
ZANIECZYSZCZENIA 

ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO



JAKIE PIERWIASTKI I ZWIĄZKI CHEMICZNE 

ZANIECZYSZCZAJĄ POWIETRZE, GLEBĘ I WODĘ? 

1. Metale, m.in. 

 

ołów (Pb), 

wapń (Ca), 

miedź (Cu), 

rtęć (Hg), 

glin (Al), 

cynk (Zn), 

kadm (Cd), 

arsen (As), 

mangan (Mn) 
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  2. Pyły zawierające metale, m.in.: 

 

  glin (Al), 

  żelazo (Fe), 

  mangan (Mn), 

  i ich związki 



JAKIE PIERWIASTKI I ZWIĄZKI CHEMICZNE 

ZANIECZYSZCZAJĄ POWIETRZE, GLEBĘ I WODĘ? 

3. Tlenki: 
 

azotu (N), 

węgla (C), 

siarki (S) 
 

 



NIEKTÓRE TLENKI W ATMOSFERZE ŁĄCZĄ SIĘ Z 

PARĄ WODNĄ I TWORZĄ KWAŚNE OPADY 
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4. Sole 
 

azotu (N), 

fosforu (P), 

m.in.: saletra amonowa NH
4
NO

3 
, 

superfosfat Ca(H
2
PO

4
)
2 
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5. Związki organiczne 
 

m.in.: freony 



W JAKI SPOSÓB SPRAWDZIĆ JAKOŚĆ POWIETRZA? 

Jakość powietrza określa się, korzystając z odpowiednich 

norm, Gdy podane w nich wartości zostają  przekroczone, 

stanowi to zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.  

 

Stężenie w powietrzu substancji tworzących smog podaje 

się w jednostkach ppm (od ang. parts per million – części 

na milion). 

  

Dopuszczalne stężenie tlenku azotu (IV) w powietrzu 

wynosi 460ppm. 

 

Do badania jakości powietrza wykorzystuje się między 

innymi drony. 



JAKIE SĄ ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, 

WODY I GLEBY? 

Największym zagrożeniem dla czystości 

powietrza, wody i gleby jest działalność 

człowieka. 

 
Naturalnym zanieczyszczeniem środowiska 

może być wybuch wulkanu. 



JAKIE SĄ ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, 

WODY I GLEBY? 

Energetyka m.in.: 

 

elektrownie, 

ciepłownie, 

elektrociepłownie 



JAKIE SĄ ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, 

WODY I GLEBY? 

 

Przemysł m.in.: 

 

metalurgiczny, 

spożywczy, 

farmaceutyczny, 

 Ciężki: 

przeróbka ropy naftowej, 

cementownie, 

hutnictwo 



JAKIE SĄ ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, 

WODY I GLEBY? 

Transport m.in.: 

 

samochodowy, 

kolejowy, 

powietrzny, 

wodny 



JAKIE SĄ ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, 

WODY I GLEBY? 
 

Gospodarka komunalna m.in.: 

 

gromadzenie i utylizacja odpadów stałych (wysypiska), 

ścieki(oczyszczalnie) 



JAKIE SĄ ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, 

WODY I GLEBY? 

Gospodarka rolna m.in.: 

 

nawożenie gleby, 

hodowla bydła. 



JAKIE SĄ SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, 

WODY I GLEBY? 

Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby wpływają negatywnie na zdrowie ludzi, 

zwierząt oraz stan wód i gleby. 

 Kwaśne opady: 

Tlenki SO
2
, NO

2
 w postaci kwaśnych opadów wracają na Ziemię i niszczą 

środowisko przyrodnicze, m.in. roślinność. 

 Zakwaszenie wód: 

W wodach zakwaszonych przez kwaśne opady giną ryby i inne organizmy 

wodne. 

 Degradacja gleb: 

Wycinanie lasów i nieprawidłowe uprawianie gleby obniża jej jakość, zmniejsza 

wydajność plonów a zatem ogranicza możliwość produkcji rolnej. 

 Smog: 

Tlenki SO
2
, CO

2
, NO

2
 wraz z parą wodną osadzają się na cząsteczkach pyłów 

sadzy i tworzą drażniącą mgłę przemysłową, która może powodować m.in. stany 

zapalne oczu i płuc oraz rozwój chorób serca. 

 

 

 



ZANIECZYSZCZENIE W POLSCE 

Najbardziej zanieczyszczonym rejonem w 

Polsce jest Wyżyna Śląska. Jest to 

spowodowane dużym zagęszczeniem 

przemysłu ciężkiego. Występują tu silne 

zanieczyszczenia powietrza, których 

skutkiem jest zmniejszenie natężenia 

promieniowania słonecznego i zwiększenie 

zachmurzenia.  

W Górnośląskim Okręgu Przemysłowym na  

1 km² opada ok. 1000 t pyłów rocznie. 

Zgodnie z przyjętymi normami wskaźnik ten 

nie powinien przekraczać 200 g/m²/rok  

(200 t/km²/rok). 



PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM 
Działania, które należy podjąć by przeciwdziałać 

zanieczyszczeniom środowiska naturalnego: 

• segregacja odpadów, 

• recykling, 

• zmniejszenie emisji dwutlenku węgla czy pyłów do 

atmosfery, 

• ograniczenie użycia paliw kopalnych, 

• promowanie zielonej gospodarki, w tym sektora 

odnawialnych źródeł energii (elektrownia słoneczna, 

wiatrowa itp.), 

• produkcja towarów nadających się do powtórnego 

użytku. 



Podręcznik „To jest chemia 1” 

 

Chemia ogólna i nieorganiczna, Zakres podstawowy dla absolwentów szkół 

podstawowych 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_%C5%9Brodowiska 

  

Grafiki oraz tła użyte w tej prezentacji to zmodyfikowane obrazy z Google grafiki 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_%C5%9Brodowiska 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_środowiska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_środowiska

