
Jak truje smog?

E–lekcja dla uczniów 
klas 4-6 szkół podstawowych



Przed Tobą e–lekcja na temat wpływu smogu na zdrowie.
Dowiesz się między innymi:

• co to jest smog i jak powstaje?

• jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na zdrowie?

• co robić, gdy poziom zanieczyszczeń jest alarmujący?

ZAPRASZAMY!

Zanim przejdziesz dalej, wydrukuj 
karty pracy z ćwiczeniami. 
Znajdziesz je tu: CZĘŚCI KURSU – 
KARTY PRACY



Część I: Czym jest smog i jak powstaje?

Nazwa SMOG pochodzi od dwóch słów w języku angielskim: 

„smoke” (dym) i „fog” (mgła)



Oba kominy emitują zanieczyszczenia powietrza. Różnią się wysokością i zawartością 
substancji chemicznych w spalinach.

Niski komin to NISKA EMISJA – zanieczyszczenia 
z domowych pieców grzewczych. Trujące zanieczyszczenia 
wydostające się z kominów domów jednorodzinnych są 
główną przyczyną powstawania smogu w Polsce. 

Wysoki komin to WYSOKA EMISJA – z przemysłu 
(elektrowni, ciepłowni, fabryk). Wielkie zakłady 
przemysłowe przyczyniają się do powstawania 
smogu w dużo mniejszym stopniu, ponieważ 
podlegają restrykcyjnym przepisom prawa i muszą 
stosować instalacje oczyszczające spaliny. 

Co jest przyczyną smogu: dym z niskiego czy wysokiego komina?



Pyły PM10 i PM2,5 oraz rakotwórczy 
benzo(a)piren zawarte w smogu są 
najbardziej niebezpieczne dla zdrowia!

Wykonaj ćwiczenie nr 1 z karty pracy
i sprawdź źródła ich pochodzenia.



Gdzie oddychasz czystym powietrzem: 
w mieście czy w górach?

• Powietrze nie zna granic. Kilkanaście dymiących niskich 
kominów może zmienić jakość powietrza nawet w kilku małych 
miejscowościach!

To zależy. Ukształtowanie terenu i pogoda mają duży wpływ na 
powstawanie smogu. W bezwietrzne dni z wysokim ciśnieniem 
atmosferycznym smog pojawi się i w miastach, i w małych 
miasteczkach.

• W dużych miastach transport jest bardziej intensywny, więc 
samochody wpływają na powstawanie smogu. Szczególnie 
niebezpieczne są silniki Diesla. Ale niska emisja również 
stanowi duże zagrożenie. 

Co zrobić, aby oddychać czystym 
powietrzem? 



Co zrobić, aby oddychać czystym 
powietrzem? 

• 70% domów jednorodzinnych w Polsce ogrzewanych jest za 
pomocą węgla i drewna w starych piecach, tzw. kopciuchach. 
W 2014 r. było ich około 3,74 mln. W 2020 r. – około 2,89 mln. 

• Za kilka lat kopciuchy mają być całkowicie wyeliminowane 
dzięki uchwałom antysmogowym, które wprowadzają 
w Polsce graniczne daty ich użytkowania. 

Co zrobić, aby oddychać czystym 
powietrzem? 

Dobre źródło ogrzewania to podstawa! Podłączenie do sieci 
centralnej, nowoczesny piec z certyfikatem lub ekologiczne 
metody ogrzewania, takie jak gaz czy pompa ciepła, nie 
powodują powstawania smogu!



Wykonaj ćwiczenie nr 2 z kart pracy
i sprawdź, w którym roku zakaz używania 
kopciuchów obejmie Twoje województwo.

Bez całkowitej likwidacji „kopciuchów”
nie wygramy ze smogiem w Polsce!



Jakim powietrzem oddychają Europejczycy?

*Raport Europejskiej Agencji Środowiska, norma dla benzo(a)pirenu – 1 ng/m³ 

• Mapa pokazuje zanieczyszczenie rakotwórczym 
benzo(a)pirenem*. 
Polska od lat zajmuje pierwsze miejsce w Europie 
w emisji tej rakotwórczej substancji!
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średnie stężenie pyłu PM2,5 [µg/m³]

50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE

• Wykres odnosi się do zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10*. 
36 na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie leży w Polsce! 



Źródło: Cost-benefit Analysis of Final Policy Scenario for the UE Clean Air Package. Komisja Europejska 2013; dane Komendy Głównej Policji za 2018 r.

Część II: Jak smog wpływa na zdrowie?
Im więcej smogu, tym ryzyko zachorowania na różne 
choroby rośnie.

Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym 
powietrzem w całej Unii Europejskiej. Żeby zobaczyć skalę, 
jak bardzo smog szkodzi naszemu zdrowiu, porównaj dane:

ok. 46 000 Polaków umiera rocznie 
w wyniku schorzeń 
spowodowanych oddychaniem 
złej jakości powietrzem!

ok. 3000 Polaków ginie rocznie 
w wypadkach samochodowych



• Smog jest przyczyną częstszych infekcji i przewlekłych chorób układu oddechowego. 

• Konsekwencją smogu są również choroby i powikłania ze strony układów krążenia, nerwowego i rozrodczego.

Problemy z oddychaniem, 
podrażnienie oczu, nosa i gardła, 
kaszel, katar, zapalenie zatok

Astma, rak płuc, częstsze infekcje 
górnych dróg oddechowych

Bezpłodność, 
przedwczesny poród

Zawał serca, nadciśnienie 
tętnicze, zaburzenia rytmu 
serca, niewydolność serca

Problemy z pamięcią 
i koncentracją, niepokój, stany 
depresyjne, choroba Alzheimera, 
zmiany anatomiczne w mózgu

Jakie choroby powoduje smog?



*Kalkulator papierosowy, Krakowska Alarm Smogowy, Stężenia średnioroczne BAP – GIOŚ, 2017 r.

Mieszkańcy polskich miast i miasteczek, oddychając smogowym powietrzem, w ciągu roku 
wdychają taką ilość benzo(a)pirenu, która odpowiada wypaleniu tysięcy papierosów*.

Czy na pewno nie palisz papierosów?

Górskie uzdrowisko

Miasto nad morzem

Miasto w województwie pomorskim

Miasto w województwie śląskim

3200

3516

4567

6535

Smog jest największym zagrożeniem dla kobiet w ciąży, osób starszych i dzieci. 

Jedna z najbardziej niebezpiecznych substancji znajdujących się w smogu to benzo(a)piren. Występuje 
on również w dymie papierosowym, dlatego można porównać oddychanie smogiem z wdychaniem dymu 
papierosowego.

*Kalkulator papierosowy, Krakowski Alarm Smogowy, Stężenia średnioroczne BAP – GIOŚ, 2017 r.



Zanim przejdziesz dalej i dowiesz się, 
jak możesz chronić się przed smogiem, 
wykonaj ćwiczenie 3 z karty pracy.



Część III: Jak możesz ograniczyć wpływ smogu na Twoje zdrowie?

• Sprawdzaj stan powietrza na stronach WWW 
(np. esa.nask.pl), w aplikacjach lub na ekranach ESA 
w Twojej szkole. Bądź na bieżąco!

• Zapamiętaj, w Polsce średnie stężenie pyłów PM2,5 
w ciągu roku nie może przekraczać 20 μg/m³.

• Dostosuj swoją aktywność do panujących 
warunków. 

1. MONITORUJ STAN POWIETRZA

Stan powietrza [µg/m³]

Ocena powietrza

PM2,5 122



Zanim przejdziesz dalej, 
odczytaj jakość powietrza 
w Twojej miejscowości ze strony 
www.esa.nask.pl i wykonaj 
ćwiczenie 4 z kart pracy.



• Dopóki stan powietrza się nie poprawi, 
zostań w domu.

• Spotkania z kolegami i koleżankami przełóż 
na inny termin lub spotkajcie się online. 

• Nie biegaj i nie uprawiaj innych sportów 
na zewnątrz. W czasie wysiłku fizycznego 
oddychasz szybciej i do Twoich płuc dociera 
nawet kilka razy więcej powietrza niż 
w czasie spoczynku, dlatego więcej 
szkodliwych substancji może trafić 
do Twojego organizmu.

2. JEŚLI STAN POWIETRZA JEST ALARMUJĄCY, POZOSTAŃ W DOMU

Stan powietrza [µg/m³]

Ocena powietrza

PM 20 122



• Przy zamkniętych oknach powietrze w mieszkaniu 
będzie czystsze niż na zewnątrz. Stężenia pyłów 
w pomieszczeniach są średnio o połowę niższe niż 
na zewnątrz. 

• Jeśli w Twoim domu jest oczyszczacz powietrza, 
pamiętaj, aby go włączyć.

3. JEŚLI STAN POWIETRZA JEST ALARMUJĄCY, ZAMKNIJ OKNA

Stan powietrza [µg/m³]

Ocena powietrza

PM2,5 122



• Ogranicz rozmowy na zewnątrz i oddychaj przez 
nos. Nos jest naturalnym filtrem naszego 
organizmu. Każdego dnia pobiera ponad 20 000 
litrów powietrza. Dzięki codziennej higienie nosa 
wzmacniasz naturalne funkcje ochronne organizmu.

• Noś maskę przeciwsmogową. Maski dobrej jakości 
potrafią zatrzymać ponad 99% pyłów i innych 
zanieczyszczeń powietrza.

• Jeśli nie używasz maski, po powrocie do domu 
oczyść nos, przemyj oczy wodą, przepłucz gardło, 
to ograniczy ilość szkodliwych substancji, które 
mogłyby się przedostać do organizmu.

4. JEŚLI STAN POWIETRZA JEST ALARMUJĄCY, 
    A MUSISZ WYJŚĆ Z DOMU

Stan powietrza [µg/m³]

Ocena powietrza

PM2,5 122



• Regularnie odwiedzaj stronę www.esa.nask.pl 
i sprawdzaj, jak możesz zwalczać smog 
w Twojej okolicy!

5. BĄDŹ EKO - POSZERZAJ WIEDZĘ, JAK DBAĆ  
  O CZYSTE POWIETRZE



Zanim przejdziesz dalej, rozwiąż 
wykreślankę, czyli ćwiczenie 5 
z karty pracy.



Brawo!
Doszedłeś do końca e-lekcji i już wiesz, 

jak smog wpływa na zdrowie.

Teraz sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż 
TEST. Znajdziesz go na stronie głównej, 

tu: CZĘŚCI LEKCJI – TEST.



Materiał powstał w ramach projektu „Otrivin Oddychaj Czysto”.

DZIĘKUJEMY!
www.esa.nask.pl
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