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„Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych - selektywna 
zbiórka bioodpadów” projekt realizowany w ramach programu priorytetowego nr 5 
"Międzydziedzinowe - Edukacja Ekologiczna", w formie dotacji ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     

What are compostable products eg. cutlery, plates, bags made of? Read the text and check how much 
you remembered./ 

Z czego są zrobione kompostowalne produkty nt. sztućce, talerze, worki? Przeczytaj tekst i sprawdź, ile 
zapamiętałaś/zapamiętałeś. 

è Compostable products can be made from natural plant starch (for example corn, 
potato, buckwheat groats), and do not produce any toxic material. 

Kompostowalne produkty mogą być wykonane z naturalnej skrobi roślinnej (np. 
kukurydzianej, ziemniaczanej, z kaszy gryczanej) i nie wytwarzają żadnych toksycznych 
materiałów.   

è Compostable products break down readily in a composting system through 
microbial activity to form compost. 

Worki kompostowalne łatwo ulegają rozkładowi w systemie kompostowania w wyniku aktywności 
drobnoustrojów, tworząc kompost. 

è Certain products are edible for instance plates made from buckwheat.  

Niektóre produkty są jadalne np. talerze z kaszy gryczanej. 

 

è Why is it so important to throw away biowaste only in compostable bags or 
without any bags? 

Dlaczego to tak ważne, by bioodpady wyrzucać tylko w kompostowalnych workach lub 
bez żadnych worków?  

è You should not throw this rubbish in plastic bags, as they contaminate the 
organic material and often prevent effective biorecycling. 

Nie wolno wyrzucać tych odpadów w workach z tworzywa sztucznego, ponieważ 
zanieczyszczają one organiczny materiał, a często uniemożliwiają skuteczny biorecykling. 

TEST: 

1. Why you should not throw away biowaste in the plastic bags? Because:/  
Dlaczego nie powinieneś wyrzucać bioodpadów w plastikowych workach? Ponieważ: 

� This material will not be good for recycling anymore/ ten materiał nie będzie się już nadawał do 
recyklingu. 

� It is more expensive./ Jest to droższe. 
� It is safer./ Jest to bezpieczniejsze. 

 
2. What are compostable bags made of?/ Z czego są zrobione kompostowalne torby? 
� Plastic/ plastiku 
� Corn starch/ skrobii kukurydzianej 
� Jeans/ dżinsu 

 
3. What products are well-known compostable products? 
� Cutlery, plates, bags/ sztućce, talerze, torby 
� Clothes, shoes, backpacks/ ubrania, buty, plecaki 
� Books, notebooks, tablet/ książki, zeszyty, tablet 


