
Karta pracy- Temat: Energetyka w Europie. 

 

1. Współcześnie trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej (żarówki, sprzęt AGD, 

komputery, internet, funkcjonowanie fabryk, szpitali, banków i wiele in. ) 

 

2. Wytwarzaniem energii elektrycznej zajmuje się p…………………………. s. 114 

 

3. Prąd musi zostać wytworzony w e………………… s. 114 tam produkuje się prąd, ale także 

przetwarza się inne rodzaje energii na …………………………………….. 

 

4. Źródła energii elektrycznej str. 115 

a) …………………………………………  b) ………………………………………….. 

(niewyczerpywalne – ich zasoby nigdy się   (wyczerpywalne – wykorzystanie surowców 

nie skończą)      mineralnych, których nie da się odtworzyć) 

- energia wód      - ………………………….. 

- energia s………………….     - ropa ……………………. 

- ………………………………….    - g………. z………………. 

- energia geotermalna     - energia j………………….. 

- biomasa ( jest to energia powstająca 

w wyniku s………………. roślin s. 115) 

 

na podstawie dodatkowych źródeł ustal, jakie rośliny stosuje się jako BIOMASĘ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Wykorzystanie poszczególnych źródeł energii elektrycznej w dużym stopniu zależy od 

w………………………..  ś………………………….. p……………………….. str. 116 

np. - od częstości wiania wiatru 

 - od występowania rzek o dużym spadku 

 - od występowania surowców mineralnych 

 

5. W Europie funkcjonują różnego RODZAJU ELEKTROWNIE – skorzystaj z mapy str. 116 

dopisz nazwę elektrowni do opisów  
 

- elektrownia   do produkcji energii wykorzystuje się CIEPŁO Z WNĘTRZA ZIEMI 
………………………..  np. na Islandii, we W……………, w T……………... 
 

- elektrownia   energię słoneczną w największym stopniu wykorzystuje się w 

………………………….. południowej części Europy np. w Grecji gdzie jeszcze? …………….. 
 

- elektrownie    te elektrownie są najbardziej uzależnione od miejsca wydobycia 

………………………..  surowca (węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego) 
    np. w Polsce, gdzie jeszcze? ………………………………………… 
 

- elektrownie    powstają na obszarach, gdzie często wieje wiatr – głównie na 

………………………… wybrzeżach i w rozległych dolinach np. w Danii ……………………. 
 

- elektrownie    najczęściej buduje się je w górach, gdzie rzeki mają duży spadek i 

…………………………. łatwiej jest wykorzystać energię płynącej wody np. w Norwegii 
 

6. Przepisz z TO NAJWAŻNIEJSZE str. 119 trzecią kropkę jako ostatni pkt. notatki!!!  

 


