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Nitơ Oxy

Kali Cacbon Dioxit (C02)
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nhất nhưng các sinh vật biển lại sử dụng ít nhất?



–

Trong các chất có trong nước, chất nào chiếm tỉ lệ nhiều 

nhất nhưng các sinh vật biển lại sử dụng ít nhất?

Nitơ Oxy

Kali Cacbon Dioxit (C02)



Từ thực vật sống dưới 
biển

Từ động vật sống dưới
biển

Từ mặt biển Từ đáy biển

Ôxy có trong nước biển đến từ đâu?



–

Từ thực vật sống dưới 
biển

Từ động vật sống dưới
biển

Từ mặt biển Từ đáy biển

Ôxy có trong nước biển đến từ đâu?



Hấp thụ khí CO2
Hấp thụ sức nóng từ

mặt trời

Cả 2 đáp án trên

Nước biển có khả năng nào sau đây?



–

Nước biển có khả năng nào sau đây?

Hấp thụ khí CO2
Hấp thụ sức nóng từ

mặt trời

Cả 2 đáp án trên



Lượng muối tăng lên Lượng Oxy tăng lên

Tính axit tăng lên Lượng muối giảm đi

Sự gia tăng CO2 liên tục trong nước biển sẽ gây ra hiện 
tượng gì dưới đây?



–

Lượng muối tăng lên Lượng Oxy tăng lên

Tính axit tăng lên Lượng muối giảm đi

Sự gia tăng CO2 liên tục trong nước biển sẽ gây ra hiện 
tượng gì dưới đây?





Vứt rác ra biển
Bật đèn, quạt, 

điều hòa,… 
thoải mái

Dọn rác ở bãi
biển

Sử dụng 
phương tiện 

công cộng

Hạn chế sử
dụng rác nhựa


