
PRZYRODNICZA LIGA WIEDZY 

 
Zadanie nr 3    BIOLOGIA – KLASA 5 

 
TEMAT: Zanieczyszczenie powietrza na Muchoborze 

Wielkim 
 

Zadanie: Badanie zanieczyszczenia powietrza 

dwutlenkiem siarki za pomocą skali porostowej 

 

Potrzebne materiały: 

 białe kartki A4 

 wydrukowane zdjęcia 

 klej lub taśma dwustronna 

 

Porosty to organizmy zbudowane ze strzępek grzybów i komórek glonów. Należą 

do organizmów wskaźnikowych. Są szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie 

powietrza dwutlenkiem siarki. Niektóre gatunki wytrzymują wyższe, a inne niższe 

stężenie tego gazu w powietrzu. Porosty ustawione od najmniej do najbardziej 

wrażliwych na obecność dwutlenku siarki tworzą skalę porostową. 

 

 

INSTRUKCJA 

 
1. Zapoznaj się ze skalą porostową (tabela ze zdjęciami, które można powiększyć i 

opis stref zanieczyszczenia są dostępne np. w Wikipedii) 

2. Przeprowadź badanie stopnia zanieczyszczenia powietrza w trzech miejscach na 

osiedlu Muchobór Wielki:  

a. przy budynku szkoły lub przedszkola 

b. w okolicy ulicy Stanisławowskiej lub Mińskiej 

c. w pobliżu ulicy, przy której mieszkasz 

 

Na każdej wskazanej w poleceniu ulicy wybierz miejsce, w którym rośnie 

drzewo liściaste. Udokumentuj każde wybrane miejsce badań na fotografii. Zdjęcie 

ma przedstawiać część ulicy i wybrane do badań drzewo  

3. Na korze drzewa poszukaj porostów. Porównaj z tymi, które są przedstawione na 

zdjęciach skali porostowej. Określ, jaka to strefa zanieczyszczenia. Zapisz numer 

strefy 

4. Wykonaj zdjęcia kory drzewa pokrytej porostami.  

5. Z przeprowadzonych badań wykonaj sprawozdanie. Na kartce A4 (osobno dla 

każdego miejsca ) zamieść 

a. adres każdego punktu w którym prowadziłeś badania, czyli nazwę ulicy  

b. zdjęcia dokumentujące każdy punkt badań: jedno zdjęcie przedstawiające 

miejsce badań i drugie, na którym są widoczne porosty rosnące na korze 

drzewa  



c. numer strefy zanieczyszczenia powietrza oznaczonej na podstawie skali 

porostowej 

6. Wykonaj stronę tytułową. Zapisz na niej temat i zadanie oraz dane autora  

(imię, nazwisko, klasa )  

 

Termin wykonania zadania upływa 15.02.2021 

 

Kryteria oceniania: 

 

1 pkt za zapisanie adresu każdego z trzech punktów badań (nazwa 

ulicy) 

1pkt za wykonanie strony tytułowej 

1pkt za trzy zdjęcia przedstawiające miejsce badań  

2 pkt za 3 ostre zdjęcia przedstawiające porosty na korze badanych 

drzew 

3 pkt za poprawne określenie i zapisanie numeru strefy 

zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki 

1pkt za estetykę wykonanej pracy (kartki czyste, bez plam i 

zagnieceń, starannie przyklejone zdjęcia) 

 

9 pkt –celujący 

8-7 pkt –bardzo dobry 

6 pkt – dobry 

 

 

Barbara Boreczek-Gietz 

 

 

 


