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Przypominam, że na jednej z lekcji napiszecie krótki test z rolnictwa na Quizizz. 

 

Temat: Surowce mineralne na świecie i w Polsce- zasoby i rozmieszczenie 

W zeszytach na podstawie lekcji online i załączonych materiałów: 

1. Podział surowców mineralnych 

2. Rozmieszczenie na świecie i w Polsce węgla kamiennego i ropy naftowej (geneza tych 

surowców) 

3. Rozmieszczenie w Polsce węgla brunatnego, soli kamiennej, siarki, rud cynku i ołowiu , miedzi 

 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_4_przemysl/r2_4_03a.pdf 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_4_przemysl/r2_4_04a.pdf 

 

Temat: Bilans energetyczny w Polsce i na świecie 

W zeszytach: 

1. Ana liza zmian w bilansie energetycznym (udział poszczególnych surowców w produkcji 

energii ) na przestrzeni lat 

2. Typy energetyki- podział na konwencjonalne i niekonwencjonalne (alternatywne) 

3. Bilans energetyczny w wybranych państwach 

 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_4_przemysl/r2_4_04a.pdf 

https://epodreczniki.pl/a/czy-ropa-rzadzi-swiatem/Dr4VDzP4K 

https://epodreczniki.pl/b/produkcja-energii-elektrycznej-w-polsce-ze-zrodel-

odnawialnych/P19ZxHR1I 

 
Surowce energetyczne Polski, rozmieszczenie, wydobycie. 

Przemysł-to dział gospodarki narodowej zajmujący się pozyskiwaniem zasobów przyrody i surowców 

dostarczanych przez rolnictwo i przetwarzaniu ich na środki produkcji i środki konsumpcji. 

Przemysł dzielimy na 9 grup gałęzi, 29 gałęzi , 111 branż  i 444 rodzaje przemysłu. Jedną z najważniejszych 

grup gałęzi jest przemysł paliwowo-energetyczny. 

Surowce energetyczne-w Polsce baza tych surowców jest typowo węglowa, odczuwamy wyraźny brak paliw 

płynno-gazowych, słabo wykorzystana jest również energia wód płynących. 

Węgiel kamienny-jedne z bogatszych zasobów na świecie, zalega w trzech zagłębiach: Górnośląskim 

(98%krajowego wydobycia), Dolnośląskim (praktycznie zaprzestano eksploatacji, w stanie likwidacji znajduje 

się ostatnia kopalnia w Nowej Rudzie) i Lubelskim (pracuje jedna kopalnia pilotażowa-Bogdanka); 

Surowiec wydobywany metodą głębinową, gdyż zalega na znacznych głębokościach, pochodzi z karbonu; 

Aktualnie systematyczny spadek wydobycia, związany z nieopłacalnością wydobycia (nierentowność), 

zamykanie wielu kopalń, koszt wydobycia węgla w wielu kopalniach często znacznie przekracza jego rynkową 

wartość, bardziej opłacalny jest import węgla z Ukrainy, a nawet RPA czy Australii. Obecne wydobycie to 

około 130 mln ton. 

Węgiel brunatny-znacznie młodszy geologicznie, pochodzi z trzeciorzędu, zalega blisko powierzchni ziemi, 

wydobywany metodą odkrywkową. Prowadzi to do olbrzymich zniszczeń na powierzchni terenu, który 

następnie należy rekultywować. 

Węgiel brunatny jest silnie uwodniony, mało kaloryczny, dobrze spala się wysokich temperaturach i dlatego 

robi się to na miejscu w wielkich elektrociepłowniach. 

Trzy duże rejony wydobycia: Zagłębie Turoszowskie (Turoszów, Bogatynia), Zagłębie Konińskie (Konin, 

Adamów) i Zagłębie Bełchatowskie (największe-znajduje się tu największa na świecie elektrociepłownia na 

bazie węgla brunatnego-Bełchatów o mocy 4300 MW. Roczne wydobycie utrzymuje się na poziomie około 

65 mln ton. 

Ropa naftowa-węglowodór ciekły, bardzo małe zasoby, rocznie wydobywa się w granicach 200-300 tys. ton, 

przy przerobie w polskich rafineriach w granicach 13-14 mln ton. Dlatego większość ropy jesteśmy zmuszeni 

importować głównie z Rosji. Posiadamy najstarsze tradycje wydobywcze z rejonu Podkarpacia, gdzie 

Łukasiewicz odkrył jej właściwości. Obecnie główne rejony eksploatacji to Kamień Pomorski, szelf Bałtyku 

w okolicach Rozewia, natomiast Gorlice, Jasło czy Krosno z rejonu Podkarpacia mają znaczenie marginalne. 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_4_przemysl/r2_4_03a.pdf
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_4_przemysl/r2_4_04a.pdf
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_4_przemysl/r2_4_04a.pdf
https://epodreczniki.pl/a/czy-ropa-rzadzi-swiatem/Dr4VDzP4K
https://epodreczniki.pl/b/produkcja-energii-elektrycznej-w-polsce-ze-zrodel-odnawialnych/P19ZxHR1I
https://epodreczniki.pl/b/produkcja-energii-elektrycznej-w-polsce-ze-zrodel-odnawialnych/P19ZxHR1I


Gaz ziemny-z reguły towarzyszy wydobyciu ropy, jest to węglowodór ciekły którego zasoby są nieznacznie 

wyższe, jednak niewystarczające dla naszego zapotrzebowania, dlatego i ten surowiec importujemy z Rosji. 

Większe rejony wydobycia to Wielkopolska (Żuchlów, Garki) oraz kotliny podkarpackie (np. Przemyśl). 

 

Surowce energetyczne świata, geneza, zasoby, rozmieszczenie. 

 

Do surowców energetycznych świata zaliczamy węgle: kamienny i brunatny, ropę naftową i gaz ziemny. 

Węgiel kamienny-powstał około 300-280 mln lat temu, w karbonie, przedostatnim okresie ery paleozoicznej 

z roślinności karbońskiej (skrzypy, widłaki, paprocie drzewiaste) w dwóch fazach. 

Faza biochemiczna: zalewanie dolnej części roślin, proces torfienia, w warunkach ograniczonego dostępu 

powietrza tworzy się tzw. biomasa – torf który powstaje w podobny sposób w chwili obecnej, na terenach 

bagiennych. 

Faza geochemiczna: wskutek ruchów górotwórczych (fałdowanie hercyńskie) skorupa ziemska była 

niestabilna, dochodziło do częstego zapadania i przysypywania biomasy osadami skalnymi, odcięcie dopływu 

tlenu, wzrost ciśnienia i temperatury doprowadziły do karbonatyzacji czyli uwęglania roślin (proces 

kamienienia). 

Dzisiejsze główne zasoby węgla kamiennego znajdują się głównie na półkuli północnej, a częściowo także na 

półkuli południowej głównie w strefie umiarkowanej. Obszar ten w okresie karbonu położony był w strefie 

tropikalnej w której miały możność rozwijać się ówczesne lasy karbońskie.   

Najważniejsze zagłębia: 

• Datong, Fushun, Fuxin (Chiny – I miejsce w wydobyciu, 1/3 światowej produkcji) 

• Appalaskie, Wewnętrzne Wschodnie i Zachodnie (USA) 

• Kuźnieckie, Leńskie, Irkuckie, Tunguskie (Rosja) 

• Damodar (Indie) 

• Transwalskie (RPA) 

• Karagandzkie (Kazachstan) 

• Górnośląskie (Polska) 

• Ruhry, Saary (Niemcy) 

• Newcastle (Australia) 

• Newcastle, Yorkshire (Wlk. Brytania) 

Węgiel brunatny-jest geologicznie młodszy, pochodzi z trzeciorzędu, w jego powstawaniu brak wyraźnej 

fazy geochemicznej, wydobywany jest metodą odkrywkową. 

Główni producenci to: Niemcy, USA, Rosja, Czechy, Słowacja, Polska, Australia, Chiny, Kanada. 

Ropa naftowa i gaz ziemny-to węglowodory występujące zazwyczaj razem, pochodzą głównie z trzeciorzędu 

i podobnie jak w przypadku węgla wyróżnia się dwie fazy powstawania: biochemiczną i geochemiczną, 

powstały ze szczątków roślin i drobnych żyjątek zamieszkujących płytkie tereny nadbrzeżne tzw. szelfy. 

Główne baseny roponośne: 

• Basen Zatoki Perskiej (60-70 % światowych zasobów)-Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Kuwejt, ZEA 

• Basen Zatoki Meksykańskiej - USA (Texas, Oklahoma, Wayoming), Meksyk 

• Basen Morza Karaibskiego - Wenezuela 

• Basen Morza Kaspijskiego – Azerbejdżan (Baku), Rosja 

• Basen Wołżańsko-Uralski i Zachodniosyberyjski (Rosja) 

• Basen Morza Północnego (Wlk. Brytania, Norwegia) 

• Basen Delty Nigru (Nigeria) 

• Basen Północnej Sahary (Libia, Algieria, Egipt)   

 

 


