
GOSPODARKA ODPADAMI 

WASTE DISPOSAL 



TAK 

YES 

NIE  

NO 

16 2 



szkło białe white glass 15 22,73% 

szkło kolorowe - coloured glass 8 12,12% 

makulatura - waste paper 12 18,18% 

złom  metal scrap 3 4,55% 

odpady do kompostowania - garden waste 6 9,09% 

plastik- plastic 16 24,24% 

odpady niebezpieczne - hazardous waste 2 3,03% 

inne - other 4 6,06% 

66 

2. Jeżeli tak to na ile grup dzielone są śmieci?  

    Do you segragate rubbish in  categories?  



3. Jeżeli w twojej szkole nie jest prowadzona zbiórka odpadów  

    zobacz co najczęściej trafia do kontenerów. 

                What kind of rubbish  you can find in a bin?  

odpady budowlane, beton, gruz - construction waste 4,35% 2 

sprzęt domowy - white goods 2,17% 1 

odpady kuchenne - household waste 2,17% 1 

odpady zwierzęce  - animal dross 4,35% 2 

opakowania plastikowe - plastic containers 21,74% 10 

chemikalia - chemical waste 2,17% 1 

opakowania szklane - glass containers 15,22% 7 

aluminium 15,22% 7 

papier, tektura - paper , cardboard 21,74% 10 

wyroby tekstylne - fabric 2,17% 1 

odpady gumowe - rubber waste 6,52% 3 

inne - other 2,17% 1 

46 



TAK NIE 

13 4 



2. Jeżeli tak to na ile grup dzielone są śmieci? 

    Do you segragate rubbish in  categories?  

szkło białe- white glass 18,52% 10 

szkło kolorowe- coloured glass 11,11% 6 

makulatura- waste paper 16,67% 9 

złom- metal scrap 9,26% 5 

odpady do kompostowania- garden waste 16,67% 9 

plastik- plastic 22,22% 12 

odpady niebezpieczne- hazardous waste 3,70% 2 

inne- other 1,85% 1 

54 



3. Jeżeli w twoim domu jest prowadzona zbiórka odpadów  

    zobacz co najczęściej trafia do kontenerów. 

                        What kind of rubbish  you can find in a bin?  

odpady budowlane, beton, gruz- construction waste 5,26% 3 

sprzęt domowy- white goods 7,02% 4 

odpady kuchenne- household waste 7,02% 4 

odpady zwierzęce - animal dross 7,02% 4 

opakowania plastikowe- plastic containers 14,04% 8 

chemikalia- chemical waste 5,26% 3 

opakowania szklane- glass containers 17,54% 10 

aluminium 8,77% 5 

papier, tektura- paper , cardboard 15,79% 9 

wyroby tekstylne- fabric 0,00% 0 

odpady gumowe- rubber waste 3,51% 2 

inne- other 8,77% 5 
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Ankieta 4 pytanie- dom 

6 osób zaproponowało segregację śmieci, odpadów 

5 osób zaproponowało oddać niepotrzebne rzeczy innym,  

   biednym np. zbiórka odzieży kontenery PCK itp. 

7 osób ponownie wykorzystać, np. gruz- zasypać dziury  

   na drogach, sprzęt AGD oddać do sklepu, utylizacji, papier,  

   metal ponownie przerobić 

 

Do you have any ideas to reduce the amount of rubbish? 

- segragating – 6 

- give clothes, toys etc. to charity -5 

- reuse them again, eg metal, aluminium, glass, paper   

  to produce new containers, parts of cars etc.-7 

 


