
Dzień dobry, witam Uczniów klas I TGa, I TMa i I BSIa 

Konspekt lekcji geografii dla uczniów klasy I – 20 marca 2020 r. 

Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 100-105. 

Zapiszcie krótką notatkę w zeszycie: 

Temat: Współczesne problemy energetyczne świata 

1. Energetyka - dział przemysłu zajmujący się produkcją oraz dystrybucją energii 

elektrycznej i cieplnej. Podział: 

 

2. Zmiany bilansu energetycznego świata 

Na świecie wykorzystywane są następujące źródła energii: 

 nieodnawialne: węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa jądrowe 

(rozszczepialne), 

 odnawialne: Słońce, wiatr, woda, biomasa, biogaz, geotermia skał i wody wewnątrz Ziemi, pływy 

morskie i oceaniczne. 

Dominujące na świecie źródła energii: 

 ropa naftowa (35%) 

 węgiel (22%) 

 gaz ziemny (22%) 

 paliwa jądrowe i odnawialne (21%).  
 

Polska: 

 węgiel kamienny (53%) 

 brunatny (35%) 

 odnawialne źródła energii - biomasa, woda, wiatr, biogaz - (6,2%) 

 gaz ziemny (3,4%) 

  

Ze względu na nieodwracalne wyczerpywanie się nieodnawialnych źródeł energii oraz dbałość o środowisko 

naturalne zauważalny jest trend do coraz większego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (rys. 1 

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/DZ9m3Dvd0#DZ9m3Dvd0_pl_main_concept_1


oraz w podręczniku rys. 14 s. 100). Szczególnie widoczny jest fakt istnienia olbrzymich zasobów energii 

słonecznej, które dotychczas nie są skutecznie zagospodarowane. 

 

 

Tendencje światowe: 

A. spadek znaczenia węgla (kamiennego i brunatnego) 

B. niewielki spadek znaczenia ropy na rzecz gazu ziemnego (stały wzrost zużycia) 

C. systematyczny wzrost energii odnawialnej 

3. Produkcja energii elektrycznej na świecie 

Mimo ciągłego postępu nadal jesteśmy i w przewidywalnej przyszłości będziemy zależni od węgla, 

ropy naftowej i gazu ziemnego. Tylko ich użycie zapewnia energię w wielkich ilościach niezależnie od 

zmiennych warunków środowiskowych takich jak siła wiatru czy natężenie promieniowania słonecznego. 

Od 1990 do 2010 r. udział nieodnawialnych źródeł energii w światowej energetyce prawie nie zmienił się 

i wynosił ok. 84%. Do 2040 r. przewidywany jest spadek ich udziału, ale nadal będzie to ponad 75% (rys.). 

 



Duże nadzieje wiąże się z tzw. gazem łupkowym. Jest to gaz ziemny zalegający w skałach, z których 

umiemy go opłacalnie wydobyć dopiero od ok. 20 lat. Pojawienie się go na wielką skalę zachwiało 

światowym rynkiem surowców energetycznych. Szybko rosnące wydobycie zmniejszyło zapotrzebowanie 

na węgiel kamienny i ropę naftową zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Szacunki mówią, że globalny 

rynek gazu łupkowego będzie w najbliższych latach rósł w tempie ponad 9% rocznie. W Polsce posiadamy 

znaczne jego zasoby. Amerykanie są nimi bardzo zainteresowani…. 

Z tabeli wypiszcie dla 2014 r. udział (w %) 5 największych producentów energii el. + Polskę i jej 

lokatę 

 

Eksporterzy i importerzy energii elektrycznej 

 

4. Produkcja energii elektrycznej w Polsce od ponad 10 lat wynosi 150-165 TWh rocznie. Ilość ta 

obecnie zaspokaja polskie zapotrzebowanie; niewielkie nadwyżki są eksportowane do 

sąsiadujących państw. 



 

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce 

  

5. Praca własna – zapiszcie w zeszytach w tabeli po 3 wady i zalety różnych typów elektrowni 

Polecam bardzo ciekawe filmy na YT: 

1. Jak powstaje energia elektryczna? Polskie Fabryki: Tauron  

2. Alternatywne źródła energii 

3. Energia Słoneczna 

Tematy prac pisemnych do wyboru: 

1. Energetyka odnawialna i nieodnawialna w Polsce 

2. Łupki gazowe w Polsce – zasoby, możliwości wykorzystania 

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 

enegetyki możecie przesyłać przez najbliższe 2 tygodnie - do 3 kwietnia. Mój adres mailowy do 

wysyłania prac: 

j.mazurek-123@o2.pl 

To wszystko na dzisiaj, następna porcja materiału wkrótce.  

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 


