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Konspekt lekcji geografii dla uczniów klasy I – 27 marca 2020 r. 

Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 106-112. 

Zapiszcie krótką notatkę w zeszycie: 

Temat: Ropa rządzi światem 

1. Ropa naftowa (olej skalny, czarne złoto) – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny 

naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów) z domieszkami 

związków azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń nieorganicznych.  

Podstawowy skład pierwiastkowy ropy naftowej to:  

• 80–88% węgla 

• 11–14,5% wodoru 

• 0,01–6% siarki (rzadko do 8%) 

• 0,005–0,7% tlenu (rzadko do 1,2%) 

• 0,001–1,8% azotu 

Surowa ropa naftowa wydobywana ze złoża jest cieczą barwy zwykle ciemnobrunatnej o ostrym, 

charakterystycznym zapachu, nierozpuszczalną w wodzie. Jest ona cieczą palną. Powstała przez 

przeobrażenie szczątków roślinnych i zwierzęcych pod wpływem bakterii, ciśnienia i temperatury.  
 

2. Zastosowanie ropy naftowej - podstawowy surowiec przemysłu petrochemicznego 

stosowany do otrzymywania m.in. – produkcja - benzyny, nafty, olejów, parafiny, smarów, 

asfaltów, mazutów, wazelin i wielu materiałów syntetycznych 

3. Zasoby ropy naftowej: 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_petrochemiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benzyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nafta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oleje
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Asfalt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazut
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wazelina


60% zasobów – Zat. Perska 

Największe zasoby:  

• Wenezuela (udokumentowane rezerwy wynoszą 297,7 mld baryłek) 

• Arabia Saudyjska (268,4 mld) 

• Kanada (173,2 mld) 

• Iran (157,3 mld) 

• Irak (140,3 mld) 

• Kuwejt (104 mld) 

• Zjednoczone Emiraty Arabskie (97,8 mld) 

• Rosja (80 mld) 

• Libia (48,47 mld) 

• Nigeria (37,14 mld) 

Kto zużywa ropę naftową? 

Rozmieszczenie zasobów ropy naftowej odbiega od geograficznej struktury zużycia. Liderem są kraje 

Azji i Pacyfiku, na które przypada około 31% konsumpcji światowej. Nieco mniej zużywają państwa 

Ameryki Północnej (26,4%) oraz kraje europejskie wraz z byłymi republikami ZSRR (23,5%). 

Struktura ta jednak dynamicznie się zmienia za sprawą rozwoju gospodarczego obserwowanego w Azji. W 

ciągu ostatnich 20 lat zaspokojony popyt na ropę naftową, kreowany przez państwa Azji i Pacyfiku, wzrósł 

dwukrotnie. W znaczącym stopniu przyczynił się do tego 3,5-krotny wzrost konsumpcji w Chinach czy też 

ponad 2,5-krotny wzrost zapotrzebowania na ropę w Indiach. W tym samym okresie globalna konsumpcja 

ropy zwiększyła się o ponad 25%  (w Polsce dynamika sięgnęła niemal 150%). 

Konsumpcja ropy naftowej w wybranych regionach świata w mln ton w latach 1989–2009 

 

4. Samodzielnie wykonajcie krótką notatkę ta temat OPEC. 

(Co to za organizacja, na czym polega jej działalność?) 



Polecam bardzo ciekawe filmy na YT: 

1. Jak wydobywana jest ropa naftowa i gaz w Polsce? 

https://www.youtube.com/watch?v=jTm7CsamLto 

2. Największe wycieki ropy na świecie! 

https://www.youtube.com/watch?v=v8BZe1aRwqg 

Temat pracy pisemnej, z którym możecie się zmierzyć: 

1. Ropa naftowa w Polsce – zasoby, wydobycie, historia poszukiwań 

Przypominam, że wspominałam Wam o wyborze przynajmniej 1 tematu w semestrze w formie pracy 

pisemnej na ocenę. Myślę, że w obecnych warunkach może to być także prezentacja z opisem (jeśli 

komuś zależy na lepszej ocenie lub po prostu chce się zmierzyć z takim wyzwaniem). Prace dotyczące 

ropy naftowej możecie przesyłać przez najbliższe 2 tygodnie - do 10 kwietnia. Mój adres mailowy do 

wysyłania prac: 

j.mazurek-123@o2.pl 

To wszystko na dzisiaj, następna porcja materiału wkrótce.  

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 

https://www.youtube.com/watch?v=jTm7CsamLto
https://www.youtube.com/watch?v=v8BZe1aRwqg

