
LEKCJA 3

Temat: „Substancje szkodliwe i ich wpływ 
na organizm człowieka”

Żyjemy w świecie, w którym na każdym kroku mamy do czynienia z różnymi substancjami
szkodliwymi lub wręcz trującymi. Większość z nich występuje w stanie naturalnym, 
ale dużo jest wytwarzanych po to, aby pomóc człowiekowi w pracy i w życiu. 
Niestety, niewłaściwe obchodzenie się z nimi może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu.

Formy realizacji:
• przyroda,
• edukacja ekologiczna,
• godzina wychowawcza,
• edukacja prozdrowotna.

Cele ogólne:
• uœwiadomienie uczniom, ¿e substancje szkodliwe s¹ wszechobecne w ¿yciu codziennym,
• omówienie ró¿norodnych substancji toksycznych oraz ich wp³ywu na zdrowie i ¿ycie cz³owieka,
• wpajanie zasad postêpowania w przypadku kontaktu z substancjami szkodliwymi.

Cele szczegółowe:
Uczeñ potrafi:

• w³aœciwie korzystaæ z dostêpnych produktów chemicznych,
• rozpoznawaæ oznaczenia i ostrze¿enia na opakowaniach tych substancji,
• identyfikowaæ substancje szkodliwe,
• unikaæ sytuacji, które s¹ dla niego groŸne,
• w³aœciwie zachowaæ siê w przypadku kontaktu z substancjami szkodliwymi.

Metody nauczania: 
• rozmowa kierowana,
• pogadanka.

Pomoce dydaktyczne:
• teksty pomocnicze,
• foliogram nr 3,
• symbole i oznaczenia substancji szkodliwych,
• atlas botaniczny, atlas grzybów,
• blok rysunkowy, farby, kredki itp.

Formy pracy: 
• prezentacja foliogramu,
• zbiorowa,
• indywidualne wypowiedzi uczniów,
• indywidualne wykonanie pracy,
• praca w grupach.

Uwagi metodyczne: Problematyka dotycz¹ca substancji szkodliwych jest bardzo obszerna, dlatego nauczyciel nie jest
w stanie omówiæ jej na jednej lekcji. Nale¿y do niej wracaæ, wykorzystuj¹c materia³y pomocnicze i rozwi¹zania meto-
dyczne przedstawione w scenariuszu.
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PLAN ZAJĘĆ:

1. Przygotuj na zajêcia wystawê opakowañ po ró¿nych œrodkach chemicznych u¿ywanych w domu. Mog¹ to byæ
opakowania po dezodorancie, œrodku do udro¿nienia rur, denaturacie, œrodku owadobójczym itp. Uczniowie ogl¹daj¹
opakowania, szukaj¹ oznaczeñ i informacji, które ostrzegaj¹ przed niew³aœciwym u¿yciem, a nastêpnie rysuj¹
(koloruj¹) w zeszycie najczêœciej spotykane oznaczenia (symbole) i zapisuj¹, co one oznaczaj¹ (materia³ pomocniczy
nr 1). Nauczyciel jednoczeœnie prezentuje foliogram nr 3 z oznaczeniami ró¿nych substancji szkodliwych.

2. Zastanówcie siê, jakie czêœci cia³a s¹ najbardziej nara¿one na dzia³anie ogólnie dostêpnych substancji
chemicznych?
– skóra,
– oczy,
– przewód pokarmowy,
– przewód oddechowy.

3. Poszukajcie na prezentowanych opakowaniach, co nale¿y uczyniæ w sytuacji niew³aœciwego u¿ycia œrodków
chemicznych. Zadanie mo¿na wykonaæ wykorzystuj¹c materia³ pomocniczy nr 1. Uczniowie omawiaj¹ najwa¿niejsze
zasady postêpowania w przypadku kontaktu z substancjami szkodliwymi.

4. Z jakimi innymi substancjami szkodliwymi mo¿emy mieæ do czynienia w ró¿nych sytuacjach? Uczniowie
wskazuj¹ na substancje truj¹ce zawarte w roœlinach, grzybach, gaz, substancje wybuchowe, substancje radioak-
tywne, lekarstwa. 

5. Uczniowie poznaj¹ roœliny truj¹ce, które rosn¹ w naszym otoczeniu. Dowiaduj¹ siê, co mo¿e siê staæ po ich zjedze-
niu. Zapoznaj¹ siê z materia³em pomocniczym nr 2, a nastêpnie korzystaj¹c z „Atlasu botanicznego” wykonuj¹
æwiczenie nr 3. Po zapoznaniu siê z materia³em pomocniczym nr 3, uczniowie wykonuj¹ dowoln¹ technik¹ plakat
lub ulotkê ostrzegaj¹ce przed zatruciem grzybami lub roœlinami truj¹cymi. Efektem ich pracy bêdzie wystawa plakatów
i ulotek.

6. Nawi¹zuj¹c do kolejnej czêœci zajêæ, podkreœl, ¿e dzieci w ró¿nym wieku s¹ bardzo ciekawe, wymyœlaj¹ ró¿ne zabawy,
nie zawsze zdaj¹ sobie sprawê z gro¿¹cego im niebezpieczeñstwa. Rtêæ jest substancj¹ powszechnie stosowan¹
w ró¿nych dziedzinach. Wykorzystuj¹c materia³ pomocniczy nr 4, uczniowie wypowiadaj¹ siê na temat skutków
zabawy „¿ywym srebrem”. W oparciu o materia³ pomocniczy nr 5 i 6, poproœ uczniów o wypowiedzi – Jak mo¿e
skoñczyæ siê zabawa w chowanego w kana³ach, w pustych zbiornikach i beczkach po substancjach chemicznych,
silosach, sk³adowiskach odpadów i Ÿle wentylowanych pomieszczeniach?

7. Na zakoñczenie uczniowie podzieleni na 4 grupy losuj¹ po jednej krótkiej scence, wskazuj¹ zagro¿enia wynikaj¹ce
z sytuacji, oraz podkreœlaj¹, jak nale¿y zachowaæ siê prawid³owo (bezpiecznie) – æwiczenie 6.

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA
(dla ucznia na płycie CD)

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 

Informacje, które mo¿na znaleŸæ na opakowaniach substancji chemicznych.

Substancja Substancja Substancja toksyczna Produkt 
bardzo/skrajnie dra¿ni¹ca lub bardzo toksyczna bezpieczny
³atwo palna
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INFORMACJE NA OPAKOWANIACH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN 

Œrodki ostro¿noœci:
• Przechowywaæ wy³¹cznie w oryginalnym opakowaniu.
• Unikaæ jakiegokolwiek kontaktu ust, skóry i oczu z preparatem. W przypadku kontaktu z oczami, przemyæ je

niezw³ocznie du¿¹ iloœci¹ wody i zasiêgn¹æ porady lekarza. Po kontakcie ze skór¹ natychmiast umyæ siê du¿¹ iloœci¹
wody. Umyæ rêce i odkryte partie skóry przed jedzeniem, piciem oraz po pracy.

• Zu¿yte opakowania zniszczyæ w bezpieczny sposób i traktowaæ jako odpady komunalne.
• Zabrania siê wykorzystywania opró¿nionych opakowañ po œrodkach ochrony roœlin do innych celów, w tym tak¿e trak-

towania ich jako surowce wtórne.

Objawy zatrucia:
Pocenie siê, ból g³owy, os³abienie, zawroty g³owy, md³oœci, ból ¿o³¹dka, wymioty, zwê¿enie Ÿrenic zaburzenie wzroku,
dr¿enie miêœni.

Pierwsza pomoc: 
Jeœli wyst¹pi³y jakiekolwiek spoœród wy¿ej wymienionych objawów zw³aszcza, jeœli znana jest przyczyna ska¿enia: przer-
waæ pracê, zdj¹æ ska¿on¹ odzie¿, umyæ ska¿ona skórê i w³osy, nie dopuœciæ do jakiegokolwiek wysi³ku, natychmiast
wezwaæ lekarza i pokazaæ etykietê.

Inne œrodki zaradcze:
• zapewniæ dostêp œwie¿ego powietrza,
• obserwowaæ oddychanie – mo¿liwe, ¿e bêdzie konieczna intubacja rurk¹ lub tracheotomia w po³¹czeniu ze sztucznym

oddychaniem,
• zapewniæ pacjentowi pe³ny odpoczynek i hospitalizowaæ co najmniej 24 godziny.

Pomoc medyczna:
W zaistnia³ych sytuacjach, kiedy konieczna jest inna pomoc medyczna ni¿ ujêta w ostrze¿eniach, skontaktowaæ siê
z najbli¿szym oœrodkiem toksykologicznym. 

MLECZKO DO CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ SANITARNYCH 

• œrodek dra¿ni¹cy oczy i skórê,
• przechowywaæ poza zasiêgiem dzieci,
• unikaæ kontaktu z oczami i skór¹. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyæ natychmi-

ast du¿¹ iloœci¹ wody i skontaktowaæ siê z lekarzem,
• w przypadku po³kniêcia skontaktowaæ siê z lekarzem i pokazaæ mu opakowanie lub etykietê.

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA RUR I SYFONÓW

• Uwaga! Œrodek silnie ¿r¹cy!
• Chroniæ przed nim oczy, skórê i ubrania.
• U¿ywaæ gumowych rêkawic.
• W przypadku kontaktu ze skór¹ natychmiast sp³ukiwaæ przez oko³o 10 minut du¿¹ iloœci¹

zimnej wody.
• Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla dzieci!

BEZPIECZNA NAKRÊTKA

Wiele opakowañ zawieraj¹cych œrodki chemiczne, w tym lekarstwa, posiada specjalne
nakrêtki, aby ma³e dziecko nie mog³o ich otworzyæ.
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MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2

ROŚLINY TRUJĄCE

Cieszymy siê, kiedy w naszym otoczeniu znajduje siê du¿o roœlin. W ogrodzie, na podwórku, na ³¹ce, w lesie, a tak¿e
w domu, w doniczce lub w wazonie. Nie zawsze zdajemy sobie sprawê, ¿e zawieraj¹ substancje chemiczne, niebez-
pieczne dla naszego zdrowia a nawet ¿ycia. 
Czêsto mamy je w bukietach, doniczkach, uprawiamy w ogrodzie, zrywamy na ³¹ce albo w lesie. Roœliny truj¹ce zawie-
raj¹ zwi¹zki chemiczne, wywo³uj¹ce niekorzystne dzia³anie na organizm cz³owieka. Nale¿y unikaæ trzymania w domu
miêdzy innymi: bluszczu, oleandra, diffenbachii, krotona czy kliwii. Tak¿e, uprawiana w ogrodach konwalia majowa za-
wiera silne substancje truj¹ce. Niekontrolowane spo¿ycie liœci czy owoców konwalii, podobnych do czerwonych jagód,
jest niebezpieczne dla zdrowia i mo¿e wywo³aæ zatrucie lub zahamowanie akcji serca. 
Podobne objawy mog¹ wyst¹piæ po zjedzeniu innej piêknej roœliny ogrodowej – naparstnicy purpurowej. Na ³¹kach
bujnie roœnie wrotycz pospolity, chwast, który dochodzi do jednego metra wysokoœci, kwitnie na ¿ó³to i ma intensywny,
niezbyt ³adny zapach. W medycynie jest stosowany do zwalczania paso¿ytów u ludzi i zwierz¹t, ale zawiera truj¹ce olej-
ki eteryczne, mog¹ce wywo³aæ silne zatrucie. Pokrzyk wilcza jagoda to roœlina wystêpuj¹c¹ doœæ rzadko, g³ównie na
zrêbach leœnych i w górach. Ma ciemnofioletowe, apetyczne owoce podobne do wiœni, których zjedzenie mo¿e skoñczyæ
siê nawet œmierci¹. Zawarte w nich substancje pora¿aj¹ uk³ad nerwowy, przyspieszaj¹ akcjê serca.
Te same substancje zawiera lulek czarny, silnie truj¹cy chwast rosn¹cy dziko na polach i przy drogach. W zaniedbanych
ogrodach i na cmentarzach mo¿na znaleŸæ jeszcze jedn¹ roœlinê. To szczwó³ plamisty. Dziœ mo¿e byæ mylony z pie-
truszk¹, ma bardzo podobne liœcie. W podobnych warunkach, na rumowiskach i œmietniskach dziko roœnie bardzo
niebezpieczny bieluñ dziêdzierzawa. Ma on nieprzyjemny zapach, ale bardzo interesuj¹ce owoce. Przypominaj¹ kasz-
tany, a kolczaste torebki zawieraj¹ ma³e czarne nasiona podobne do maku. S¹ s³odkawe w smaku i silnie truj¹ce, zjedze-
nie kilkunastu nasion mo¿e spowodowaæ zgon.
W wielu miejscach roœnie cis pospolity, objête ochron¹ iglaste drzewo truj¹ce. Ze wzglêdu na atrakcyjny wygl¹d czêsto
pe³ni w ogrodach funkcjê ¿ywop³otu. Po³kniêcie kilku owoców cisu mo¿e byæ œmiertelne. 
Wysoki na dwa metry barszcz Sosnowskiego (roœlina sprowadzona do Polski w latach siedemdziesi¹tych) zawiera sub-
stancje uaktywniaj¹ce siê w jasne i ciep³e dni. Truj¹ce opary mog¹ dra¿niæ na odleg³oœæ drogi oddechowe i skórê.
Efektem s¹ trudno goj¹ce siê oparzenia, które pozostawiaj¹ blizny i przebarwienia skóry. Równie niebezpieczna,
zw³aszcza dla alergików, mo¿e byæ pospolita pokrzywa.
Te wszystkie niebezpieczne roœliny wystêpuj¹ na trawnikach, skwerach, ³¹kach i w naszych ogrodach. Kolorowe i apety-
cznie wygl¹daj¹ce owoce kusz¹ zw³aszcza dzieci, które wszystko wk³adaj¹ do ust. Pamiêtajmy, ¿e tuja, jemio³a, kalina,
mak albo sasanka oprócz tego, ¿e piêknie wygl¹daj¹, mog¹ byæ dla nas bardzo niebezpieczne.

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3

GRZYBY

S¹ smaczne. Doskona³e jako przyprawa. Spo¿ywamy je suszone, duszone lub przyrz¹dzane w occie. Pierwsze pojawiaj¹
siê ju¿ pod koniec maja, ale najwiêcej jest ich w sierpniu i wrzeœniu. Ka¿dego roku, w sezonie, grzybiarze i ich rodziny
staj¹ siê ich ofiarami. Czy warto dla nich ryzykowaæ swoje ¿ycie i zdrowie? 
Grzyby truj¹ce mo¿emy podzieliæ na dwie grupy. Pierwsz¹ stanowi¹ grzyby (np. go³¹bki, olszówki), które wprawdzie daj¹
przykre objawy ze strony przewodu pokarmowego, jak biegunka, wymioty, ból brzucha, ale nie s¹ zagro¿eniem dla
naszego ¿ycia. Chyba, ¿e mamy do czynienia z dzieæmi, u których s¹ wiêksze tendencje do wyst¹pienia wstrz¹su
spowodowanego odwodnieniem organizmu.
Druga grupa, z muchomorem sromotnikowym na czele, jest bardzo truj¹ca. Ju¿ jeden kapelusz (50 gramów) takiego
grzyba, podobnego do pieczarki polnej lub g¹ski zielonej, wystarczy, by zniszczy³ nieodwracalnie nasz¹ w¹trobê. A bez
w¹troby ¿yæ siê nie da.
Oprócz sromotnika, truj¹cych grzybów jest bardzo wiele. By siê nimi nie zatruæ, najlepiej zbieraæ tylko te z rurkowatym
spodem kapelusza lub kupowaæ tylko te grzyby, które maj¹ atest sanepidu. Kiedy oka¿e siê, ¿e zjedliœmy truj¹cego grzy-
ba, nie nale¿y wpadaæ w panikê. Trzeba jak najszybciej wywo³aæ wymioty, które u³atwi¹ pozbycie siê z organizmu nie-
strawionych czêœci grzyba.
Skutecznym sposobem na wywo³anie wymiotów jest wypicie szklanki ciep³ej wody, w której nale¿y rozpuœciæ dwie ³y¿ki
soli.
Potem trzeba jak najszybciej skontaktowaæ siê z najbli¿szym oddzia³em toksykologicznym. Najlepiej wzi¹æ ze sob¹ reszt-
ki potrawy lub obierki z grzyba, które u³atwi¹ lekarzom rozpoznanie i szybkie rozpoczêcie w³aœciwego leczenia.
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MATERIAŁ POMOCNICZY NR 4

RTÊÆ – zwana potocznie ¿ywym srebrem, jest pierwiastkiem chemicznym, metalem, wystêpuj¹cym w warunkach nor-
malnych w stanie ciek³ym. Jej pary i zwi¹zki s¹ silnie truj¹ce. Powoduj¹ one nieodwracalne, powa¿ne zmiany w uk³adzie
nerwowym oraz zaburzenia psychiczne. Pomimo tego rtêæ znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Stosowana jest
miêdzy innymi do nape³niania termometrów, barometrów, do wyrobu lamp rtêciowych (œwietlówek, ¿arówek), farb, œrod-
ków ochrony roœlin. 
W œrodowisku naturalnym rtêæ tworzy zwi¹zki organiczne kumuluj¹ce siê w ¿ywych organizmach. Stwierdzono, ¿e
w rzekach zanieczyszczonych nawet w niewielkich iloœciach rtêci¹ ryby kumuluj¹ w swoim ciele ogromne jej iloœci. Aby
zmniejszyæ prawdopodobieñstwo zatrucia, nale¿y spo¿ywaæ ró¿ne gatunki ryb, z ró¿nych ³owisk.
Niewielkie zatrucie rtêci¹ mo¿e pocz¹tkowo przebiegaæ bezobjawowo. Rtêæ kumuluje siê stopniowo w wielu tkankach
organizmu cz³owieka daj¹c ma³o charakterystyczne objawy jak: bóle i zawroty g³owy, bezsennoœæ, nudnoœci, trudnoœci
z koncentracj¹, zapalenie dzi¹se³, zaburzenia mowy, ospa³oœæ lub nerwowoœæ, sztywnienie stawów, du¿y spadek odpor-
noœci organizmu a nawet œmieræ. Toksyczna dawka powoduje gwa³town¹ reakcjê uk³adu pokarmowego w postaci bólów
brzucha, nudnoœci, wymiotów, metalicznego smaku w ustach i krwawej biegunki. W takim przypadku nale¿y wypiæ du¿¹
iloœæ napojów wysokobia³kowych (m.in. mleka) i doprowadziæ do wymiotów. 

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 5

GAZY
Ostre zatrucia gazami mog¹ byæ wywo³ane: 
• gazami „dusz¹cymi fizycznie” (np. azot, metan),
• gazami „dusz¹cymi chemicznie” (np. dwutlenek wêgla, tlenek wêgla, cyjanowodór, arsenowodór, siarkowodór),
• gazami dra¿ni¹cymi (tlenki azotu, chlor, fluor, amoniak, formaldehyd, dwutlenek siarki, bromek, chlorek i jodek metylu).

Tego typu zatrucia wystêpuj¹ g³ównie w zak³adach przemys³owych, gdzie s¹ wytwarzane, wykorzystywane w procesach
przemys³owych lub stanowi¹ produkty uboczne tych¿e procesów. Coraz czêœciej Ÿród³em nara¿enia na toksyczne gazy s¹
samochodowe i kolejowe cysterny, uszkodzone w wyniku katastrof transportowych. 
Codzienne u¿ytkowanie gazu w gospodarstwach domowych powoduje, ¿e liczba tych zatruæ jest znacz¹ca. 
Oprócz gazu typu propan, butan czêsto dochodzi do zatruæ innymi gazami.

Dwutlenek wêgla
Gaz ciê¿szy od powietrza mog¹cy gromadziæ siê w nie wentylowanych pomieszczeniach. Najczêœciej do zatrucia
dochodzi w kopalniach wêgla i soli potasowych. Zatrucia œmiertelne zdarzaj¹ siê równie¿ w ³adowniach statków,
silosach, magazynach zbo¿owych.

Tlenek wêgla
G³ównym Ÿród³em emisji tego bezwonnego i bezzapachowego gazu, nieznacznie l¿ejszego od powietrza, s¹: wadliwe
piece c-o, wadliwe piece gazowe s³u¿¹ce do podgrzewania wody (z³a wentylacja), procesy przemys³owe, spalanie
kopalin, spaliny samochodowe. Szczególnie wra¿liwe na toksyczne dzia³anie gazu s¹: dzieci, osoby starsze, kobiety
ciê¿arne.

Siarkowodór
Jedna z silniej dzia³aj¹cych toksyn, jest palnym gazem ciê¿szym od powietrza o charakterystycznym zapachu zgni³ych
jaj. Wyczuwany jest jednak jedynie przy niewielkich stê¿eniach w atmosferze. W przypadku wysokich stê¿eñ szybko
dochodzi do pora¿enia nerwowych zakoñczeñ wêchowych. Wystêpuje w Ÿle wentylowanych kana³ach œciekowych,
studzienkach kanalizacyjnych, cukrowniach i silosach. Wch³ania siê drogami oddechowymi i poprzez skórê. W wysokich
stê¿eniach praktycznie natychmiast pora¿a oœrodek oddechowy, przy czym akcja serca jest jeszcze przez pewien czas
zachowana. Je¿eli w czasie 5-10 minut pacjent zostanie usuniêty z toksycznej atmosfery, stwarza to mo¿liwoœci jego
uratowania.

Chlor
Gaz ciê¿szy od powietrza. Jako pierwszy zosta³ u¿yty w warunkach wojennych jako gaz bojowy. Poniewa¿ dzia³a silnie
jako œrodek wybielaj¹cy, wchodzi w sk³ad szeregu preparatów higieny sanitarnej. Chlor i jego zwi¹zki wykazuj¹ przy nis-
kich stê¿eniach silnie dzia³anie dra¿ni¹ce na b³ony œluzowe i skórê. 
Pomoc lekarska w warunkach pozaszpitalnych ogranicza siê do wyniesienia poszkodowanego z „zatrutej” atmosfery oraz
przywrócenia lub podtrzymania podstawowych czynnoœci ¿yciowych. 
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MATERIAŁ POMOCNICZY NR 6

Ska¿enie promieniotwórcze jest to obecnoœæ substancji promieniotwórczej w dowol-
nym miejscu poza Ÿród³em promieniowania. G³ównymi Ÿród³ami ska¿enia promie-
niotwórczego œrodowiska s¹: opad promieniotwórczy globalny, powsta³y w wyniku
testów z broni¹ j¹drow¹, katastrofy j¹drowe, przeróbka paliwa j¹drowego, rutynowe
i awaryjne wycieki radioaktywne w trakcie eksploatacji urz¹dzeñ j¹drowych, wycie-
ki ze sk³adowisk odpadów promieniotwórczych, wypadki rozszczelnienia Ÿróde³ pro-
mieniotwórczych wykorzystywanych w geologii, medycynie, przemyœle.

Aby nie nara¿aæ ludzi na niebezpieczeñstwo promieniowania, na drzwiach pomieszczeñ, na urz¹dzeniach i pojemnikach
zawieraj¹cych Ÿród³a promieniowania oraz na samochodach, którymi takie Ÿród³a siê
przewozi, umieszcza siê odpowiednie znaki ostrzegawcze. 

Je¿eli zauwa¿ysz w swoim otoczeniu porzucone pojemniki lub urz¹dzenia ozna-
kowane czerwon¹ rozetk¹ na ¿ó³tym tle (tak oznaczone s¹ Ÿród³a promieniowania):

• zawiadom o tym osobê doros³¹ lub odpowiednie s³u¿by,

• ogranicz do minimum czas przebywania w ich pobli¿u,

• nie dotykaj, nie otwieraj i nie demontuj specjalnych os³on i pojemników, w których
znajduj¹ siê materia³y promieniotwórcze.

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE JEST GROŹNE DLA ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA
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MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA – LEKCJA 3

Temat: „Substancje szkodliwe i ich wpływ 
na organizm człowieka”

Żyjemy w świecie, w którym na każdym kroku mamy do czynienia z różnymi substancjami
szkodliwymi lub wręcz trującymi. Większość z nich występuje w stanie naturalnym,
ale dużo jest wytwarzanych po to, aby pomóc człowiekowi w pracy i w życiu.
Niestety, niewłaściwe obchodzenie się z nimi może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu.

Ćwiczenie 1

Co oznaczaj¹ symbole umieszczone na opakowaniach substancji chemicznych? 
Podpisz je i odpowiednio pokoloruj.

........................................................................................................................................................................

Ćwiczenie 2

Napisz, które œrodki chemiczne u¿ywane s¹ w Twoim domu? Jakie oznaczenia ostrzegaj¹ce s¹ na
nich umieszczone? Gdzie s¹ one przechowywane? Odczytaj, w jaki sposób nale¿y postêpowaæ
w przypadku kontaktu z substancjami szkodliwymi. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

Ćwiczenie 3

Odszukaj w atlasie botanicznym roœliny truj¹ce, które wystêpuj¹ w Twoim otoczeniu. Narysuj trzy
z nich, najczêœciej wystêpuj¹ce w Twojej okolicy (w bloku rysunkowym lub w zeszycie). 
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Ćwiczenie nr 4

Zaprojektuj, dowoln¹ technik¹, plakat lub ulotkê ostrzegaj¹ce przed zatruciem grzybami lub roœlina-
mi truj¹cymi.

Ćwiczenie 5

Okreœl zasady zachowania, aby unikn¹æ zatrucia gazem.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Ćwiczenie 6

Wska¿ zagro¿enia wynikaj¹ce z sytuacji przedstawionych poni¿ej oraz okreœl, jak nale¿y zachowaæ
siê prawid³owo (bezpiecznie).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• W czasie przedœwi¹tecznych porz¹dków, mama Joasi stwierdzi³a, ¿e du¿e opakowanie p³ynu
czyszcz¹cego urz¹dzenia sanitarne jest prawie puste. Postanowi³a przelaæ resztkê p³ynu do
ma³ej butelki po szamponie do w³osów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Zosia przynios³a do szko³y ma³e, kolorowe i s³odkie dra¿etki, które znalaz³a w domu w szufladzie.
Poczêstowa³a nimi kole¿ankê.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Tomek wróci³ z podwórka bardzo zmêczony, Ÿle siê czu³. Postanowi³ zmierzyæ sobie gor¹czkê,
lecz termometr upad³ mu i siê rozbi³. Zainteresowa³y go ma³e, „¿ywe” kuleczki, które rozp³ynê³y
siê po pod³odze. Zebra³ je do pude³ka, aby siê nimi pobawiæ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Na biwaku Micha³ i Rafa³ postanowili przyrz¹dziæ sobie na œniadanie jajecznicê z grzybami, które
obficie ros³y w pobliskim zagajniku. Micha³ twierdzi³, ¿e s¹ one podobne do tych, które zbiera³
w poprzednim roku jego tata.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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