
metrów  powietrze  Europejskiej  człowieka 
zanieczyszczenia mgła  grzewczym  smog  
kotły  drewno  roku

Co to jest
Smog?

Smog albo Zdrowie

Porozmawiaj w klasie o tym, jak można walczyć ze smogiem. 
Poniżej napisz w punktach własne pomysły:
•
•
•
•

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce

Ile jest rakotwórczego benzo[a]pirenu w Polsce?

Co można zrobić?

Profesor Smogiełka radzi, jak się chronić przed smogiem

Co to jest PM10 i PM2,5?

Co to jest benzo[a]piren?
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Kościerzyna
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• Ten rysunek pokazuje, jak drobny może być pył unoszący się w powietrzu. 
     Jego cząsteczki są kilkadziesiąt razy  mniejsze niż ziarnko piasku czy średnica włosa.

Nazwa smog to połączenie dwóch angielskich słów: smoke (dym) 
i fog (mgła). Smog powstaje na skutek działań człowieka. 
Spalając węgiel, drewno, śmieci w domowych piecach, jeżdżąc 
samochodem, wprowadzamy do powietrza zanieczyszczenia. Gdy 
pogoda nie pozwala na ich rozwianie, np. nie ma wiatru, jest mgła, 
zatrzymują się one blisko naszych domów i miast. Wtedy 
powstaje smog – możemy to poczuć własnym nosem, bo powietrze 
po prostu śmierdzi! W Polsce największym trucicielem są domowe 
piece i kotły na węgiel i drewno. Wprowadzanie do powietrza 
zanieczyszczeń kominami niższymi niż 40 metrów nazywamy niską 
emisją. Jest ona szczególnie groźna, bo domowe kominy są niskie 
i wypuszczają zanieczyszczenia blisko ludzi. Smog występuje 
głównie w sezonie grzewczym – od października do marca, 
kiedy ogrzewamy swoje domy węglem i drewnem. W wielu miejscach 
w Polsce wysokie zanieczyszczenie powietrza utrzymuje się przez 
ponad 100 dni w roku. Według Światowej Organizacji Zdrowia 
polskie miasta mają najbardziej zanieczyszczone powietrze 
w całej Unii Europejskiej.

Uzupełnij tekst słowami z ramki. 

Benzo[a]piren to substancja twórkoracza. 
Gdy ją wdychamy, zwiększamy ryzyko 
niazawarocho na raka. Główne jego źródło 
to wemodo piece i kotły. Benzo[a]piren 
znajduje się też w ydemi papierosowym. 
Dlatego gdy chwaszdy zanieczyszczone 
powietrze, to trochę tak, jakbyś palił 
sypieropa!

Profesorowi Smogiełce smog uderzył 
do głowy i poprzestawiał litery 
w wyrazach. Popraw Profesora!

Opoczno 15,6ng/m3, Nowa Ruda 
15,3ng/m3, Nowy Sącz 12,0ng/m3, 
Tomaszów Mazowiecki 11,2ng/m3, Zdzieszowice 11ng/m3, 
Rybnik 10,5ng/m3, Kościerzyna 9,8ng/m3, Godów 9,2ng/m3, 
Tuchów 9,0ng/m3, Łódź 8,7ng/m3

Poniżej podane są stężenia benzo[a]pirenu 
w różnych miejscach w Polsce. 
            Policz, ile to procent normy
            i wpisz na mapę.

Dopasuj wartości z ramki i wpisz w kółka.
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Ile benzo-
[a]pirenu 
emitują:

5%          45%          29%          21%

0,7%        88%        10,8%        0,5%

norma = 100% = 1 ng/m3

Problemy z oddychaniem / Zawał serca / Bezpłodność / Podrażnienie 
oczu, nosa i gardła / Kaszel, katar / Udar mózgu / Zapalenia zatok /  
Przedwczesny poród / Niewydolność serca / Obumarcie płodu / Astma / 
Częste infekcje dróg oddechowych / Rak płuca / Choroba Alzheimera / 
Problemy z pamięcią i koncentracją / Nadciśnienie tętnicze / Niepokój 
i depresja 

Wpisz choroby, które może powodować smog, do odpowiednich kółek.

Wpisz rady.
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9—13 lat
wiek:

imię i nazwisko

szkoła/klasa

Karty pracy

• Jakie są źródła niskiej emisji:
I) domowe piece, kotły i kominki
II) samoloty
III) kominy fabryczne

• PM2,5 i PM10 to:
I) tlen
II) pyły zawieszone
III) piasek i minerały

• 88% benzo[a]pirenu w Polsce powstaje przez:
I) spalanie węgla w domowym piecu i drewna w kominku 
II) erupcje wulkanów
III) ruch samochodowy

• Według badań WHO miasta Unii Europejskiej o najbardziej  
  zanieczyszczonym powietrzu znajdują się w:
I) Czechach
II) Polsce
III) Holandii

• Benzo[a]piren to związek chemiczny:
I) powodujący chrapanie
II) silnie rakotwórczy
III) dodawany do benzyny, żeby zwiększyć możliwości silnika

To jest Profesor 

Smogiełka i jego 

smogolaboratorium.

QIUZ powietrzny

Kalkulator smogowy
Mieszkając na terenie, gdzie występuje smog, jesteś biernym 
palaczem papierosów. Choć tego nie chcesz, niestety 
wdychasz zawarty w smogu benzo[a]piren, który również 
jest w dymie papierosowym. Naukowcy obliczyli, ile wdycha 
się tego zanieczyszczenia rocznie, i przeliczyli na liczbę 
papierosów. Ty też przelicz, ile papierosów wypalasz, 
oddychając powietrzem w twojej okolicy. Posłuż się 
kalkulatorem ze strony smog.edu.pl

Miejscowość Liczba papierosów

Skorzystaj z aplikacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: Jakość 
powietrza w Polsce lub sprawdzaj na stronie: www.powietrze.gios.gov.pl

MiejscowośćMiesiąc

Data: Stężenie dobowe: Procent normy:

Kalendarz pomiarów jakości powietrza PM10

Typ zanieczyszczenia

PM10

PM2,5

Benzo[a]piren

NO2

SO2

Norma

Normy jakości powietrza

Minisłownik 
na maxismog

• Niska emisja – emisja zanieczyszczeń powietrza z kominów 
nie wyższych niż 40 metrów. Główną jej przyczyną jest spalanie 
węgla i drewna w domowych piecach, kotłach i kominkach.
• PM10, PM2,5 – pyły zawieszone o średnicy nie większej niż 
10 mikrometrów (PM10) lub 2,5 mikrometra (PM2,5). To drobne 
cząsteczki sadzy. Z łatwością przedostają się do krwi i do 
najważniejszych organów ciała. Mogą prowadzić do rozwoju 
chorób, a nawet do śmierci. Ich głównym źródłem są domowe 
piece na węgiel i drewno. Pyły są emitowane też przez samo-
chody i przemysł. Im mniejsza cząsteczka, tym bardziej niebez-
pieczna dla zdrowia. Stężenie pyłów jest mierzone przez inspek-
toraty ochrony środowiska i można je sprawdzać w internecie.
• Benzo[a]piren – substancja rakotwórcza. Główne jego źródło 
to domowe piece i kotły na węgiel i drewno. Przyczepia się do 
cząsteczek pyłu zawieszonego.
• Emisja – ilość danego zanieczyszczenia, która wydobywa się 
np. z komina czy rury wydechowej.
• Stężenie – ilość danego zanieczyszczenia w powietrzu 
w określonym miejscu.

 www.smog.edu.pl

  www.smog.edu.pl

Zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska 
w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

9_12_folder_A3_polska.indd   3 2018-10-23   14:05:15


