstawionych na schemacie poniżej.  

Ilość śmieci rośnie wprost proporcjonalnie do zamożności społeczeństwa i do poziomu 
cywilizacyjnego. Śmieci, czyli odpady komunalne, odznaczają się głównie tym, że są 
mieszaniną różnych substancji. Część śmieci można byłoby powtórnie wykorzystać po 
ponownym przetworzeniu. Jednak konieczne jest sortowanie odpadów tak, aby bezużyteczne 
i trujące zostały oddzielone od pozostałych.  

Sortowanie umożliwia wykorzystanie odpadów pochodzenia  organicznego do 
otrzymywania kompostu i biogazu. Sortowanie jest konieczne, aby można było uzyskać 
papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i ponownie je przetworzyć. W wielu aglomeracjach 
miejskich, a także na wsiach prowadzi się  segregację odpadów do specjalnie przygotowanych 
i oznakowanych pojemników.  

Wszystkie te zabiegi nie zwalniają ani zakładów przemysłowych, ani poszczególnych 
osób od wysiłków prowadzących do tego, by odpady produkować w jak najmniejszych 
ilościach. 

 
Zintegrowane metody ochrony środowiska 

Nieodzownym warunkiem poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania całego systemu 
ochrony środowiska jest jego stała kontrola. W tym celu na całym świecie zostały powołane 
odpowiednie służby, które są uprawnione do przeprowadzania kontroli.   

Ochrona środowiska jest sprawą wszystkich państw, bo przemieszczające się 
zanieczyszczenia nie znają żadnych granic. 

Zagadnienia ochrony przyrody i środowiska łącznie z jego kształtowaniem oraz 
gospodarka wodna to domena Ministerstwa Środowiska. Minister wykonuje zadania 
naczelnego organu administracji państwowej w odniesieniu do ochrony przyrody 
i środowiska z pomocą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Organem opiniodawczym 
i doradczym Ministra jest Państwowa Rada Ochrony Przyrody. 

Na szczeblu wojewódzkim organem administracji w zakresie ochrony przyrody jest 
wojewoda, działający przy pomocy Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Powołana 
została również Inspekcja Ochrony Środowiska, a jej organami są: Główny i Wojewódzkie 
Inspektoraty. Organem opiniodawczym i doradczym jest Komisja Ochrony Przyrody. 

W gminach o sprawach ochrony przyrody decydują rady gmin. 
Sprawy ochrony środowiska ujęte są w aktach prawnych: ustawach i  rozporządzeniach 

ministra środowiska. 

gromadzenie transport procesy 
przygotowawcze 

magazynowanie 
pośrednie 

przeróbka 

składowanie 
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Poważny udział w działalności na rzecz ochrony przyrody i ochrony środowiska mają 
organizacje międzynarodowe. W 1948 r. powołano Międzynarodowa Unię Ochrony  
Przyrody i jej Zasobów. Obecnie przyjęto nazwę „Światowa Unia Ochrony”. W pracach  Unii 
uczestniczą międzynarodowe komisje powołane w celu rozwiązywania określonych 
problemów. Jednym z bardziej znanych działań Światowej Unii Ochrony Przyrody  jest 
ogłoszenie tzw. „Czerwonej Księgi”, która zawiera ogólnoświatową listę zwierząt 
zagrożonych wyginięciem. W spisie tym znajdują się miedzy innymi: goryl, orangutan, 
hipopotam karłowy, wilk tasmański, nosorożec jawajski. Ze zwierząt występujących w Polsce 
znalazły się na niej żbik i żubr. W ramach Unii powołano Międzynarodową Federację 
Młodzieży do Badań   i Ochrony Środowiska. 

Punktem zwrotnym w rozwoju międzynarodowego prawa Ochrony Środowiska była 
Konferencja Sztokholmska Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w czerwcu 1972 r. 
Powołano na niej Światowy Program Organizacji Narodów Zjednoczonych działający pod 
hasłem „Ziemia jest jedna” i będący organem do koordynacji prac w zakresie ochrony 
środowiska. 

 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz najczęściej spotykane zanieczyszczenia powietrza? 
2. Które z tlenków powodują „kwaśne deszcze”? 
3. Dlaczego detergenty są tak szkodliwe dla środowiska, kiedy znajdą się w ściekach? 
4. Dlaczego obecność metali ciężkich w wodzie i ściekach jest niepożądana? 
5. Co to są zanieczyszczenia transgraniczne? 
6. Dlaczego rolnictwo jest zaliczane do głównych przyczyn chemicznego zanieczyszczenia 

gleb? 
7. Jakie znasz sposoby zagospodarowania odpadów? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Poziom zanieczyszczenia powietrza zależy od emisji wewnętrznej danego kraju oraz od 
emisji krajów sąsiednich. 

a. Ustal, które kraje Europy są najbardziej narażone na wpływ zanieczyszczeń 
transgranicznych, wiedząc, że w naszej części kontynentu dominują wiatry 
z kierunku południowego  i południowo-zachodniego. 

b. Na podstawie załącznika 1 ustal, z których państw Polska otrzymuje największe 
ilości związków siarki. 

c. Sporządź bilans importu i eksportu zanieczyszczeń powietrza związkami siarki 
i ustal, czy Polska jest odbiorcą, czy emiterem zanieczyszczeń. [5] 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania dla ucznia znajdującym się w rozdziale 4.3.1. 
poradnika dla ucznia, 

2) zlokalizować na mapie Europy państwa znajdujące się w kierunkach określonych 
w podpunkcie „a” zadania i określić ich zagrożenie zanieczyszczeniami 
transgranicznymi, 

3) przeanalizować dane zawarte w tabeli załącznika 1, 
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4) ustalić państwa, które szczególnie zagrażają Polsce z powodu napływu związków siarki, 
5) sporządzić bilans importu i eksportu zanieczyszczeń związkami siarki, 
6) ustalić, czy Polska emituje czy odbiera zanieczyszczenia powietrza związkami siarki. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Atlas geograficzny, 
– załącznik 1 dotyczący ilości związków siarki, 
– materiał dla ucznia pkt 4.3.1. 

 
Załącznik 1 
Ilość związków siarki (w przeliczeniu na czystą siarkę) dla Polski i wybranych krajów europejskich w setkach 
ton. 
 
Lp. Kraj Import Eksport Lp. Kraj Import Eksport 
1 Austria 10 67 11 Norwegia 1 54 
2 Belgia 36 7 12 Niemcy 2191 391 
3 Bułgaria 12 243 13 Rumunia 91 183 
4 Czechy 732 251 14 Szwecja  6 188 
5 Dania 38 51 15 Szwajcaria 4 8 
6 Finlandia 3 86 16 Turcja  1 52 
7 Francja 81 49 17 Ukraina 152 785 
8 Grecja 1 18 18 Węgry 170 117 
9 Hiszpania 18 4 19 Włochy 39 67 
10 Holandia 23 18 20 Wielka 

Brytania 
193 38 

 
Ćwiczenie 2 

Nasza gleba ulega zatruciu. Co Ty możesz zrobić, aby nie zanieczyszczać bardziej gleby? 
Sporządź analizę gospodarki odpadami w Twoim najbliższym otoczeniu, określ możliwość 
własnych działań w celu ochrony gleby, 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) wynotować swoje propozycje dotyczące ochrony gleby, 
2) zaobserwować w drodze do szkoły, czy znajdują się tam  pojemniki służące do segregacji 

odpadów, 
3) zaobserwować, czy pojemniki są wykorzystywane w przeznaczony dla nich sposób, 
4) określić, w jaki sposób Ty w swoim gospodarstwie domowym dbasz o ochronę 

środowiska, 
5) dokonać samooceny własnych działań. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał dla ucznia pkt 4.3.1. 
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4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1)  określić skutki motoryzacyjnej na środowisko?   
2)  wskazać zależności pomiędzy zanieczyszczeniami poszczególnych 
     elementów ekosystemów? 

  

3)  sklasyfikować rodzaje odpadów?   
4)  określić sposoby zagospodarowania odpadów?   
5)   wyjaśnić, co należy zrobić, aby nie zanieczyszczać bardziej naszego 

 środowiska? 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 pytań wielokrotnego wyboru. 
5. Dobrze zastanów się nad wyborem prawidłowej odpowiedzi 
6. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej 

rubryce znak X. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, 
a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż ją na później 
i wróć do niej, gdy zostanie Ci czas wolny. 

8. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 
9. Pracuj samodzielnie. 
 

      Powodzenia 
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Poziomem troficznym nazywamy: 

a) grupę organizmów podobnych do siebie, 
b) ciąg zależności pokarmowych, 
c) grupę organizmów wykorzystujących ten sam pokarm, 
d) całokształt potrzeb życiowych organizmów. 

 
2. Organizm, który reprezentuje inny poziom troficzny niż pozostałe, to: 

a)  wróbel, 
b) koala,   
c)  wilk, 
d)  jaszczurka. 
 

3. Kolejne piętra piramidy energii są coraz węższe, ponieważ: 
a) konsumenci wyższych poziomów są mniej liczni, 
b) wydajność przyswajania energii jest różna, 
c) biomasa wyższych poziomów jest mniejsza, 
d) każdy poziom troficzny spala część pokarmu. 

 
4. Przykładem konsumenta jest ślimak, który zjada: 

a) grzyby, 
b) glony,  
c) sałatę, 
d) dżdżownicę. 

 
5. Wody morskie stanowią część zasobów wodnych na Ziemi, wynoszące nieco więcej niż: 

a) 80%, 
b) 87%, 
c) 90%, 
d) 97%. 

 
6. Parowanie wody z lądów i oceanów w przeliczeniu na jednostkę ich powierzchni jest: 

a) większe z oceanów, 
b)  mniejsze z oceanów, 
c) większe z lądów, 
d) takie samo. 

 
7. Organizmy, które nie są  zdolne do przyswajania azotu z powietrza to: 

a) sinice, 
b) rośliny motylkowe, 
c) bakterie brodawkowe, 
d) glebowe bakterie azotowe. 

 
8. W obecnych czasach zawartość węgla nie ulega  zmianie tylko w: 

a) glebach, 
b)  atmosferze, 
c)  wodach oceanów, 
d) roślinach. 
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9. Koszt energii elektrycznej wytworzonej w przyszłości przez wiatraki będzie: 
a) na stałym poziomie, 
b) wzrastać, 
c) spadać, 
d) trudno to określić. 

 
10. Niewyczerpywalnym źródłem energii jest: 

a) substancja radioaktywna, 
b) płynąca woda, 
c) gaz ziemny, 
d) ropa naftowa. 

 
11. Ilość wody wchłanianej przez grunt jest największa na: 

a) terenach pustynnych, 
b) terenach pokrytych tundrą, 
c) obszarach z bujną roślinnością, 
d) obszarach ze skąpą roślinnością. 

 
12. Węgiel zawarty w skałach wapiennych pochodzi z: 

a) wód oceanicznych, 
b) atmosfery, 
c) gleby, 
d) martwej materii organicznej. 

 
 
 
13. Pierwotnym źródłem siarki w glebie są: 

a) zanieczyszczenia przemysłowe, 
b) kwaśne deszcze, 
c) materia organiczna, 
d) skały zawierające piryt. 

 
14. Tlenki azotu i węglowodory lotne zanieczyszczające środowisko mogą pochodzić: 

a) z różnych źródeł i nie występują łącznie, 
b) z różnych źródeł i działają niezależnie od siebie, 
c) z tego samego źródła i działają niezależnie od siebie, 
d) z tego samego źródła i łączą się w związki bardziej toksyczne. 

 
15. Największą ilość odpadów wytwarzają: 

a)  kopalnie węgla brunatnego, 
b)  kopalnie węgla kamiennego, 
c)  zakłady, gdzie odpadami są popioły i żużle, 
d)  wszystkie wymienione zakłady na równi. 

 
16. Wadą usuwania śmieci w wyniku spalania jest: 

a) zagrożenie związkami chorobotwórczymi, 
b) ryzyko uwalniania związków toksycznych, 
c) uzyskiwanie niepełnowartościowych produktów, 
d) budowa wielkogabarytowych spalarni. 
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17. Zakwaszenie gleb, uprzednio zanieczyszczonych metalami ciężkimi powoduje: 
a) wytrącanie się metali z roztworu glebowego, 
b) wypłukiwanie metali z roztworu glebowego, 
c) przejście w formę jonową bardziej toksyczną, 
d) przejście w formę jonową mniej toksyczną. 

 
18. Źródłem fenolu w wodzie są: 

a) pralnie, 
b) koksownie, 
c) myjnie samochodowe, 
d) rolnictwo. 

 
19. Organem opiniodawczym i doradczym Ministra Ochrony Środowiska jest: 

a) Państwowa Rada Ochrony Przyrody, 
b) Komisja Ochrony Przyrody, 
c) Unia Ochrony Przyrody i Zasobów, 
d) Biuro Ochrony Przyrody. 

 
20. W spisie zwierząt zagrożonych wyginięciem, czyli w tzw. „Czerwonej Księdze” spośród 
        polskich zwierząt znalazły się: 

a) ryś i niedźwiedź, 
b) żbik i żubr, 
c) bóbr i orzeł, 
d) kormoran i koń polski. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Posługiwanie się pojęciami z zakresu ekologii i ochrony środowiska 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punktacja 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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