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GEOGRAFIA NA ODLEGŁOŚĆ 

Powoli kończymy na ten rok geograficzne zmagania 

– choć do wykonania pozostały jeszcze zadania. 

W tym tygodniu o powodziach w Polsce porozmawiamy, 

oraz sposoby i źródła produkcji energii poznamy      

 

wpisz do zeszytu temat 1:  

POWODZIE W POLSCE – WYSTĘPOWANIE, SKUTKI, 

ZAPOBIEGANIE 

oraz 

CEL LEKCJI:  dowiesz się 

- kiedy możemy mówić o powodzi, 

- jakie są przyczyny występowania powodzi, 

- jakie są skutki powodzi, 

- jak się zabezpieczać przed powodziami, 

- o największych polskich powodziach ostatnich lat. 
 

NACOBEZU czyli co musisz umieć po naszej lekcji, na co będę zwracać 

uwagę przy ocenianiu?? 

➢ będziesz umiał wyjaśnić przyczyny powodzi, skutki i sposoby 

zapobiegania 

 

Tym razem pokaże Ci kolejne źródło wiedzy, możesz z niego 

korzystać również podczas nauki tradycyjnej. A więc zapoznaj 

się z lekcją, klikaj we wszystkie interaktywne ikonki, po 

zapoznaniu się z lekcją wykonaj online ćwiczenia, które 

znajdują się w zakończeniu lekcji. 

 

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---

powodzie/DmBpBjN0o 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---powodzie/DmBpBjN0o
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---powodzie/DmBpBjN0o


W zeszycie wpisz w punktach informacje: 

1. Pojęcie powodzi…………………………………………………………………………….. 

2. Rodzaje powodzi i przyczyny………………………………………………………… 

3. Sposoby zapobiegania ………………………………………………………………… 

4. Ćw. 1 – 3 s. 104 

 

Wpisz do zeszytu temat 2: Warunki produkcji energii z różnych 

źródeł 

 
oraz 

CEL LEKCJI:  

➢ dowiesz się, z jakich źródeł uzyskuje się energię; 

➢ poznasz czynniki wpływające na rozwój energetyki na 

przykładzie woj. pomorskiego i łódzkiego 

NACOBEZU czyli co musisz umieć po naszej lekcji, na co będę zwracać 

uwagę przy ocenianiu?? 

➢ Będziesz umiał wymienić źródła energii konwencjonalne i 

odnawialne 

➢ Będziesz umiał podać informacje o przyszłości polskiej 

energetyki 

 

Przeczytaj wiadomości w podręczniku lub wysłuchaj  wirtualnej 

lekcji 

https://www.youtube.com/watch?v=PLi2W4bHB2c 

 

Aby utrwalić, to czego dowiedziałeś się z wirtualnej lekcji i 

przeczytałeś w podręczniku wykonaj:   

Ćw. 1-3 s.106 (utrwalenie wiadomości – nie przesyłaj, ale wykonaj 

sumiennie) 

 

Uwaga – praca dodatkowa, dla chętnych, termin wykonania 29.05 do 

g. 15.00 (proszę, aby odpowiedź była przemyślana i wyczerpująca, 

napisz w dokumencie word i dołącz w postaci załącznika do maila) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PLi2W4bHB2c


Zad. 1 

 

 
Przeanalizuj dane z tabeli i ustal, które odnawialne nośniki energii 

wykorzystywane są w Polsce w coraz większym stopniu, a które 
w coraz mniejszym. Zastanów się, dlaczego tak jest i spróbuj to 

wyjaśnić. 

 

Zad. 2 

 
Wskaż kierunki rozwoju energetyki w Polsce. Uwzględnij 

nasze zasoby surowcowe oraz powiązania z Unią 

Europejską i Rosją, a także inne czynniki (naturalne, 

ekonomiczne, społeczne) wpływające na wykorzystanie 

określonych źródeł energii. 

 

Pozdrawiam i dziękuję za współpracę 

Struktura wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce w latach 2007–

2013 

Odnawialne źródła 

energii 

2007  2008  2009  2010  2011 r. 2012 r. 2013 r. 

% 

Biopaliwa stałe 91,03 87,48 85,77 85,29 85,00 82,16 80,03 

Energia słoneczna 0,01 0,02 0,11 0,12 0,14 0,15 0,18 

Energia wody 4,17 3,42 3,37 3,65 2,68 2,06 2,46 

Energia wiatru 0,92 1,33 1,53 2,08 3,69 4,80 6,05 

Biogaz 1,33 1,78 1,62 1,67 1,83 1,98 2,12 

Biopaliwa ciekłe 2,27 5,47 7,04 6,64 5,76 7,97 8,20 

Energia geotermalna 0,22 0,23 0,24 0,20 0,17 0,19 0,22 

Odpady komunalne 0,02 0,00 0,01 0,04 0,43 0,38 0,42 

Pompy ciepła 0,03 0,27 0,30 0,31 0,30 0,31 0,33 


