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Czy znasz zasady segregacji śmieci? Uporządkuj informacje.1.
ulotki

tapety
pieluchy
zeszyty
kartony

podpaski
gazety

katalogi
książki

czasopisma
papier foliowany

tektura falista
torby i worki papierowe

zatłuszczone opakowania
papier biurowy i pakowy

gazetki reklamowe
zużyte ręczniki papierowe

worki po materiałach budowlanych
zużyte chusteczki higieniczne
kartony po mleku i napojach

papier lakierowany
opakowania tekturowe

zatłuszczone naczynia jednorazowe
zatłuszczony papier

kapsle
zakrętki od słoików
opakowania z metalu
worki i reklamówki
sprzęt AGD
metale kolorowe
jednorazowe naczynia
opakowania po lekach
baterie, części samochodowe
akumulatory
butelki po napojach
butelki po chemii gospodarczej
opakowania po kosmetykach
opakowania po produktach spożywczych
butelki i pojemniki z zawartością
puste opakowania po dezodorantach
opakowania po farbach i lakierach
kartony po mleku i napojach
opakowania po olejach silnikowych
czysty styropian opakowaniowy
puszki po napojach
plastikowe zabawki
folia aluminiowa

Należy wyrzucać

Nie należy wyrzucać

Pojemnik na papier (niebieski)
Uwaga: zgnieć przed wrzuceniem

PAPIER

PLASTIK
METAL

Pojemnik na metale
i tworzywa sztuczne (żółte)

Uwaga: opróżnij przed
wrzuceniem, odkręć i zgnieć
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https://zkzl.poznan.pl/nowe-zasady-segregacji-smieci/ [dostęp online 7.02.2022]

Należy wyrzucać

Nie należy wyrzucać

Pojemnik na szkło (zielony)
Uwaga: opróżnij,
nie myj przed wrzuceniem

SZKŁO

BIO

Pojemnik na BIO (brązowy)
Uwaga: wrzucaj luzem, bez foliówki

Pojemnik na odpady 
zmieszane (czarny)

szkło żaroodporne
szklane butelki po napojach

 porcelana, ceramika
doniczki, szklane słoiki 

kineskopy, szyby samochodowe 
opakowania po kosmetykach 

(tylko części szklane) 
monitory, termometry 

znicze z woskiem 
szkło okienne 

kryształy 
lustra 

żarówki
opakowania po lekach

trociny 
grzyby 
kości
trawa 
ziemia  
liście
odchody 
pieczywo 
ości
resztki kwiatów
martwe zwierzęta 
fusy po kawie i herbacie  
rozdrobnione gałęzie
obierki owoców i warzyw 
resztki żywności (bez mięsa)
przeterminowane owoce i warzywa 
nieimpregnowane drewno
skorupki jaj
popiół
kamienie 
mięso
kora

sprzęt elektroniczny
wszystkie odpady,

które nie są niebezpieczne
 i nie podlegają selekcji

baterie
farby
gruz

żarówki
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Proszę przeczytać tekst i rozwiązać ćwiczenie.2.

W Poznaniu działają 2 gratowiska 
(ul. 28 Czerwca 1956 nr 284; ul. Wrzesińska 12). 
Trzecie gratowisko znajduje się w Suchym Lesie 
(ul. Meteorytowa 1). Co można tam oddać? 

W lesie trzeba przestrzegać specjalnych reguł. Proszę przeczytać tekst i uzupełnić wyrazami z ramki.3.

Nie wjeżdżaj samochodem na drogi leśne. ............................ tylko w miejscach oznaczonych, na parkingach leśnych i miejscach postoju. Nie 
zastawiaj autem dróg pożarowych; Wędruj wyznaczonymi szlakami drogami leśnymi. Pamiętaj, że uprawy leśne i młodniki do 4 m 
wysokości objęte są zakazem wstępu. Nie wchodź na nie, by nie niszczyć ................................ drzew; Nie płosz zwierząt, nie niszcz mrowisk, 
gniazd i nor. Zachowuj się ............................ i z rozwagą. Podczas grzybobrania pamiętaj, by nie niszczyć ............................ niejadalnych i tych, 
których nie znasz. Nie ............................... i nie depcz roślin, niektóre z nich mogą być pod ochroną; Nie rozpalaj ognisk i nie używaj 
otwartego ................................ w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. Spacerując po lesie, nie pal ............................, każda 
iskra to potencjalne źródło pożaru; Trzymaj na smyczy swojego pupila, aby nie płoszył .............................. zwierząt; Nie zabieraj zwierząt z 
............................ Pamiętaj, że młode zwierzęta tylko z pozoru są bezbronne, w rzeczywistości zawsze w pobliżu znajdują się ........................... 
osobniki; Pozostaw las taki, jakim go zastałeś, nie śmieć, nie zanieczyszczaj wód i nie rozkopuj ściółki leśnej. Nie niszcz ............................ i 
krzewów oraz innych roślin.

https://lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl/lesny-savoir-vivre  [dostęp online 6.02.2022]

samochodem   zrywaj   parkuj   cicho   dorosłe   drzew   grzybów   papierosów   młodych   ognia   lasu   dzikich

leki      
olej silnikowy      
telewizor      
komputer      
kalkulator      
baterie      
meble      
pralka      
lodówka

to, co jest przeterminowane

to, co jest zepsute

to, co jest zużyte

to, co jest odpadem
wielkogabarytowym
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W Wielkopolsce są miejsca o niezwykłych walorach przyrodniczych. 
Warto się wybrać tam na wycieczkę i spędzić dzień na łonie natury.

Parki narodowe to duże obszary chronione (nie mniej niż 10 km2), wyróżniające się 
szczególnymi walorami. Całość przyrody podlega tam ochronie. Zwiedzanie parków 
narodowych odbywa się wyłącznie po wyznaczonych trasach. W tym celu w parkach 
wytyczone są odpowiednimi kolorami szlaki turystyczne dla zwiedzających. Parki narodowe w 
naszym województwie to: Wielkopolski Park Narodowy i fragment Drawieńskiego Parku 
Narodowego.

Parki krajobrazowe to obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne 
i kulturowe. Ochrona przebiega w warunkach racjonalnego gospodarowania. W województwie 
wielkopolskim istnieje 12 parków krajobrazowych. W większości parków krajobrazowych 
wytyczono gęstą sieć znakowanych szlaków turystycznych, umożliwiających poznanie 
przyrody i krajobrazu. Oto niektóre z tych miejsc: Nadwarciański Park Krajobrazowy, Park 
Krajobrazowy “Dolina Baryczy”, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, Powidzki Park 
Krajobrazowy.

Rezerwat przyrody tworzy się dla zachowania w stanie niezmienionym ekosystemów 
uznawanych za naturalne. Istnieją różne typy rezerwatów: leśne, łąkowe, wodne, 
torfowiskowe, florystyczne, faunistyczne, krajobrazowe, przyrody nieożywionej. Śnieżycowy 
Jar to niezwykły rezerwat w okolicach Murowanej Gośliny. W marcu kwitną tam tysiące białych 
kwiatów–śnieżyc. Ponieważ znajduje się na terenie poligonu wojskowego, można tam 
wchodzić tylko 
w wyznaczone weekendy. 

Pomniki przyrody to elementy przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości naukowej, 
kulturowej lub historycznej. Mogą to być stare i duże drzewa, aleje, źródła, wodospady, jaskinie. 
W Wielkopolsce to m.in. dęby rogalińskie, aleja platanowa w Poznaniu, głaz św. Jadwigi 
w Gołuchowie.
https://regionwielkopolska.pl/przyroda-i-jej-ochrona/ochrona-przyrody/parki-narodowe/ [dostęp online 6.02.2022]

Proszę przeczytać tekst i wpisać P (prawda) lub F (fałsz).4.
Parki narodowe to niewielkie 
tereny objęte ochroną. 

W parkach narodowych można 
poruszać się tylko po szlakach. 

Dwa parki narodowe znajdują 
się w całości w Wielkopolsce.

W województwie wielkopolskim 
znajduje się ponad 10 parków 
krajobrazowych. 

We wszystkich parkach 
krajobrazowych wytyczone są szlaki 
turystyczne.

Do  Śnieżycowego Jaru
warto pojechać latem. 

Wejście do Śnieżycowego Jaru 
jest możliwe w każdy weekend.

Pomniki przyrody mogą 
znajdować się w miastach. 

Pomnikiem przyrody mogą 
być tylko rośliny. 

F
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Przydatne linki:

Hulajnogi elektryczne
https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/hulajnogi-elektryczne-w-poznaniu

Poznański Rower Miejski
https://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikacja/rowery/

Gospodarowanie odpadami w Poznaniu
www.odpady.poznan.pl

Materiały do nauki o Polsce „Środowisko” 
zostały opracowane w ramach projektu 
„Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza 
i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
Projekt finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.
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