
Global Warming 

GLOBALNE OCIEPLENIE



What is that?
• Global Warming is a mainly human-caused 

increase of average temperature of atmosphere 
near the surface of earth and sea.



Czym jest 
globalne 

ocieplenie?

• Globalne ocieplenie to spowodowany głównie 
przez człowieka wzrost średniej temperatury 
atmosfery w pobliżu powierzchni ziemi i morza.



Reasons
• Combustion of mine fuels (coal, oil, gas).

• Concentration of greenhouse gases in atmosphere.



Przyczyny
• Spalanie paliw kopalnych (węgla, ropy, gazu).

• Koncentracja w atmosferze gazów cieplarnianych.



Global 
Warming 

effects

• storms,

• floods,

• heat waves,

• melting glaciers and ice in the Arctic, Antarctic and 
Greenland

• droughts,

• gales,

• fires,

• sudden hits of frost,

• the rise of the sea and ocean level and related to 
them:

• economic losses,

• climate migrations



Skutki

• burze,

• powodzie,

• fale upałów,

• topnienie lodowców i lodów Arktyki, Antarktydy i 
Grenlandii

• susze,

• wichury,

• pożary,

• gwałtowne uderzenia mrozu,

• podnoszenie się poziomu mórz i oceanów i wiążące 
się z nimi:

• straty ekonomiczne,

• migracje klimatyczne



How to prevent global
warming?

JAK ZAPOBIEGAĆ GLOBALNEMU OCIEPLENIU?



Save electric
energy

• Replace the bulbs with energy-saving fluorescent 
lamps or LED lamps.

• Turn off the lamps and devices you do not use.

• When buying devices, choose the ones marked 
with the symbol A, A +, A ++ either labeled 
EnergyStar or TCO Development.

• Turn on the washing machine and dishwasher only, 
when they are full.

• Cook the dishes under the lid, you will save up to 
three times more energy.



Oszczędzaj 
energię 

elektryczną, 
czyli:

• Wymień żarówki na energooszczędne świetlówki 
lub lampy LED.

• Wyłączaj lampy oraz urządzenia z których nie 
korzystasz.

• Kupując urządzenia wybieraj te energooszczędne, 
wysokiej klasy energetycznej (oznaczone symbolem 
A, A+, A++) albo te oznaczone EnergyStar lub TCO 
Development.

• Pralkę i zmywarkę włączaj tylko gdy są pełne.

• Gotuj potrawy pod przykrywką, oszczędzisz nawet 
do trzy razy więcej energii.



Save paper

• Print on both sides.

• Do not print unnecessary documents.

• Use one-sided printed paper for working prints or 
notes.

• Use recycled paper.

• Store documents in electronic format instead of 
paper.

• Write in notebooks to the end.

• Collect waste paper.



Oszczędzaj 
papier

• Drukuj dwustronnie.

• Wykorzystuj papier zadrukowany jednostronnie do 
wydruków roboczych lub notatek.

• Wybieraj papier makulaturowy.

• Nie drukuj niepotrzebnych dokumentów.

• Przechowuj dokumenty w wersji elektronicznej 
zamiast papierowej.

• Zapisuj zeszyty do końca.

• Zbieraj makulaturę.



Protect forests 
and plant trees

• Save paper to rescue trees.

• While buying wooden products, choose those that 
are marked with FSC and PEFC symbols.

• Use waste paper.

• If you have possibility, plant a tree.



Chroń lasy i 
sadź drzewa

• Oszczędzaj papier by uratować drzewa.

• Kupując produkty drewniane wybieraj takie, które 
są oznaczone symbolami FSC i PEFC.

• Korzystaj z makulatury.

• Jeśli masz możliwość, posadź drzewo.



Save water

• Turn the tap when you brush your teeth.

• Take a shower instead of a bath.

• Repair dripping taps. 

• Only turn on the washing machine and dishwasher 
when they are full.

• If you use a boiler, set it that way to heat water 
only when you actually use it (eg. morning and 
evening).



Oszczędzaj 
wodę

• Zakręcaj kran kiedy myjesz zęby, bierz prysznic 
zamiast kąpieli.

• Napraw kapiące krany.

• Pralkę i zmywarkę włączaj tylko gdy są pełne 
(oszczędzisz wodę i energię). 

• Jeśli korzystasz z bojlera, ustaw go tak aby 
podgrzewał wodę tylko wtedy gdy z niej faktycznie 
korzystasz (np. rano i wieczorem).



Choose 
transport, 

which is 
friendly to 

habitat

• In the city, try to walk or use bike instead of car.

• Use public transport.

• Choose a train trip instead of a plane.

• Choose an electric car instead of an internal 
combustion engine.



Wybieraj 
transport 
przyjazny 

środowisku

• W mieście staraj poruszać się pieszo lub rowerem 
zamiast samochodem.

• Korzystaj z transportu publicznego. 

• Wybieraj podróż pociągiem zamiast samolotem.

• Wybierz samochód elektryczny, zamiast 
spalinowego.



Shop with 
mind

• Choose local and seasonal products.

• Eat less meat or become a vegetarian.

• If it’s possible, buy products in reusable packaging.

• Do not use disposable plastic bags.

• Buy only what you really need. Don’t waste food.

• Avoid disposable products, choose durable and 
high quality products to serve you as long as 
possible.



Rób zakupy z 
głową

• Wybieraj produkty lokalne i sezonowe.

• Jedz mniej mięsa lub zostań wegetarianinem.

• W miarę możliwości kupuj produkty w 
opakowaniach wielokrotnego użytku.

• Nie używaj jednorazowych toreb foliowych.

• Kupuj tylko to, co jest ci naprawdę potrzebne. Nie 
marnuj jedzenia.

• Unikaj produktów jednorazowych, wybieraj 
produkty trwałe i wysokiej jakości, tak aby służyły ci 
jak najdłużej.



Limit waste 
formation

• Buy things to leave as little rubbish as possible.

• Donate or sell unneeded but unspent things.

• Sort waste.

• If you have the option, compost organic waste.

• Take lunch in a reusable plastic container instead of 
in an aluminum foil.



Ograniczaj 
powstawanie 

odpadów

• Kupuj tak, aby pozostawić jak najmniej śmieci.

• Niepotrzebne lecz niezepsute rzeczy oddaj, lub 
sprzedaj innym.

• Segreguj odpady.

• Jeśli masz możliwość, kompostuj odpady 
organiczne.

• Zabieraj drugie śniadanie w wielorazowym 
plastikowym pojemniku, zamiast w torebce czy folii 
aluminiowej.



FEW CURIOSITIES
KILKA CIEKAWOSTEK



Due to climate 
change, the 

first species of 
mammal died.

• The last time a Bramble Cay melomys (Melomys
rubicola) was seen in 2009.

• Year 2016 - Species founded to be extinct.

• Place of living - Islet off the coast of Papua in New 
Guinea.



Z powodu 
zmian klimatu 

wyginął 
pierwszy 

gatunek ssaka.

• Ostatni raz szczurzynka koralowego (Melomys 
rubicola) widziano w 2009 roku. 

• 2016 rok - gatunek uznany za wymarły. 

• Miejsce życia - Wysepka u wybrzeży Papui w Nowej 
Gwinei.



Due to global 
warming 

planes will 
have a 

problem with 
the start

• According to Scientists from the University of 
Columbia, in the hottest moments of the day, 10 to 
30 percent of aircraft will have to reduce their 
weight.

• By getting rid of some of the fuel, cargo or 
passengers, which will cost a lot of global aviation.



Przez globalne 
ocieplenie 

samoloty będą 
miały problem 

ze startem

• Według naukowców z University of Columbia w 
najcieplejszych momentach dnia 10 do 30 procent 
samolotów będzie musiało zmniejszyć swoją wagę.

• Poprzez pozbycie się części paliwa, ładunku lub 
pasażerów, co będzie sporo kosztowało światowe 
lotnictwo.



The price of 
beer will
increase

• Global warming with increasingly common 
and intense drought and heat waves can 
significantly impoverish barley crops.



Wzrośnie cena 
piwa

• Ocieplenie klimatu i związane z nim coraz częściej 
występujące i coraz bardziej intensywne susze i fale 
upałów mogą znacznie uszczuplić zbiory jęczmienia.



A video, which 
shows

135 years of 
climate 

change:

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=
30&v=gGOzHVUQCw0

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=gGOzHVUQCw0


Filmik 
przedstawiający 
zmianę klimatu 

przez 135 lat:

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=
30&v=gGOzHVUQCw0

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=gGOzHVUQCw0


Thanks for your attention
Antonina Sieklucka 8b



Bibliography
Bibliografia

• https://www.wwf.pl/srodowisko/kl imat?gc lid=Cj0KCQjw-tXlBRDWAR IsAGYQAmfuvp6ssgwiH _YwB2YXWPVuvC QK0iUImN0Nz1HXOQ52RH2swNkKaVEaAi_VE ALw_wcB

• https://www.nationalgeographic.co m/n ews/2016/06/first-mammal-ex tinct-climate-change-bramble-c ay-melo mys/

• file:///C:/Users/Admin /Downlo ads/Przyczyny%20i%20skutki%20globalnego%20ocieplenia%20klimatu .pdf

• https://contentcoms.co.uk/behind-the-headlin es-how-low-c arbon-is-quietly-chan ging-the- world /

• https://youth-time.eu/posters-about-global-warming-that-you-must-see/

• https://www.klimat .edu.pl/co-kazdy-moze-zrobic/

• https://www.funny-jokes.com/humo r/pic tures /picture_global_warming.htm

• http://ekologika.edu.pl/uff-jak-goraco-czyli-globalne-ocieplenie-na-naszych-oczach/

• http://fitt24.hekko24.pl/pl/?ref=ejakulac ex.eu /pl/energy-saver-pro- gdzie-kupic-opinie- wyniki- efekty-uboczne-niech-dziala-doswiadczenie-cen a-sklad-opinie.html

• http://nf.pl/przedsiebiorca/oszczedzanie- energii-to-juz-nie-tylko-spoleczny-ekotrend,,50897,228

• https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/och rona_srodowiska/scanto gogreen-,b1927294143

• http://www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/p rojekty/gimnazjum1-rogozno/woda_w_moim_miescie/php/15.php

• https://wlaczoszczedzanie.pl/ekodom/dom-en ergooszczedny/oszczedzanie- wody/

• https://www.shopalike.pl/transport-sharing- w-europie

• https://www.szkolneblogi.pl/blo gi/dwojkaszprotawa/dzisiaj-ro wer-zamiast-samochodu /

• https://www.freepik.com/free-vecto r/p eople-sort ing-garbage-into-recycle-bins_3198216.htm

• https://pl.depositphotos.com/103318544/stock-illustration-planting-a-tree-in-the.html

• http://www.tnsglobal.pl/coslychac /2015/09/08/polak-wie-czego-chce-czyli-zakupy-po-polsku/

• https://kopalniawiedzy.pl/samo lot-globalne-ocieplenie-lotnictwo,26721

• https://www.tvp.info/39498835/naukowcy-alarmuja-prz ez-globaln e-ocieplenie-wzrosnie-c ena-piwa

• https://www.radiozet.pl/N auka-i-Technologia/Nauka/Glob alne-ocieplenie-zbiera-krwawe-zniwo .-Z-powodu-zmian-kl imatu-wyginal-pierwszy-gatunek-ssaka-SONDA

• https://www.fakt.pl/kobieta/kuchnia/piwo- a-kalo rie-kalor ie- w-piwie-ile-kalorii- ma-piwo/6vjs7yl

• https://turystyka.wp.pl/latanie-samolotem- moze-stac-sie-wkrotce-koszmarem-jakie-zmiany-n as-czekaja-6153850547390593a

• https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc /nasa-przygo towala- animacje-135-lat-globalnego-ocieplenia-w-ciagu-30-sekund

https://www.wwf.pl/srodowisko/klimat?gclid=Cj0KCQjw-tXlBRDWARIsAGYQAmfuvp6ssgwiH_YwB2YXWPVuvCQK0iUImN0Nz1HXOQ52RH2swNkKaVEaAi_VEALw_wcB
https://www.nationalgeographic.com/news/2016/06/first-mammal-extinct-climate-change-bramble-cay-melomys/
http://C:/Users/Admin/Downloads/Przyczyny%20i%20skutki%20globalnego%20ocieplenia%20klimatu.pdf
https://contentcoms.co.uk/behind-the-headlines-how-low-carbon-is-quietly-changing-the-world/
https://youth-time.eu/posters-about-global-warming-that-you-must-see/
https://www.klimat.edu.pl/co-kazdy-moze-zrobic/
https://www.funny-jokes.com/humor/pictures/picture_global_warming.htm
http://ekologika.edu.pl/uff-jak-goraco-czyli-globalne-ocieplenie-na-naszych-oczach/
http://fitt24.hekko24.pl/pl/?ref=ejakulacex.eu/pl/energy-saver-pro-gdzie-kupic-opinie-wyniki-efekty-uboczne-niech-dziala-doswiadczenie-cena-sklad-opinie.html
http://nf.pl/przedsiebiorca/oszczedzanie-energii-to-juz-nie-tylko-spoleczny-ekotrend,,50897,228
https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/ochrona_srodowiska/scantogogreen-,b1927294143
http://www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/projekty/gimnazjum1-rogozno/woda_w_moim_miescie/php/15.php
https://wlaczoszczedzanie.pl/ekodom/dom-energooszczedny/oszczedzanie-wody/
https://www.shopalike.pl/transport-sharing-w-europie
https://www.szkolneblogi.pl/blogi/dwojkaszprotawa/dzisiaj-rower-zamiast-samochodu/
https://www.freepik.com/free-vector/people-sorting-garbage-into-recycle-bins_3198216.htm
https://pl.depositphotos.com/103318544/stock-illustration-planting-a-tree-in-the.html
http://www.tnsglobal.pl/coslychac/2015/09/08/polak-wie-czego-chce-czyli-zakupy-po-polsku/
https://kopalniawiedzy.pl/samolot-globalne-ocieplenie-lotnictwo,26721
https://www.tvp.info/39498835/naukowcy-alarmuja-przez-globalne-ocieplenie-wzrosnie-cena-piwa
https://www.radiozet.pl/Nauka-i-Technologia/Nauka/Globalne-ocieplenie-zbiera-krwawe-zniwo.-Z-powodu-zmian-klimatu-wyginal-pierwszy-gatunek-ssaka-SONDA
https://www.fakt.pl/kobieta/kuchnia/piwo-a-kalorie-kalorie-w-piwie-ile-kalorii-ma-piwo/6vjs7yl
https://turystyka.wp.pl/latanie-samolotem-moze-stac-sie-wkrotce-koszmarem-jakie-zmiany-nas-czekaja-6153850547390593a
https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/nasa-przygotowala-animacje-135-lat-globalnego-ocieplenia-w-ciagu-30-sekund

