
Temat lekcji    (2.6 w podręczniku str.89-94) 

Czytając prezentację tworzysz notatkę w zeszycie,  

 ale jej nie odsyłasz.  

 
Zadanie do odesłania będzie podane na końcu prezentacji.   



*
1. Dowiesz się czym i jakie są źródła energii. 

2. Poznasz związek między cechami środowiska 
przyrodniczego a produkcją energii elektrycznej. 

3. Wskażesz wady i zalety różnych źródeł energii 
elektrycznej. 

4. Porównasz sposób korzystania z różnych źródeł 
energii w różnych państwach europejskich.  

5. Zrozumiesz potrzebę wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii w gospodarstwach domowych.     

 

 



*

(przepisz do zeszytu pod tematem) 

*Czy zastanawialiście się kiedyś skąd jest prąd  

 i jak wyglądałaby dziś nasza lekcja, gdyby go  

 nie było? 

*Czy zastanawialiście się w jaki sposób ogrzewane  

są wasze domy zimą lub dlaczego woda w kranie jest gorąca?   

  

Prąd i ciepło powstają z przetwarzania różnych rodzajów źródeł 

energii, czyli różnych zasobów przyrody.  

   



*

https://wordwall.net/pl/resource/1487792/geografia/dopasuj-odnawialne-

źródła-energii  

Skopiuj link do nowego okna, wykonaj zadanie dopasowując nazwę źródła do 

opisu a następnie przepisz do zeszytu źródła energii odnawialnej z właściwym 

opisem.   
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https://wordwall.net/pl/resource/1104199/geografia/źródła-energii-

elektrycznej-vi-labirynt

 

 

 

Schemat przepisz do zeszytu 

Skopiuj podane linki do nowego okna i rozwiąż zadania, aby utrwalić 

rozpoznawanie rodzajów źródeł energii 

      https://learningapps.org/view1181102   

      https://learningapps.org/view9776385   
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*

Sposób uzyskiwania energii elektrycznej w dużym stopniu zależy  
od warunków środowiska przyrodniczego, czego wynikiem jest  
duże zróżnicowanie rodzajów elektrowni w Europie. 
 
   Zależność od warunków przyrodniczych: 

• Prędkość i częstotliwość wiania wiatru 

• Wielkość nasłonecznienia  

• Występowanie złóż surowców mineralnych 

• Gęstość sieci rzecznej i spadek terenu 
 

Zadanie do zeszytu: Narysuj tabelę i wypisz w niej wady i zalety 
wykorzystywania różnych źródeł energii elektrycznej w poszczególnych 
elektrowniach. (koniecznie skorzystaj z podręcznika str. 90)   



Zapis porównaj z podręcznikiem str. 92-93 



*

1. Polityka zrównoważonego rozwoju, czyli działania rządów 

poszczególnych państw lub ich wspólnot, polegające na poszukiwaniu 

nowoczesnych rozwiązań zapewniających wystarczającą ilość energii  

i umożliwiającą przyszłym pokoleniom życie w jak najmniej 

przekształconym i zniszczonym środowisku. 

2. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw oraz dbałość o 

środowisko spowodowało wytwarzanie energii cieplnej w 

gospodarstwach domowych z OZE.  

3. Przepisz ten punkt do zeszytu. Korzystanie z OZE w gospodarstwach 

domowych umożliwiają m.in.: 

a) kolektory słoneczne, 

b) ogniwa fotowoltaiczne,  

c) pompy ciepła.  



Ilustracja 1 



Zmiany w wykorzystaniu źródeł energii w Europie  

Ilustracja 2 



*Zadania na ocenę  

 1. do odesłania przez wszystkich do 10 maja 

Na podstawie powyższych ilustracji 1 i 2 oraz str. 90-93 (w 

podręczniku), w kilku zdaniach napisz:  

JAK i DLACZEGO zmienia się wykorzystanie źródeł energii 

elektrycznej i cieplnej w Europie.  

 

2. dla chętnych  do 9 maja 

przygotuj prezentację na temat: Walory turystyczne krajów 

Europy Południowej.   (odeślij w zakładce zadania domowe).  



*
Lidia Grad  


