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Cele:

- dowiesz się czym są papierosy i e-papierosy;

- jakie substancje zawierają papierosy;

- dlaczego ludzie palą;

- skutki palenia.



Papierosy

Obecnie na świecie 
papierosy pali około
1,2 miliarda ludzi. 
Dane szacunkowe 
wskazują, iż w ciągu roku 
wypalanych jest około
6 trylionów sztuk
papierosów. 



Substancje 
znajdujące się 
w papierosie

PAMIĘTAJ!

TO JEST TRUCIZNA 

A NIE SMAKOŁYK



Przez substancje trujące 
zawarte w papierosach 
umiera 6 milionów osób 
rocznie. Jeden zgon 
co sześć sekund. 



SKUTKI PALENIA TYTONIU

Skutki palenia papierosów mogą być 
bardzo groźne, a nawet śmiertelne. 
Każdy papieros kosztuje 11 minut życia. 
Lista chorób, jakie stają się udziałem 
palaczy jest naprawdę bardzo długa. 
Choroby palaczy to min: 
- rozedma płuc;
- astma oskrzelowa;
- rak płuc, przełyku, krtani, warg, trzustki;
- nadciśnienie tętnicze;
- guzy jelita grubego;
- i wiele innych.



Tak wyglądają płuca gdy palimy        
papierosy i e-papierosy



A tak wyglądają płuca gdy nie palimy 
papierosów i e-papierosów



TYTOŃ

Produkt tworzony z liści tytoniu, 
najczęściej wykorzystywany w 
formie używki. Ponieważ tytoń
zawiera toksyczną nikotynę, 
spożywanie go prowadzi do 
uzależnienia i wielu chorób.



„KAŻDY 
PAPIEROS  

NISZCZY 
TWOJE  

ZDROWIE”



E-papieros – elektroniczny
infalator nikotyny EIN

E-papierosy również wpływają
negatywnie na nasze zdrowie. 
Z pozoru bezpieczne dla zdrowia
substancje , takie jak glikol
propylenowy czy gilcerol, po
podgrzaniu stają się bardzo
szkodliwe. Ponadto e-papierosy
zawierają nikotynę, która
również jest niebezpieczna
i uzależniająca. Sięgając po
e-papierosa, warto mieć
świadomość, że im więcej
składników zawierają, tym
stanowią poważniejsze
zagrożenie dla naszego zdrowia.



SKUTKI UBOCZNE PALENIA E-PAPIEROSÓW

Palenie e-papierosów prowadzi do:

- zwężenia dróg oddechowych , zgodnie z 
przeprowadzonymi badaniami zwężenia 
to występuje w takim samym stopniu jak 
po zapaleniu zwykłego papierosa;

- wzrostu ciśnienia krwi;

- przyśpieszenia bicia serca;

- zmniejszenia elastyczności naczyń 
krwionośnych;

- chorób zębów.

PAMIĘTAJ! 

Czynniki te zwiększają ryzyko udaru

i zawału serca



Budowa 
e- papierosa 

NIE WIERZ W TO, ŻE JEST 

ZDROWSZY 

OD PAPIEROSA!!!



Zabójcze e-papierosy

https://www.youtube.com/watch?v=_TBnrB686Wg

https://www.youtube.com/watch?v=_TBnrB686Wg


Co się stanie, gdy rzucisz 
palenie?

https://www.youtube.com/watch?v=-ObsKKsOhnk

https://www.youtube.com/watch?v=-ObsKKsOhnk


Zródła informacji : 

https://zdrowie.radiozet.pl/Psychologia/Nalogi/7-powodow-dla-
ktorych-nastolatek-nie-powinien-siegac-po-e-papierosa

https://pl.wikipedia.org/wiki/E-papieros

https://pl.wikipedia.org/wiki/Papieros

https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,19464447,skutki-palenia-
co-moga-zrobic-ci-papierosy.html

https://zdrowie.radiozet.pl/Psychologia/Nalogi/7-powodow-dla-ktorych-nastolatek-nie-powinien-siegac-po-e-papierosa
https://pl.wikipedia.org/wiki/E-papieros
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papieros
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,19464447,skutki-palenia-co-moga-zrobic-ci-papierosy.html

