
3 Energetyka w Europie
Cele lekcji: Poznasz odnawialne i nieodnawialne źródła energii elektrycznej. 
Dowiesz się, jakie są rodzaje elektrowni oraz jakie mają one zalety i wady.  
Poznasz strukturę produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach Europy  
oraz dowiesz się, od jakich czynników przyrodniczych ona zależy. 

Podkreśl nazwy odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

węgiel · energia wiatru · energia jądrowa · biomasa · energia geotermalna  
 energia wody · energia słoneczna · ropa naftowa · gaz ziemny

Na dobry początek
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Wykonaj polecenia na podstawie wykresów przedstawiających strukturę produkcji 
energii elektrycznej w wybranych krajach Europy w 2016 roku.
a)  Wpisz pod wykresami właściwe nazwy państw wybrane spośród podanych.

Polska · Islandia · Grecja · Dania 
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b)  Wyjaśnij, dlaczego udział poszczególnych typów elektrowni ma tak duże znaczenie 
w strukturze produkcji energii elektrycznej w wymienionych państwach.

A. Elektrownie geotermalne: 

B. Elektrownie wiatrowe: 

C. Elektrownie cieplne: 

cieplne
geotermalne

Rodzaje elektrowni:

słoneczne

wiatrowe

wodne
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Uzupełnij zdania na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy.

A.  Na fotografii przedstawiono elektrownię 

. 

B.  W  tego rodzaju elektrowni do produkcji energii 

elektrycznej wykorzystuje się ,  

która należy do źródeł . 

C.  Europejskim krajem, w którym największą część 

energii elektrycznej uzyskuje się w  ten sposób,  

jest .
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Podkreśl właściwe informacje tak, aby podane zdania były zgodne z prawdą. 
A.  W państwach Unii Europejskiej prawie 1/2 / 1/4 energii elektrycznej jest wytwarzana 

w elektrowniach cieplnych.
B.  Niektóre / Wszystkie państwa Unii Europejskiej wykorzystują obecnie energię jądro-

wą. W największym stopniu czyni to Austria / Francja. 
C.  W Europie wzrasta wykorzystanie odnawialnych / nieodnawialnych źródeł energii 

elektrycznej.
D.  Wśród odnawialnych źródeł energii elektrycznej największe znaczenie mają energia 

wód płynących i energia wiatru / energia słoneczna i energia geotermalna.

5

Wpisz w odpowiednich kolumnach tabeli po jednej zalecie oraz 
po jednej wadzie wytwarzania energii elektrycznej w podanych 
rodzajach elektrowni.

Rodzaj  
elektrowni Zaleta Wada

Elektrownie 
cieplne

Elektrownie 
wiatrowe

Elektrownie 
jądrowe

4 Obejrzyj 
film
docwiczenia.pl
Kod: N681V4
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IV. Gospodarka Europy



Biogaz należy do odnawialnych źródeł ener-
gii. Powstaje z  rozkładu ścieków, odpadów 
z gospodarstw domowych, odchodów zwie-
rząt, odpadów przemysłowych i  rolniczych. 
Składa się z takich gazów, jak metan, dwutle-
nek węgla i azot. Zakłady produkujące biogaz 
nazywa się biogazowniami (fot.). Instalacje 
biogazowe są z reguły budowane w sąsiedz-
twie oczyszczalni ścieków, wysypisk odpa-
dów i  na obszarach rolniczych. W  Europie 
na większą skalę biogaz wykorzystuje się w Szwajcarii, we Francji i w Niemczech – jako 
źródło energii elektrycznej, energii do ogrzewania wody, a po oczyszczeniu i sprężeniu – 
jako paliwo do silników samochodów.

Dla dociekliwych

Wykonaj polecenia.

a)  Podaj trzy przykłady zastosowania biogazu.

b)  Napisz, jaka jest zaleta wykorzystywania biogazu zamiast innych źródeł energii.
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•  Do odnawialnych źródeł energii należą: energia słoneczna, energia wiatru, energia 
wody płynącej oraz energia geotermalna. Nieodnawialne źródła to między innymi 
węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny i energia jądrowa.

•  Sposób wytwarzania energii elektrycznej w dużym stopniu zależy od warunków 
środowiska przyrodniczego.

•  W Europie największą część energii elektrycznej wytwarza się w elektrowniach 
cieplnych. Wzrasta jednak znaczenie energii jądrowej i odnawialnych źródeł energii.

Zapamiętaj
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