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3. ENERGIA - oD sŁoŃcA Do żiĄRÓWK|

z'adanie 1,
ói"i|."*a'i.ost po" i,ższych zdań. Zazlaczliterę Ę ieśli zdanie j€st prawdziwe'

lub literę F - ieśli jest fałsŻ}'we'

A' Największy udzialw strukturze produlrcji eneryii elekrycznej na świecie

ma ropa naftowa.

B' Nlemal połowa energll eleldly' /nei \n^,rwar/anej na ś\re('e pochodli / llŻech l}Pó\

elek]rownl: . ieplnych, 
"odn1 

ch oraz jądrornych'

c. Do DroduL.ii enelPii elel'lryC7ne) Ż wylorry'laniem promienl tlonec''/n}'h JIużą' 
prn'.t" roro*olroi.''ne zbudowane z rłlelu ogniw rotowoltai' /nych'

D. Nakłady finansowe na budowę ogniw fotowoltaicŻnych są wysokie' jednak koszty

eksploatacji znikome

E. Największą na ś\",,iecie moc mają elekt(ownie słoneczne w krajach Afryki Północnej'

zadanie 2,
wykonaj polecenia na podstawie danych zami€śŻczonych w tabeli'

Procentoi\y udział nośników energii odnawialnej w łącznyn Pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych

w Polsce w latach 2006-201r.

NPEF

!Pn!
NPEF

!PNF
nPlF

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2D't l

Bi.jmasa stała s0,75 91,03 87,44 a5,77 85,29 85,57

Energia plomieniowania słonecznego 0,01 0,01 0,02 0,11 o,12 0,13

Energia wody 3,68 4,17 3,42 3,65 2,58

Eneroia wiatnl 0,46 0,92 1,33 1,53 2,OB

Biogaz 1,31 1,33 1,74 1,62 1,67

BioDaliwa ciekłe 3,49 2,27 5,47 7,04 6,64 5,54

Energia geotermalna o,27 o,22 0,23 o,24 0,20 0,16

Odpady komunalne 0,01 0,02 0,004 0,01 0,04 0,41

Pompy ciepła 0,02 0,03 0,27 0,30 0,31 0,29

udział energii ze źródeł odnawjalnych
-, ^^ńlńvm 

nr7vŚkaniu eneroii
6,10 6,70 7,60 9,00 10,20 11,20

a) wymi€ń trzy źiódła energii odnańalnei które w 2011 r' miał'' naiwiększy udział w produkcji

en€rgii w Polsce.

I.

b) UzuPełnii Żdania.

W latach 2006-2011 w Polsce w produkcji energii ze źródeł o<lnawialnych najbardziej zwiększl się udŻiał

. zmniejszf się zaś udŻiał
1

i . ly'y' tym czasie w Polsce był ró$nież zauważainy lvyraźn'

udziału energii produkowanej ze źIódeł odnawiainych w ogólnei Produkcji energii'

Agnieszka
Pole tekstowe
TEMAT: Problemy energetyczne świata.Przeczytaj rozdział z podręcznika cz. I /str. 188-194/, rozwiąż kartę pracy zamieszczoną poniżej i odeślij na adres: dyrektor@cku2.waw.pl w terminie do 5.11



zadanie 3.
Rozwój energetyki słonecznejjest uŻależniony przede wszystkim od zasobów energii słonecznej
docierając€jdo powierzchni Ziemi' Zasoby' którymi dysponuje Polska' zostały pżedstawione
w tabeli jako nasłonecznienie oraz na maPiejako usłonecznienie. NaslonecŻnienie, inacŻej insolacja,
to wielkość okeślająca ilość energii słonecznej docierającej do powieżchni ziemi w ciągu określonego
cŻasu (jest $1.rażane w kWh/m2/rok)' Usłonecznienie !o śIednia licŻba godŻin z bezpośrednią operacją
słońca w określonym czasie (jest rvyrażane wh).
zapoznaj się z infolmacjami zamieszczonymi w tabeli omz na mapie, a naŚtępnie wykonaj polecenia.

Nasłonecznienie w$TróżnioDych rejonach po]ski [kwh/m'/rok].

Rejon Rok (l-ll) PółrocŻe letnie
(rv-rx)

Sezon letni
(vr-v[D

Półrocze zimowe
(vr-v[D

Pas nadmorski 1076 881 497 195

Wschodnia częśc Polski 1081 a21 461 260

centraIna cŻęść Polski 985 785 449 200

zachodnia część Polski z górnym
dorŻeczem odry 985 785 438 204

Połrdniowa cześć Polski 962 642 373 280

PołudnioWo_zachodnia część Polski,
obejmu]ąca obszar sudetóW

950 712 393 238

a) wskaż dwa obszary o największej i dwa
obszary o naimnieiszet insolacii.

b) Podaj nazrry dwóch regionów
geograficznych' w których iest naiwi*sze
usłonecznienie w ciągu loku.

c) Pońrłnaj warunki insolacii i usłonecŻnienia
róźnych regionów Polśki. Następnie uŻup€l-
nii tabelę.

-r-r;E'ffi

Begjony Polski o najwięksŻych
zasobach energii słonecznej

Begiony Polski o najmniejszych
zasobach energii słonecznej



Zadanie 4,
Wielkość promienio$ania słonecznego w Polsce i w Niemczech iest baldzo zbliżona, jednak to nasi
zachodni sąsiedzi mają największą móc elektlowni słonecŻnych na świecie' W naszym kraju energetyka
sloneczna nie odgrpva zaś więlGzej roli w strukturze produkcji ener8ii'
wykonai polecenia na podstawie podanych informacii oraŻ właŚn€i vriedzy.

a) Podaj trŻy PrŻyczyny małego znaczenia energetyki słonecznej w Polsc€.

b\ zaptoponlj tŻy działania, któle Polacy pol'inni podiąć, żeby zwiększyć udŻiał energii słonecznej
w stflrkturŻe produkcii €n€lgii.

Zadanie 5.
wykonai pol€cenia. wykorzystaj własną wiedzę, informacie Żami€sŻcŻone w adasie
Seograffcznym oraz na podanei mapie.

a) Wymień nazwy dwóch le8ionów geograffcz-
nych Polski gdzie panują nailepsze !'arunki
do budowy elekrowni wiatrowych.

b) Podaj przyczyny rozmieszczenia rłybitnie
korzystnych stref energetycznych wiatru
w Polsc€.

E' b!@k@E B N-nturqea
lĘa l bądm T- V_n*oądm

c) wymień nazła dwóń regionów geograffcznych o nieko1z}'Śtny€h warunkach illa rozwoju
energetyki wiatrowei.

d) wyiaśnij' dlaczego tercny wymienione w Punkcie c maią niekorz}'stne warunki dla rozwoju
energetyki wiabowei.




