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ZIEMIA

Ziemia– trzecia, licząc od Słońca, 
oraz piąta pod względem wielkości 

planeta Układu Słonecznego. 
Mieszkają na niej różni ludzie.



KLIMAT

Klimat – całokształt zjawisk 
pogodowych stale utrzymujących się 
na danym obszarze. Określany też 
jako przeciętny stan troposfery w 

wybranym miejscu. Klimat obejmuje 
różne zjawiska i procesy 

atmosferyczne.



WYMIERANIE GATUNKÓW

Wymieranie, ekstynkcja – proces 
zanikania gatunków lub innej grupy 
taksonomicznej. Najczęściej naturalny 
proces związany z istnieniem życia na 
Ziemi i towarzyszący jego istnieniu od 

samego początku.



WODA

Woda– związek chemiczny o 
wzorze H2O, występujący w 

warunkach standardowych w stanie 
ciekłym. W stanie gazowym wodę 

określa się mianem pary wodnej, a w 
stałym stanie skupienia – lodem.



PROBLEMY 

Problemy  związane są ze zmianami  
klimatu,  wymieraniem  gatunków  

czy  brakiem  wody.



ZMIANY KLIMATU

Zmiana klimatu oznacza zmianę 
stanu systemu klimatycznego, 
opisywaną w kategoriach zmiany 
średniej lub zmienności jakiegoś 

parametru, a która utrzymuje się przez 
dłuższy czas



ZMIANY KLIMATU PRZYCZYNY

Niebezpieczne dla przyszłości życia 
na naszej planecie zmiany związane są 
przede wszystkim z tzw. globalnym 

ociepleniem. Zjawisko to jest 
konsekwencją uwalniania się do 

atmosfery gazów cieplarnianych (w 
szczególności dwutlenku węgla), 
będących produktem ubocznym 

działalności człowieka



ZMIANY KLIMATU SKUTKI

Obecnie trudno jest precyzyjnie określić, 
jaki dokładnie będzie wpływ 

stopniowego wzrostu temperatury na 
ekosystemy i życie człowieka. Z całą 

pewnością jednak będzie się pogłębiał 
zapoczątkowany już proces topnienia 
lodowców i intensywnego parowania 
wód, który wpłynie na kształt globalnej 
gospodarki wodnej. Jednocześnie będą 

powiększać się obszary pustynne.



WYMIERANIE GATUNKÓW 
PRZYCZYNY

 przyczyny genetyczne i demograficzne,
    degradacja siedliska,
    przemieszczenie z siedliska (przez ludzi, 
katastrofy naturalne, jak powodzie),
    choroby,
     zmiany klimatyczne i geologiczne,
    wybicie (myślistwo, kłusownictwo, 
przełowienie).
współzawodnictwo,



WYMIERANIE GATUNKÓW 

  Gatunki obce w ekosystemach zmieniają 
relacje między zamieszkującymi je gatunkami 
rodzimych organizmów, przyczyniając się do 
ich wymierania;
 niszczenie ekosystemów naturalnych 
przyczynia się do zaniku siedlisk i ostoi 
dzikich organizmów;
  stosowanie pestycydów w rolnictwie 
powoduje śmierć wielu gatunków roślin i 
zwierząt zarówno w środowisku lądowym, jak 
i wodnym.



BRAK WODY PRZYCZYNY

Główny czynnik przyrodniczy 
wpływający na niedobór wody to opady 

mniejsze niż możliwości parowania. 
Główne czynniki poza przyrodnicze 

wpływające na niedobór wody to wzrost 
liczby ludności i zwiększone 

zapotrzebowanie na produkty rolne, 
przemysłowe oraz wodę do celów 

konsumpcyjnych i domowych.



BRAK WODY SKUTKI

Występujące w okresie letnim niedobory 
wody spowodowały także znaczne straty 
w rolnictwie i leśnictwie. W tym roku 

susza rolnicza wystąpiła na obszarze całej 
Polski, w niemal 83% gmin, na 

powierzchni ponad 63% gruntów ornych. 
Suszę notowano we wszystkich 
województwach, a w 10 z nich 

występowała we wszystkich gminach.



ZDROWY TRYB ŻYCIA

Zdrowy tryb życia to wszelkiego 
rodzaju działania, które możemy 
podejmować samodzielnie, aby 

chronić organizm przed chorobami i 
zachować dobre samopoczucie. 

Elementy, które się na niego składają, 
to przede wszystkim dieta, aktywność 

fizyczna, sen i odpoczynek.



POWODY DO PROWADZENIA 
ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

JESTEŚMY ODPORNIEJSI
MAMY FORME FIZYCZNĄ
JESTEŚMY MNIEJ ZKAZANI NA 
OTYŁOŚĆ
ZACHOWÓJEMY DOBRE 
SAMOPOCZUCIE
JEST BARDZIEJ PRZYJAZNY DLA 
NASZEJ PLANETY



DZIĘKUJE ZA UWAGE
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