


Gdybym  posiadała magiczne moce, w pierwszej 
kolejności  wymieniłabym wszystkie piece węglowe na 
gazowe. Zrobiłabym tak, ponieważ palenie w piecach 
węglowych  jest  w  dzisiejszych czasach jednym z 
głównych czynników wpływających na pogarszanie         
się stanu powietrza.
Niestety, nie każdy ma możliwość takiej zmiany, więc ja 
umożliwiłabym ten ważny krok.



Kolejnym działaniem,  jakie podjęłabym, byłoby 
usunięcie z powietrza zanieczyszczeń,  które ludzie 
tworzyli przez lata. Usunięcie samych czynników, 
które zanieczyszczają powietrze nie jest wystarczające.
Sprawiłabym, że powietrze byłoby krystalicznie czyste, 
ludzie poczuliby wtedy różnicę i z pewnością 
zechcieliby zachować nieskazitelny stan na długo.



Kolejnym działaniem  byłaby wymiana samochodów 
na ekologiczne. Zachęciłabym także ludzi do 
rezygnacji z samochodów i używania rowerów, 
zwłaszcza, że powietrze zostałoby przeze mnie 
oczyszczone,  a taki wybór wpłynąłby korzystnie na 
ich zdrowie i samopoczucie.



Następnym krokiem byłoby spowodowanie, że wszelkie 
zanieczyszczenia przemysłowe - czyli  powstające w 
hutach, kopalniach, zakładach chemicznych i 
cementowniach - nie miałyby wpływu na stan powietrza. 
Zlikwidowanie przemysłu jako sfery działalności 
człowieka nie byłoby dobrym, ani pożytecznym 
rozwiązaniem, gdyż sam przemysł jest potrzebny, sprzyja 
rozwojowi społeczeństwa, daje zatrudnienie i  ułatwia 
życie.  Szkodliwe  są zanieczyszczenia, które usunęłabym.



Wysypiska śmieci są kolejnym czynnikiem 
wpływającym na pogarszanie się stanu powietrza, więc 
zlikwidowałabym je. Wpłynęłabym również na 
ograniczenie produkcji odpadów przez gospodarstwa 
domowe.  



Zasadziłabym pasy zieleni w większych miastach, 
jeżeli ludzie chcieliby powrócić do starych, złych 
nawyków  i przyzwyczajeń, pasy zieleni pełniłyby 
funkcję ochronną i przypominającą. Oczywiście,             
w takiej sytuacji upomniałabym osoby, które 
zanieczyszczają powietrze i wskazywałabym im skutki 
tak bezmyślnego zachowania.



Kolejnym ważnym krokiem byłoby zastąpienie 
zwykłych autobusów autobusami ekologicznymi.           
Z komunikacji miejskiej korzysta wiele osób, więc 
uważam, że taka zmiana  wniosłaby wiele.



Niezmiernie ważną rolę w ograniczaniu emisji 
zanieczyszczeń powietrza odgrywa edukacja. Nie 
każdy zdaje sobie sprawę,  jakie skutki niesie za sobą 
np. korzystanie z pieców węglowych,  czy  - co gorsza -
spalanie w nich śmieci. Dlatego chciałabym dotrzeć do 
wszystkich ludzi i uświadomić im, jak powstają 
zanieczyszczenia powietrza i jak można  im 
zapobiegać.



Zanieczyszczenia powietrza są tak ważnym problemem, 
ponieważ są  najniebezpieczniejsze ze wszystkich 
zanieczyszczeń, gdyż mogą skażać duże obszary                   
i niszczyć praktycznie wszystkie składniki środowiska.
Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem ma 
ogromny wpływ na nasze zdrowie, a przecież 
oddychanie jest nam 
niezbędne do życia.



Na co dzień oczywiście nie posługujemy się 
magicznymi mocami, ale każdy z nas na swoją własną 
miarę, w swoim codziennym życiu  może przyczynić 
się do dbałości o czystość powietrza. Ważne jest 
uświadomienie  sobie powagi sytuacji i 
rangi tego problemu.



Dziękuję za uwagę J

Dominika
Góralczyk



GDYBYM MIAŁA 
MAGICZNE MOCE CO BYM 
ZROBIŁA ŻEBY 
POWSTRZYMAĆ 
ZANIECZYSZCZENIA 
POWIETRZA?



Jako pierwsze wyczyściłabym 
dotychczasowe powietrze,

a dopiero później zajęłabym się
zapobieganiem zanieczyszczeniom 

powietrza.



Zamieniłabym samochody starszego typu na rowery,
aby ograniczyć wytwarzanie spalin.

Skorzystali by na tym zarówno ludzie uprawiając sport,
jak i nasza planeta. J



STWORZYŁABYM 
DARMOWY I DOGODNY DLA 
WSZYSTKICH TRANSPORT 

PUBLICZNY

ROZBUDOWAŁABYM ŚCIEŻKI 
ROWEROWE I STREFY DLA 
PIESZYCH DO KTÓRYCH 
DOSTĘPU NIE MIAŁYBY 

SAMOCHODY



Zasadziłabym więcej drzew w miastach,
aby oczyszczały powietrze.



Na wszystkich domach zainstalowałabym ogniwa 
fotowoltaiczne,

aby zaprzestać używania do ogrzewania gazu i węgla.



Sprawiłabym, że na świecie nie byłoby uzależnienia od nikotyny 
i tym sposobem wyeliminowalibyśmy papierosy oraz e-papierosy.



Zamieniłabym wszystkie elektrownie węglowe i atomowe
na elektrownie wiatrowe, wodne i farmy słoneczne.



Stworzyłabym specjalistyczny system zapobiegający 
pożarom lasów na całym świecie i zabroniłabym wycinki 

drzew na masową skalę, aby nie pozbawiać planety 
„zielonych płuc”.



Na sam koniec 
uświadomiłabym 
wszystkich ludzi
o następstwach 

zanieczyszczania 
planety Ziemi 

i rozpoczęła jak 
najwcześniej 

edukację dzieci 
w tym kierunku,

abyśmy wspólnie 
zaczęli o nią dbać, 
bo to nasz jedyny 

dom J



BY POWTRZYMAĆ ZANIECZYSZCZANIE 
POWIETRZA NIE POTRZEBA MAGICZNYCH 
MOCY TYLKO NASZEGO ZAANGAŻOWANIA, 
POWIETRZE SAMO SIĘ NIE OCZYŚCI,  TAKŻE 
ZACZNIJMY DZIAŁAĆ, BY NIE BYŁO ZA 
PÓŹNO!



DZIĘKUJEMY ZA 
UWAGĘ.
WIKTORIA NĘCKA
GABRIELA SUWAJ



Tworzenie 
przedmiotów z 
hologramu 



Powietrzny stróż powietrza
• Jest to nietypowy dron, który 

ma profesjonalny wykrywacz 
dymu pochodzącego z palenia 
węgla czy plas=ku.

• Gdy zlokalizuje producenta 
smogu, natychmiastowo reaguje 
i przesyła dane do tajnej 
instytucji, która wysyła 
ostrzeżenie na telefon 
właściciela. 



Powietrzny stróż powietrza



UWAGA!

Wykryto, że palisz 
węglem i jesteś po czarnej 
stronie mocy.

Surowiec zmień, który 
będzie w twoim piecu 
spalany i przejdź na moją, 
zieloną mocy stronę!

= +

=



Speederonator

OPIS DZIAŁANIA: Speederonator to specjalne urządzenie, 
którego promień skierowany na drzewo bądź inną roślinę, 
powoduje jej gwałtowny wzrost i bujne rozwinięcie  liści 
oraz kwiatostanu.

ZASTOSOWANIE:  Głównym celem urządzenia jest uzyskanie szybkiego 
rozwoju roślin zielonych oraz drzew i krzewów owocowych. W ten sposób 
w szybkim tempie wzrośnie zawartość tlenu w powietrzu, dzięki temu 
jakość powietrza znacząco się poprawi.

Speederonator – urządzenie, które powstaje poprzez wykorzystanie super-mocy tworzenia przedmiotów z 
hologramów.



PRZED PO



GIGA ELEKTROLIZATOR

JAK DZIAŁA? Do maszyny wlewana jest woda. Wciskając 
czerwony guzik, uruchamia się specjalny silnik który dodatkowo 
przyspiesza elektrolizę. Następuje błyskawiczny proces, w 
trakcie którego urządzenie oddziela wodór (H) od tlenu (O) i 
dużymi rurami wypycha je do odpowiednich zbiorników. 

Giga Elektrolizator - urządzenie, za pomocą którego w mgnieniu oka 
zachodzi proces elektrolizy czyli rozkład cząstek cieczy (tutaj wody na tlen 
i wodór) pod wpływem przyłożenia do niej napięcia elektrycznego.

Wykorzystanie: zgromadzone w 
zbiornikach gazy znajdują szerokie 
zastosowanie: czysty tlen do butli dla 
nurków lub sportowców albo jest 
wypuszczany w atmosferę. Natomiast 
wodór to znakomite paliwo dla silników 
dla niektórych  samolotów oraz 
samochodów.



H2O






