
ГОЛЕМИЯТ ТЕСТ ЗА 
ПЛАСТМАСАТА



Какво е пластмасата?



Днес се докоснах до поне 10 
неща, направени от пластмаса.
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ВЯРНО ГРЕШНО



Това твърдение по всяка 
вероятност е вярно.

1



Тази лъжица е направена от 
петрол.
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ВЯРНО ГРЕШНО



ВЯРНО. 
Почти всичката произведена 

пластмаса започва живота си от 
изкопаеми горива като петрол или 

газ. 
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Близо  8.3 милиарда тона нова 
пластмаса е била произведена от 
1950 г. до сега. 
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ВЯРНО

ГРЕШНО
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ВЯРНО. Общото 
количество на 
пластмасата, 
произведена от 
1950 г. до 
момента тежи 
колкото 80 
милиона сини 
китове!



Повече от 400 
години са 
необходими на 
една пластмасова 
бутилка да се 
разгради.
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ВЯРНО

ГРЕШНО



ВЯРНО – и това е 
скромна оценка! 
Някои учени смятат, че пластмасата 
никога не изчезва от околната среда. 
Вместо това, тя бавно се разчупва на все 
по-малки парчета, като замърсява почвите 
и водите завинаги. 
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Не можеш да предпазиш 
авокадо без пластмаса.
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ВЯРНО

ГРЕШНО



5 ГРЕШНО. Повечето 
плодове и зеленчуци 
са добре защитени от 
своята обвивка.
Пластмасовата опаковка, в която плодовете 
се предлагат служи основно, за да 
рекламира компанията 
производител/дистрибутор. 



Защо пластмасата е 
проблем?



Изчислено е, че в океаните плуват 
поне 5 трилиона пластмасови 
парчета. 
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ВЯРНО

ГРЕШНО



Вярно. 
Пластмасата продължава 
да навлиза в океаните 
чрез реки, канали, с 
вятъра.  Така се натрупва с 
времето.  
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Можеш да откриеш 
пластмаса дори и на 
необитаеми острови, 
далеч от човешката 
цивилизация. 
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ВЯРНО ГРЕШНО



Вярно. До 671 
парчета пластмаса 
на м2 са открити  
на остров 
Хендерсон, 
въпреки, че 
остовът  е напълно 
необитаем! 
Най-близкото селище е на 5 000 км. 
Колкото е разстоянието от 
Амстердам до Кайро. 
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Морските животни могат 
да различават храната 
от пластмасата.
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ВЯРНО

ГРЕШНО



Грешно. Въпреки,че 
морските животни 
могат да виждат и 
подушват храната, те 
често бъркат 
пластмасата с храна. 
Можеш ли да различиш медузата от 
найлона?  Гладните костенурки не могат. 
Една на всеки три вече е поглъщала 
пластмаса.
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Въпреки че морските 
животни могат да виждат и 
подушват храната, те често 
бъркат пластмасата с храна.

Когато върху пластмасата се прикрепят 
малки морски животни и водорасли, 
морските птици бъркат пластмасата с храна.
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Пластмаса е открита в 
човешките…..метаболитн
и продукти!
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ВЯРНО ГРЕШНО



Вярно. Скорошно 
изследване при 
човека  - фецес с 
микропластмаса. 

Не е чудно, като се има 
предвид, че пластмаса 
се открива в трапезната 
сол,  бутилираната вода, 
морска храна, дори и 
във въздуха, който 
дишаме!
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Над 90% of 
тестваните марки за 

сол от цял свят 
съдържат 

микропластмаса  



Кой може да реши този 
проблем и как? 



Можем да 
премахнем 
повечето 
пластмаса от 
океана с нови 
технологии. 
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ВЯРНО

ГРЕШНО



Грешно. 94% от всичката пластмаса, 
която навлиза в океана, потъва на 
дъното където е недостижима за 
човека и наличните технологии. 
Само 6% от пластмасата в моретата се намира в близост до водната 
повърхност или на плажовете, където хората могат да я съберат. 
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Нещо повече, когато 
пластмасата навлезе в 
океана, тя се раздробява на 
малки парчета, които се 
превръщат в 
микропластмаса, докато се 
превърнат в пластмасова 
супа, която е невъзможно да 
се локализира и премахне. 

10

``̀̀



11

ВЯРНО

ГРЕШНО

Използването на 
еднократна торбичка 
и рециклирането и 
след това е същото 
като да използвам 
многократна 
торбичка. 
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Грешно. По-малко от 10% от 
пластмасата се рециклира, а този 
незначителен процент се превръща 
в нискокачествена пластмаса, която 
не може да се рециклира повторно. 
Рециклирането само забавя неизбежния път на пластмасата към 
бунището, океана, и всяка друга част на нашата околна среда. 



Корпорациите могат да 
решат проблема с 
пластмасовото 
замърсяване

12

ВЯРНО ГРЕШНО



Вярно. Компаниите могат да 
използват по-малко пластмасови 
опаковки и да направят опаковки 
за многократна употреба.  
Ние можем да ги убедим в това като правим отговорни 
потребителски решения и споделяме с тях нашето потребителско 
преживяване! 
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Не е нужно да се 
разделяме с 
еднократната 
пластмаса, достатъчно е 
да се погрижим да я 
изхвърлим на 
правилното място. 
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ВЯРНО ГРЕШНО



Грешно. Твърде много пластмаса се 
произвежда в световен мащаб. 
Необходимо е правителствата да 
забранят пластмасовите продукти, 
които не са от първа необходимост, 
имат заместители  , виждаме най-често 
в нашата среда, и създават твърде 
много отпадък и токсично замърсяване.  

Можете ли да посочите 5 пластмасови 
предмета за еднократна употреба?
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Благодаря!


