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Źródła energii w Polsce

Źródła energii:

odnawialne – praktycznie 

niewyczerpalne,

nieodnawialne – ich odtworzenie po 

wyczerpaniu jest niemożliwe.

Energię przetwarza się na:

 energię elektryczną,

 energię cieplną (ogrzewanie domów).



Struktura produkcji energii elektrycznej



Elektrownie cieplne

 85% energii elektrycznej wytwarzanej 

w Polsce.

 Elektrownie cieplne są opalane 

węglem  kamiennym, węglem 

brunatnym, gazem ziemnym, olejem 

opałowym (produkt ropopochodny).

 Spalanie tych surowców jest 

uciążliwe dla środowiska (gazu 

najmniej).

Elektrownia Jaworzno na Górnym Śląsku



Elektrownie cieplne

 Elektrownie produkują prąd 

elektryczny, elektrociepłownie

produkują również energię cieplną.

Elektrownia Bełchatów



OZE: Elektrownie wiatrowe

 Elektrownie wiatrowe to wiatraki-turbiny 

wykorzystujące siłę wiatru do produkcji 

energii elektrycznej.

 Farma wiatrowa to skupisko 

wiatraków/turbin.

 Korzystne warunki do rozwoju energetyki 

wiatrowej w Polsce.

 8,7% energii elektrycznej wytwarzanej w 

Polsce.



OZE: Elektrownie na biomasę i biogaz

 Biomasa to stałe produkty pochodzenia 

roślinnego (drewno, wióry, trociny, słoma)

 Biogaz to gazy powstające podczas 

rozkładu ścieków, odpadków, 

odchodów, odpadów przemysłowych 

(metan, dwutlenek węgla, azot).

 3% energii elektrycznej wytwarzanej w 

Polsce.

Elektrownia Połaniec wykorzystuje 

biomasę z Lubelszczyzny



OZE: Elektrownie słoneczne

 Małe znaczenie z powodu małego i 

nierównomiernego nasłonecznienia w 

ciągu roku.

 Rozwój powoduje:

 spadek cen baterii i wzrost ich 

efektywności,

 wsparcie finansowe (dotacje, programy 

ekologiczne),

 możliwość odprowadzania 

wyprodukowanej energii do sieci.



OZE: Elektrownie wodne

 Hydroelektrownie wykorzystują do 

produkcji energii elektrycznej siłę 

przepływu lub spadku wody.

 Niewielka moc polskich elektrowni wynika 

z braku dużych rzek o znacznym spadku.

 1,5% energii elektrycznej wytwarzanej w 

Polsce.



OZE: Energia geotermalna

 Wody termalne wykorzystywane są na 

niewielką skalę(głębokość 

występowania, temperatura wody).

 Geotermia wykorzystywana jest do 

produkcji energii cieplnej.

 Bańska Niżna (Podhale), Mszczowa

(Mazowsze), Uniejów, 

Poddębice(Łódzkie)



Odnawialne Źródła Energii (OEZ)

 Udział energii elektrycznej uzyskanej z 

OZE z roku na rok rośnie.

 Największe znaczenie obecnie maja 

elektrownie wiatrowe i wykorzystujące 

biomasę.



…czysta energia…



Elektrownie w Polsce
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Poćwiczmy…



Poćwiczmy…



Podsumujmy…
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