
ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ                                         09.02.2021 

KLASA VII 

TEMAT: Wpływ nikotyny na organizm człowieka. 

 

Cele: 

Uczeń: 

 zna przyczyny palenia tytoniu, 

 ma świadomość obecności w papierosach substancji zagrażających 

ludzkiemu zdrowiu i życiu, 

 rozumie niszczący wpływ nikotyny na poszczególne narządy człowieka, 

 zdaje sobie sprawę ze skutków palenia, 

 rozumie wagę decyzji o sięgnięciu po papierosa 

 

 

1. Zapoznanie z historią palenia tytoniu. 

 

Kiedy Krzysztof Kolumb wylądował ze swymi marynarzami na nieznanym 

lądzie, dnia 11 października Roku Pańskiego 1492, został zaproszony do 

domów Indian Arawaków i poczęstowany suszonymi liśćmi tytoniu. 

Niektórzy utrzymują jednak, iż to Chińczycy jako pierwsi znali i uprawiali 

tytoń i to jeszcze daleko przed odkryciem Ameryki przez Krzysztofa 

Kolumba. Brak jednak potwierdzających ten fakt dowodów. Tytoniowi 

nadawano rozmaite nazwy, jak np. "nikotyna". Nazwę tę zaproponował 

książę de Giuse, a pochodziła ona od nazwiska francuskiego ambasadora w 

Lizbonie Jeana Nicot, który jako pierwszy rozwinął uprawę tytoniu w 

Portugalii i był w dużej mierze odpowiedzialny za wprowadzenie tej 

używki na dwór królewski w Paryżu. I jakkolwiek określenie "tytoń" 

przyjęło się do powszechnego użytku i zdominowało wszystkie pozostałe, 

tak nazwa "Nicotiana" pozostała jako nazwa rodzajowa samej rośliny. 

 

2. . Zastanówcie się, dlaczego ludzie palą papierosy? 

 

Występują dwie zasadnicze grupy przyczyn: 

 Pierwsza grupa obejmuje przyczyny psychosocjologiczne, gdzie palenie 

tytoniu jest postrzegane jako rodzaj czynności ułatwiającej nawiązywanie 

kontaktu z innymi osobami i pomagającej w przezwyciężeniu dystansu 

oraz uznawane jako wspólna towarzyska rozrywka. 

 Druga grupa to przyczyny farmakologiczne. Tytoń bowiem, w zależności 



od okoliczności i predyspozycji osobniczych może oddziaływać na nasz 

układ nerwowy w sposób stymulujący bądź uspokajający. Zdaniem wielu 

osób zapalenie np. papierosa pozwala im bardziej się skoncentrować, inni 

zaś uważają, że nałóg ten wyzwala u nich uczucie relaksu i odprężenia. 

3. Kolejne fazy uzależnienia od papierosa: 

 

I faza: ZADOWOLENIE: próbowanie zakazanego, poczucie dorosłości, nowe 

doznania psychiczne, inne samopoczucie, chęć przeżycia przygody. 

 

II faza: MOŻLIWOŚĆ UZALEŻNIENIA SIĘ: chęć powtórzenia zadowolenia, 

początek uzależnienia psychicznego prowadzi do nawyku, ogranicza świadomość, 

albo prowadzi do niszczenia zdrowia. 

 

III faza: NAWYK, POTRZEBA KORZYSTANIA Z NAŁOGU: spełnianie 

przyjemności palenia jest silniejsze od świadomości zniszczenia zdrowia i życia, 

palacz nie ma władzy nad sobą, rządzą nim utrwalone nawyki. 

 

4. Postawienie pytania: Czy człowiek sięgający po papierosa jest świadomy 

tego, co wdycha zaciągając się dymem papierosowym? 

 

Dym tytoniowy składa się z prawie 4.000 związków chemicznych, z tego ponad 40 

to substancje rakotwórcze. Ich działanie nie jest ograniczone jedynie do palaczy 

tytoniu, ale także dotyczy wszystkich tych osób (mężczyzn, kobiet i dzieci), które 

przebywają w pomieszczeniach, gdzie występuje dym tytoniowy (tzw. "palenie 

bierne"). 

 

5. Postawienie pytanie: czy bierne palenie jest niebezpieczne? 

 

Dym tytoniowy szkodzi niepalącym 

Dym papierosowy zawiera ponad 4.000 substancji chemicznych, w tym aż 40 

związków rakotwórczych. Wdychanie dymu tytoniowego, czyli bierne palenie, jest 

równie niebezpieczne jak samo palenie. Boczny strumień dymu tytoniowego 

zawiera 35 razy więcej dwutlenku węgla i 4 razy więcej nikotyny niż dym 

wdychany przez aktywnych palaczy. Specjaliści odnotowują wiele przypadków 

zachorowań na choroby odtytoniowe wśród osób, które nigdy nie paliły tytoniu. 

 

Wdychanie bocznego strumienia dymu tytoniowego (ulatniającego się z papierosa) 

lub dymu wydychanego przez palaczy, zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc i 

chorób serca (np. choroby niedokrwiennej serca) u osób niepalących. Boczny 

strumień dymu tytoniowego zawiera także wiele substancji alergizujących, 

powodujących łzawienie oczu, podrażnienie błony śluzowej nosa, kaszel, 



nawracające zakażenia układu oddechowego, a także uczulenia i w konsekwencji 

astmę. Bierne palenie niesie więc za sobą identyczne skutki zdrowotne, co 

aktywne palenie papierosów. Powoduje nieżyt oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie 

migdałków podniebiennych, zapalenie zatok obocznych nosa, wysiękowe 

zapalenie ucha, obturacyjne zapalenie oskrzeli i astmę oskrzelową. 

 

6. Jak palenie papierosów wpływa bezpośrednio na organizm człowieka? 

 

Wpływ palenia na narządy człowieka: 

MÓZG: 

Wiele przypadków naczyniopochodnego udaru mózgu może być wiązanych z 

wcześniejszym paleniem tytoniu. Przyczyną jest tutaj udowodniony wpływ palenia 

tytoniu na rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych. Sporo prac jednocześnie 

przedstawia dowody na to, iż u palaczy tytoniu rzadziej występuje choroba 

Parkinsona. Może to jednak być spowodowane faktem, że palacze tytoniu nie 

dożywają zazwyczaj wieku, w którym pojawiają się pierwsze objawy choroby 

Parkinsona. 

 

SERCE I NACZYNIA KRWIONOŚNE: 

U mężczyzn, którzy zaczęli palić przed 15 rokiem życia i palili 15 - 24 papierosów 

dziennie, ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej jest 10 - krotnie większe. Palacze 

tytoniu dwukrotnie częściej niż niepalący umierają na zawał mięśnia sercowego. 

Także u osób niepalących, ale wdychających dym ulatniający się z ognika 

papierosa (tzw. boczny strumień) w istotny sposób wzrasta ryzyko chorób serca i 

płuc (tzw. palacze bierni). 

 

PŁUCA: 

Palacze tytoniu 20 - krotnie częściej umierają z powodu rozedmy płuc i 

przewlekłego zapalenia oskrzeli (PZO) niż osoby niepalące. Wśród 10 chorych na 

raka płuc 9 paliło papierosy. Palenie tytoniu wykazuje istotny związek i w dużym 

stopniu zwiększa ryzyko wystąpienia wszystkich głównych typów histologicznymi 

raka płuc, jakkolwiek w przypadku raka gruczołowego ryzyko to jest relatywnie 

niższe niż przy innych typach histologicznych raka. Ryzyko wystąpienia raka płuc 

w znaczący sposób rośnie wraz z długością okresu palenia tytoniu dla wszystkich 

typów raka płuc. Istnieją dowody na to, iż palenie tytoniu jest jednym z 

istotniejszych czynników usposabiających do wystąpienia gruźlicy układu 

oddechowego. 

 

NERKI I PĘCHERZ MOCZOWY: 

Istnieje udowodniony związek pomiędzy paleniem tytoniu a zapadalnością na raka 

pęcherza moczowego i nerki. Ryzyko wystąpienia raka pęcherza moczowego u 

palaczy jest przeciętnie 5 razy większe niż u osób niepalących i zależy od ilości 



wypalanych papierosów. Przy czym to podwyższone ryzyko w stosunku do 

palących kobiet jest relatywnie niż niż u mężczyzn, ale różnica ta może wynikać z 

mniejszej ilości palących kobiet w stosunku do palących mężczyzn. W niektórych 

badaniach aż 50% przypadków raka pęcherza moczowego u mężczyzn i 25% u 

kobiet było związanych z paleniem tytoniu. Niektóre z badań wykazały ponadto 

większą zapadalność na raka gruczołowego nerki (adenocarcinoma) u palaczy 

tytoniu w porównaniu do osób niepalących. 

 

ŻOŁĄDEK I DWUNASTNICA: 

Palenie tytoniu pełni istotną rolę w powstawaniu zarówno wrzodu żołądka jak i 

dwunastnicy. Prowadzone badania naukowe wykazały istotną dodatnią zależność 

pomiędzy czasem palenia tytoniu a pojawieniem się ww. chorób. Ryzyko 

wystąpienia raka żołądka jest wyższe u palaczy tytoniu o około 1,5 razy. 

 

JELITA: Oczywiście nie można powiedzieć, iż bezpośrednią przyczyną 

powstawania przepukliny pachwinowej jest palenie tytoniu. Istnieje jednak 

związek pomiędzy występowaniem przepukliny a silnym kaszlem, towarzyszącym 

przewlekłemu zapaleniu oskrzeli. Przyczyną przewlekłego zapalenia oskrzeli jest 

natomiast w wielu przypadkach właśnie palenie tytoniu. 

 

TYTONIOWA TWARZ: 

Palenie tytoniu nie tylko naraża nas na utratę zdrowia, ale i pogarsza wygląd skóry. 

Wcześniej występują zmarszczki, opóźnia się gojenie ran, zaostrza stan wielu 

schorzeń skóry (np. trądzika oraz łuszczycy). Pierwsze zmiany na skórze palaczek 

opisane zostały już w 1856 roku. Dzisiaj dermatolodzy mówią o "tytoniowej 

twarzy" - łatwej do rozpoznania już na pierwszy rzut oka. 

 

 

 

7. Na zakończenie  zastanówcie się  jakie   cechy charakteru pozwolą Wam  

ustrzec się od nałogu 

 

Przykładowe cechy: stanowczość, upór, znajomość wiedzy itp. 

 

 

 

 

 

 


