
 

BÀI 10: KHÔNG KHÍ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 

 

Câu 10.13 – Trang 32 Sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo 

Không khí trong lành sẽ đảm bảo cho con người có sức khoẻ tốt nhất. 

a) Không khí có thành phần như thế nào thì được xem là không khí trong lành? 

b) Nếu không khí không trong lành thì sẽ gây những tác hại gì đối với con người? 

c) Làm thế nào để bảo vệ không khí trong lành? 

d) Hãy vẽ một bức tranh tuyên truyền về vai trò của bảo vệ không khí trong lành? 

Phương pháp 

a) Thành phần các chất khí có sẵn được duy trì ổn định 

b) Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và cảnh quan thiên nhiên 

c) Hạn chế phát sinh khí thải, tích cực trồng cây xanh 

Lời giải chi tiết 

a) Không khí trong lành là không khí mà thành phần các chất khí có sẵn được duy trì ổn định 

và không xuất hiện thêm các thành phần mới trong không khí, 

b) Nếu không khí không trong lành sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ con người. 

Có thể gây bệnh về đường hô hấp hoặc nhiều bệnh khác. Ngoài ra, không khí không trong 

lành còn ảnh hướng tới các quá trình sản xuất, ảnh hướng tới hoạt động kinh tế của con 

người, 

c) Bảo vệ không khí trong lành; 

 -  Hạn chế phát sinh khí thải ra môi trường bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến, ít phát 

sinh khí thải. 



 

 -  Sử dụng các quy trình sản xuất ít phát sinh khí thái, xử lý tốt khí thải trước khi thải ra môi 

trường, 

 - Hạn chế sử dụng năng lượng hoá thạch. 

-  Tích cực trồng cây xanh và bảo vệ rừng. 

d) Học sinh tự vẽ 

 

 


