
Jakie są skutki

palenia tytoniu?

Klasa 7 c SP 5 Kwidzyn



   Palenie szkodzi zdrowiu. Każde używki

uzależniają w tym papierosy. Skutkiem

palenia jest np. Rak płuc 



Nikotyna, czyli główny
składnik papierosów jest
substancją bardzo silnie
uzależniającą. Działanie

nikotyny i łatwe uzależnianie
się od niej można porównać
do działania np. Kokainy. 

Skład papierosów

Papierosy oprócz nikotyny zawieraj wiele bardzo szkodliwych substancji.

Dym papierosowy inhalowany przez palacza wywiera szkodliwy wpływ
na prawie wszystkie organy: podrażnia błonę śluzową jamy ustnej,

przełyku i żołądka; ma właściwości alergizujące, zatruwa układ
oddechowy, sercowo-naczyniowy, nerwowy, trzustkę, pęcherz

moczowy, prowadzi do mutacji oraz rakotwórczych zmian
komórkowych.



Tytoń uzależnia. Wywołuje
straty w pieniądzach,
zdrowiu: fizycznym oraz
psychicznym

Pluje się krwią, ciało
się szybciej starzeje i
niszczy od środka.

Skutki palenia
papierosów

Choroby układu
oddechowego

A więc
m.in.: Rak

płuc,
Astma,
gruźlica



 Palacze są szczególnie
narażeni na: Choroby

układu oddechowego –
rozedmę płuc, przewlekłe

zapalenie oskrzeli czy raka
płuc. Palenie uzależnia 

 



Skład papierosa 

W skład papierosa wchodzi m.in.
Amoniak, Metanol, Aceton, Tlenek
Węgla, Polon-210, Butan, Felon,

Cyjanowodór, Nikotyna,
Benzopiren, Kadm, DDT, Toulon,

Uretan, Naftyloamina, Piren,
Aceton, Toluidyna, Chlorek winylu



Skutki palenia tytoniu
 

Palenie tytoniu zwiększa ryzyko
rozwoju różnych chorób głównie

chorób układu oddechowego np.Rak
płuc jest wynikiem palenia
tytoniu.Palenie uzależnia.



Osoby nie palące
79%

Osoby palące
21%

ILE PROCENT

POPULACJI

ZAMIESZKUJĄCEJ W

POLSCE PALI.

Wykres wykazuje liczbę ludności
w procentach w Polsce pali



Palenie tytoniu  niesie
za sobą rozedmę płuc
oraz raka krtani i tym

podobne



Osoby palące najczęściej nie wiedzą co
zawierają papierosy . Nawet nie myślą że to
aż tak jest bardzo niebezpieczne . Dlatego
obok zamieściłem zdjęcie co w sobie
zawierają papierosy. 

składniki w
papierosie.



Palenie szkodzi
Palenie zmienia nastrój i
charakter ludzi. Osoby

uzależnione od
papierosów nie
zachowują się

naturalnie. Skutkiem jest
agresja oraz przemoc.



Przez palenie
papierosów możemy
się uzależnić i bardzo
zaszkodzić zdrowiu.

Rak płuc jest
popularną chorobą

przez palenie
papierosów.

Skutki palenia



Palenie niszczy zdrowie

Palenie niszczy zarówno układ oddechowy jak i cały organizm.
Po lewej widzimy płuca zdrowe, a po prawej zniszczone przez

dym tytoniowy



Składniki  Dymu 
Tytoniowego

W dymie tytoniowym znajdują się między innymi
węglowodory, fenole i ich estry, katechol , ketony oraz

związki azotu i siarki. Wszystkie te substancje mają
negatywny wpływ na zdrowie. Bardzo niebezpieczną
substancją jest akroleina. Choć akroleina nie została

zakwalifikowana jako substancja rakotwórcza, istnieje
szereg badań wskazujących na jej właściwości

rakotwórcze. Wykazano, że akroleina niszczy DNA oraz
modyfikuje białka odpowiedzialne za jego naprawę.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czynnik_rakotw%C3%B3rczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_deoksyrybonukleinowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naprawa_DNA

