
 

 

S. Czachorowski – materiały do ćwiczeń z ochrony środowiska 
Temat: Ocena produkcji odpadów w gospodarstwie domowym 

Nazwisko i imię studenta (tki): 
Data:   grupa:  

 
Ćwiczenie nr 3. Środowiskowe koszty posiłku 

 
Ćwiczenie do wykonania w barze, restauracji lub w domu (akademiku, stancji). W szczegółowej analizie 
weź pod uwagę jeden posiłek, śniadanie, obiad lub kolacja (data, miejsce, liczba osób) 
 
Skąd pochodzi żywność (odległość od producenta sprawdź miejsce produkcji na opakowaniu lub zapytaj w 

lokalu gastronomicznym o dostawców) 

Ile gatunków roślin i zwierząt wykorzystano do przygotowania posiłku (ocena różnorodności) 

Jakoś posiłku (czy z półproduktów, mrożonek, sposób konserwowania itd., ewentualne możliwe negatywne 

wpływy na zdrowie) 

Cena posiłku (koszty zakupów lub rachunek z baru/restauracji) 

Odpady – ile i jakie odpady zostaną wytworzone w czasie przygotowania i konsumpcji analizowanego po-
siłku 
 
 
Tabela pomocnicza 

a b c d e 
Rodzaj naczynia 
  

Cena jed-
nostkowa 

Koszty odzysku 
lub utylizacji 

woda energia środki 
czyszczące 

Wywóz 
śmieci 

Pensja 
pracow-

nika 
Np. kubek, fili-
żanka 

       

Talerz        

sztućce        

        

        

 
Koszty odzysku – w przypadku naczyń jednorazowych koszty zakupu + koszty wywozu śmieci, w przypad-
ku naczyń wielokrotnego użytku, koszty zakupu podzielone przez ilość użycia + koszty mycia (a, b, c, e) 
a – szacunkowe zużycie wody w przeliczeniu na jedną sztukę (obliczyć na podstawie łącznego zużycia wo-

dy, wszystkich prac zużywających wodę, ilości mytych naczyń) 
b – szacunkowe zużycie energii na jedną sztukę (j.w.), z uwzględnieniem mycia, dezynfekcji, suszenia 
c – szacunkowe koszty środków czyszczących (j.w.) 
d – szacunkowe koszty utylizacji jednorazowych naczyń (koszty wywozu śmieci, ilość zużywanych sztuk, 

objętość w śmieciach) 
e – szacunkowe koszty pracy związane z myciem naczyń 
 
 
 
 
Sprawozdanie: Oceń jaki jest środowiskowy, zdrowotny i społeczny ślad posiłku. Jak wyliczyć koszty po-

siłku w domu, gdy nie płacimy rachunku za  przygotowanie i posprzątanie? Jaki wpływ na sposób i wielkość 

konsumpcji ma styl życia (w tym np. „niepracująca” kobieta – tzw. gospodyni domowa). Co wpływa na 

większa lub mniejszą produkcję odpadów, zużycie surowców, zdrowotną jakość żywności? 


