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Gorący temat:  Gorący temat:  Gorący temat:  Gorący temat:   

wszystko, co musisz wiedzieć o zmianie klimatuwszystko, co musisz wiedzieć o zmianie klimatuwszystko, co musisz wiedzieć o zmianie klimatuwszystko, co musisz wiedzieć o zmianie klimatu 

 Z każdym rokiem wzrasta liczba  

informacji o klimacie i jego zmianach.  

Są one różnej jakości. Czasami bardzo trudno ocenić, które są 

prawdziwe, a które fałszywe. 

Często również trudno rozpoznać 

prawdziwych ekspertów tego 

tematu, bowiem klimat to temat 

dzisiaj bardzo modny, wszyscy się 

nim interesują i wszyscy się na nim 

znają.  

 Każdy uczeń wie, że 

klimat to warunki pogodowe, 

które panują na danym obszarze 

przez dłuższy czas. Aby go 

opisać, naukowcy dzień po dniu 

przez wiele lat zbierają szczegółowe informacje na temat 

pogody. Mierzą temperaturę powietrza i wody, siłę wiatru, 

opady deszczu, a następnie wszystko skrupulatnie 

zapisują. Po pewnym czasie mogą dokładnie określić 

klimat w danym miejscu- czy jest ciepły czy zimny, 

wilgotny czy suchy. Klimat nie zawsze był taki sam. 

Podczas miliardów lat od powstania Ziemi występowały 

naprzemiennie okresy ciepła i zimna. Zmiany te 

zachodziły bardzo powoli na przestrzeni tysięcy, a nawet 

milionów lat.  

 Podczas ostatniej Wielkiej Epoki Lodowej część 

Europy była całkowicie pokryta lodem. Ta epoka trwała 

100 000 lat. Od około 10 000 lat na Ziemi panuje 

cieplejszy klimat. 400 lat temu, w XVII wieku w Europie 

zrobiło się naprawdę zimno. Okres ten nie trwał długo, 

dlatego nazwano go małą epoką lodowcową. Około roku 

1850 r. zaczęło się na początku powolne, a potem coraz 

szybsze ocieplenie. 

 Do przyczyn, które decydują o zmianach 

klimatycznych współczesna nauka zalicza następujące 

zjawiska: pojawianie się i znikanie plam na Słońcu, 

przemieszczanie się komet, zmienność orbity Ziemi, 

wzrost aktywności wulkanicznej oraz zmiany w 

ukształtowaniu powierzchni Ziemi. Jednak te zjawiska, w 

obecnym czasie, nie mają  

aż tak poważnego wpływu na klimat jak działalność 

człowieka. Uruchamiane przez nas procesy przyćmiewają 

zmiany zachodzące naturalnie i zaburzają mechanizmy 

sterujące klimatem Ziemi. Naukowcy różnią się co do 

przyczyn zmian klimatycznych, jednak zdecydowana 

większość twierdzi, że współcześnie klimat zmienia się na 

skutek działalności człowieka. Największym problemem 

związanych ze zmianami klimatycznymi, z jakim muszą 

 Efekt cieplarniany to jeden z naturalnych 

czynników wpływających na klimat. Atmosfera 

otaczająca Ziemię składa się z różnych gazów, dzięki 

którym nasza planeta 

może magazynować 

ciepło. Do grupy gazów 

cieplarnianych należą 

dwutlenek węgla (tlenek 

węgla (IV)), metan, 

tlenek azotu (I), ozon, 

para wodna. Cała 

energia cieplna 

docierająca do Ziemi 

pochodzi od Słońca. 

Promienie słoneczne 

przenikają przez 

atmosferę i docierają do Ziemi. Część 

promieniowania słonecznego odbija się od naszej 

planety i jest zatrzymywana w atmosferze przez parę 

wodną, dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane.  

Gazy te nagrzewają się i wypromieniowują część 

energii cieplnej ku Ziemi, a część w Kosmos. W ten 

sposób powstaje naturalny efekt cieplarniany 

zapewniający Ziemi średnią temperaturę 150 C i 

umożliwiający życie na naszej planecie. Gdyby nie 

było naturalnego efektu cieplarnianego, na Ziemi 

panowałaby temperatura -180 C.  

Gazy cieplarniane nie są niczym nowym, jednak 

obecnie ludzie wytwarzają ich dużo więcej niż 

wcześniej, co prowadzi do stopniowych i 

niebezpiecznych zmian w składzie atmosfery. Stale 

zwiększa się zawartość dwutlenku węgla i innych 

gazów cieplarnianych. W ciągu ostatnich 

dziesięcioleci do atmosfery trafiało ich szczególnie 

dużo za sprawą samolotów, samochodów, fabryk i 

przemysłowej hodowli zwierząt. Działalność ludzka 

wpływa na zmianę równowagi między ciepłem 

dochodzącym do Ziemi, a ciepłem 

wypromieniowanym z niej. Coraz więcej ciepła 

pozostaje zostaje na Ziemi. Kiedy więc ludzie mówią  

o zmianie klimatu, mają najczęściej na myśli jego 

ocieplenie, które powstało na skutek działalności 

człowieka.  

Globalne ocieplenie powoduje topnienie i cofanie 

się lodowców, a to prowadzi do wzrostu poziomu 

mórz i oceanów. Lód i śnieg odbijają promienie 

słoneczne. Gdy topnieją, ziemia i woda pochłaniają 

więcej ciepła, co powoduje podgrzanie się ich i dalsze 

topnienie lodowców. Topnienie pokrywy lodowej 
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  Zaczyna również topnieć wieczna zmarzlina, która 

zajmuje jedną czwartą powierzchni półkuli północnej. 

Głębokie warstwy podziemnej wiecznej zmarzliny 

pozostawały do niedawna zamarznięte nawet podczas 

lata. Ocieplenie klimatu sprawia, że zaczyna ona 

topnieć. 

Na całym świecie wzrasta poziom mórz i oceanów.  

W ciągu ostatnich 150 lat wzrósł on o 20 cm. Z powodu 

topnienia lodu w morzach i oceanach jest coraz więcej 

wody. W związku z tym wiele przybrzeżnych regionów 

świata boryka się z powodziami.  

Następstwem coraz wyższych temperatur i mniejszych 

opadów są susze. Prowadzą one do stepowienia,  

a następnie pustynnienia 

wielu obszarów 

dotychczas 

wykorzystywanych w 

celach rolniczych.  

Powierzchnie pustyń 

nieustannie się 

powiększają. Zjawisko to 

będzie się nasilać, co 

oznacza mniejszą ilość 

pożywienia i wody pitnej w 

wielu regionach globu. 

Konsekwencją tego 

procesu staną się 

migracje ludności, która 

będzie uciekała przed 

upałem, głodem  

i brakiem wody. Susze pociągają za sobą pożary, które 

są coraz częstsze  

i obejmują coraz większe obszary. 

W  jednych  częściach świata pojawiają się problemy 

braku wody, a w innych rejonach padają bardzo duże 

deszcze. Te sytuacje powodują, że rolnicy zaczynają 

mieć duże problemy z uprawą roli. 

Ocieplenie klimatu powoduje, że pogoda staje się coraz 

bardziej ekstremalna. Silne fale upałów przyczyniają się 

do usychania roślin, pożarów lasów oraz  braków wody 

pitnej. Ekstremalna pogoda może utrzymywać się nawet 

przez kilka dni lub tygodni. Ulewne deszcze i burze 

niszczą pola uprawne, zalewają ulice i domy. Te 

gwałtowne zjawiska atmosferyczne są zagrożeniem dla 

zdrowia i życia ludzi. 

Zmiany klimatu odczuwają już prawie wszyscy. Zimą 

pada mniej śniegu, a upalne lata są coraz częstsze i 

bardziej uciążliwe. Coraz częściej występują też 

ekstremalne zjawiska pogodowe, tj. powodzie, 

gradobicia, susze połączone z pożarami. Klimat zmienia 

Naukowcy starają się znaleźć nowe 

rozwiązania, które spowolnią zmiany klimatyczne. 

Trwa to długo i nie jest pewne, które metody na 

pewno się sprawdzą. Dzisiaj jedno już wiemy na 

pewno, ludzie powinni przestać emitować gazy 

cieplarniane w tak dużej ilości. Ludzkość powinna jak 

najszybciej przestać pozyskiwać energię z paliw 

kopalnych i przejść na energię ze źródeł 

odnawialnych. Im wcześniej to nastąpi, tym lepiej dla 

Ziemi. 

 Samodzielne wyszukiwanie informacji i 

poglądów naukowców dotyczących zmian 

klimatycznych na świecie nie jest trudne. Jednak 

ocena i 

ustosunkowanie się 

do prezentowanych, 

często skrajnie 

różnych, opinii jest 

trudne. Dlatego 

młodzi ludzie muszą 

zdobywać wiedzę na 

temat zmian 

klimatycznych w 

szkole, szukać 

sprawdzonych 

informacji i 

podchodzić do nich 

w sposób 

krytycznych.  

Od naszej wiedzy  

i działań na rzecz klimatu zależy przyszłość Ziemi. 

 

 

Autorzy: Magdalena Grelewicz, Ewa Treć 
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Każdy może zostać ambasadorem 

Klimatu i przyczynić się  

do zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych.  

 Nasz osobisty wpływ możemy sobie wyobrazić  

w formie, tzw. śladu węglowego, jaki pozostawiamy  

po sobie w wyniku naszych codziennych decyzji - w 

trakcie zakupów, podróży, odpoczynku czy rozrywki. Zostawiamy po sobie tym większy ślad, im więcej dwutlenku 

węgla powstaje w wyniku naszych codziennych wyborów podczas zakupów czy podróży. Ważne jest, abyśmy 

uświadamiali dorosłym, że osiągnięcie neutralności węglowej przez Polskę dopiero w roku 2050 jest 

niewystarczające. Swoją postawą i zachowaniem możemy dawać przykład 

rodzinie i znajomym zachowań sprzyjających ochronie środowiska. 

Wystarczy zadeklarować się, że: 

1. Powiem rodzicom i znajomym, jak groźne dla naszego zdrowia i 
życia jest spalanie śmieci w domowym piecu. 

2. Będę korzystał z toreb wielorazowych zamiast plastikowych. 
Dzięki temu do środowiska trafi 8 kg C02 mniej rocznie. 

3. Będę chodzić pieszo do szkoły lub porozmawiam z kolegami, 
żebyśmy jeździli wspólnie jednym samochodem. 

4. Zamiast auta wybiorę miejską komunikację. Każda podróż 
samochodem osobowym oznacza dodatkową porcję 
zanieczyszczeń  
w powietrzu. Przesiadając się do autobusu, każdy podróżujący 
spowoduje zmniejszenie emisji CO2! 

5. Będę zachęcać rodziców i znajomych do przejażdżek rowerem 
w czasie wolnym. Na wycieczkę możemy się wybrać również pojazdem elektrycznym. 

6. Użyję energooszczędnych żarówek. Zużywają one jedną 
piątą energii potrzebnej tradycyjnym żarówkom i świecą osiem 
razy dłużej 

7. Wyłączę stand-by. Komputery, ładowarki czy telewizory 
marnują mnóstwo energii w trybie czuwania. Wyłączenie stand
-by spowoduje to 75,4 kg CO2   mniej z każdego 
gospodarstwa domowego rocznie. 

8. Zainteresuję domowników tematem wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie domowym. 
Zapytam, czy rozważali zamontowanie urządzeń, które 
pozyskują energię ze słońca. Mogą założyć kolektory 
słoneczne lub panele fotowoltaiczne. Kolektory przetwarzają 
promieniowanie słoneczne na ciepło, panele fotowoltaiczne 
zaś na energię elektryczną. Mogą zaoszczędzić na 
ogrzewaniu. Słońce nic nie kosztuje! 
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9. Będę sadził i dbał o drzewa. Sadzenie drzew        

wspiera walkę ze smogiem. Drzewa produkują tlen 

oraz pochłaniają dwutlenek węgla. Przez ich aparaty 

szparkowe, umiejscowione w liściach, dostają się do 

środka i są unieszkodliwiane różnorodne 

niebezpieczne gazy, np. dwutlenek siarki, dwutlenek 

azotu czy tlenek węgla. 

 

10. Każdy z nas powinien włączyć się do walki 

z emisją gazów cieplarnianych. Bardzo 

ważne jest upowszechnianie wiedzy na 

temat zmian klimatycznych. Codzienne dbanie o klimat to 

podejmowanie odpowiednich decyzji. Oszczędzanie energii, 

rezygnacja z samochodu na rzecz roweru czy miejskiej 

komunikacji, świadome zakupy przyczynia się do zmniejszenia 

globalnego ocieplenia.  

        
       Oliwia , Magda, Karolina, Jola 

 

Nowa  EKO–odsłona  

LOGO naszego Ośrodka 
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 Jabłkowe babeczki 

 Nasze wybory kulinarne mają znaczenie dla przyszłości Ziemi. 
Nawet częściowa rezygnacja ze spożywania  
potraw z mięsa może powstrzymać zmianę klimatu. Produkcja mięsa 
powoduje 20-30 razy więcej emisji gazów cieplarnianych niż uprawy roślin. 
Ale i produkcja warzyw i owoców może mieć szkodliwy wpływ na klimat, bo 
niektóre z nich przywożone są z daleka i trzeba je przetransportować 
samolotem lub statkiem, a później rozwieźć ciężarówkami.  
Taki transport trwa bardzo długo, więc trzeba również zadbać o 
odpowiednie chłodzenie, żeby nic się nie popsuło.  
A to dodatkowe zużycie energii i emisja dwutlenku węgla. Należy wybierać przede wszystkim produkty, które powstają 
najbliżej naszym domów. Produkty regionalne uprawiane sezonowo mają najmniejszy wpływ na klimat. Ten, kto jada  
mięso, jajka i sery, również może zacząć zwracać uwagę na to, skąd pochodzą te produkty. Wielu rolników sprzedaje 
swoje własne wyroby na ryneczku lub w sklepie z lokalną żywnością. Można również zacząć uprawiać we własnym 
ogródku zioła oraz warzywa 
 i owoce.   
 Sezon zimowy sprzyja przygotowaniu pysznych wypieków z wykorzystaniem owoców lub przetworów 
owocowych.  Szczególnie polecamy jabłka, które można kupić u lokalnych producentów. Nadają się one do 
wykorzystania w stanie surowym, jak i w postaci przetworów. Jabłka są mało kaloryczne,  mają właściwości lecznicze, 

Jabłkowe babeczki 

Przepis na 6 sztuk 

Składniki: 

 

Ciasto 

13 dag mąki 

¼ łyżeczki proszku do pieczenia 

5 łyżek masła 

6 dag cukru pudru 

1 jajo 

Mus jabłkowy 

4 jabłka 

Sposób przygotowania 

 

Z mąki, cukru pudru, masła, jaja i proszku do pieczenia 

zagnieść kruche ciasto. Schłodzić. 

Przygotować mus jabłkowy. Jabłka umyć, obrać, usunąć 

gniazda nasienne i pokroić w drobną kostkę. Przesmażyć 

aż powstanie mus. 

Rozwałkować ¾ ciasta i wyłożyć nim natłuszczone 

foremki na tartaletki. Napełnić babeczki musem 

jabłkowym.  

Pozostałą część ciasta rozwałkować, pokroić w wąskie 

paseczki i ułożyć na jabłkach tworząc kratkę.  

Upiec w temperaturze 2000 C. 
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1. Wzrost temperatury na Ziemi. 

 

2. Zjawisko silnego wiatru w którym średnia 

prędkość wynosi powyŜej 33m/s. 

 

3. Jest to odzyskiwanie surowców z produktów 

odpadowych i ponowne ich wykorzystanie. 

 

4. Ekologiczny środek transportu.. 

 

5. Coroczne wydarzenie obchodzone 22 kwietnia w 

celu promowania ochrony środowiska. 

 

6. Substancje powstałe ze związków organicznych 

w wyniku zalegania przez miliony lat pod ziemią np. 

węgiel kamienny. 

7. Kompleks roślinności charakteryzujący się 

duŜym udziałem drzew. 

 

8. Potoczne określenie tworzywa sztucznego. 

 

9. Gazowa powłoka ziemi która składa się z 

mieszaniny gazów zwanej powietrzem. 

 

10. Paliwo powstałe z przetwórstwa biomasy. 

 

11. Bezbarwny i niepalny gaz wydychany przez 

ludzi i zwierzęta. 
 

      

     Hasło: …………………………………………… 

 

Prosimy przesłać hasło na adres e-mail: iza620@vp.pl do dnia 8 lutego 2021 roku. 


