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Zadanie 9. (2 pkt)  
Odczytaj dla podanych trzech państw (Norwegia, Francja, Niemcy) dominujący rodzaj 
elektrowni. Krótko uzasadnij ich duży udział w strukturze produkcji energii elektrycznej 
danego kraju.  

 
Norwegia ...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
Francja ...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
Niemcy ...................................................................................................................................  
............................................................................................................................... 
Zadanie 11. (2 pkt)  
Uzupełnij tabelę, przyporządkowując każdej z wymienionych elektrowni numer oznaczający 
jej lokalizację na mapie i symbol oznaczający rodzaj surowca, na jakim pracuje.  
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Zadanie 12. (3 pkt)  
Zaproponuj i krótko uzasadnij trzy zmiany, jakie powinny nastąpić w strukturze zużycia 
surowców energetycznych w Polsce. Uwzględnij czynniki ekonomiczne i ekologiczne.  
a) ................................................................................................................................................  
b) ................................................................................................................................................  
c) ................................................................................................................................................  
Zadanie 13. (4. pkt) 
Na podstawie analizy wykresu podaj cztery różnice, dotyczące wykorzystania surowców 
do produkcji energii elektrycznej w roku 1900 i 2000. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

 
 
Zadanie 16 (4 pkt.) 
Na diagramie przedstawiono zmiany w światowej strukturze źródeł energii  
w latach 1860 – 2000.  

 
a). Na podstawie diagramu, uzupełnij poniższą tabelę.  
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Struktura źródeł energii na świecie (w %) 

rok ropa naftowa gaz ziemny paliwa jądrowe 
1900    

 
1950    

 
2000    

 
 

b). Na podstawie diagramu, napisz, od którego roku zaznacza się  wykorzystanie 
     wymienionych źródeł energii? 
ropy naftowej               ........... rok                            gazu ziemnego             ........... rok 
źródeł odnawialnych    ..........  rok                            paliw jądrowych           ..........  rok 
Zadanie 17 (2 pkt.)  
Podaj cztery konsekwencje społeczno - gospodarcze wywołane spadkiem wydobycia węgla 
kamiennego w Polsce. 

1. ........................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................ 
3.  ....................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................ 

Zadanie 18. (2 pkt) 
W Płocku znajdują się największe w Polsce zakłady petrochemiczne i rafineryjne. 
a) Podaj nazwę surowca przetwarzanego w tych zakładach, kraj, z którego pochodzi surowiec 
    oraz środek transportu, którym jest dostarczany. 
Surowiec ......................................................... 
Kraj pochodzenia ............................................ 
Środek transportu ............................................. 
b) Podaj przykład innego dużego zakładu rafineryjnego w Polsce. 
....................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 20. (3 pkt) 
Na załączonej mapie Polski przedstawiono obszary występowania czterech nieodnawialnych 
surowców energetycznych. Oznaczono je cyframi od 1. do 4. 

 
Podaj nazwy surowców energetycznych występujących na poszczególnych obszarach 
oznaczonych na mapie cyframi od 1. do 4. 
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1. ................................................. 2. ................................................. 
3. ................................................. 4. ................................................. 

Zadanie 22. (4 pkt) 
Wykres przedstawia wydobycie węgla kamiennego w Polsce w latach 1970. – 2001. 

 
a) Przedstaw tendencję zmian wielkości wydobycia węgla kamiennego w Polsce po 1989 r.  
.................................................................................................................................................... 
b) Podaj trzy przyczyny, które wpłynęły na zmiany wielkości wydobycia węgla kamiennego  
    w Polsce po 1989 roku. 
1. ................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................ 
Zadanie 24. (3 pkt) 
Mapa przedstawia rozmieszczenie głównych elektrowni w Polsce. 
Przedstaw trzy prawidłowości wyjaśniające rozmieszczenie elektrowni w Polsce. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................. 
 

 
Zadanie 25. (2 pkt) 
Przedstaw dwie wady elektrowni cieplnych bazujących na węglu brunatnym, 
wynikające z ich lokalizacji i funkcjonowania. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 29. (2 pkt) 
Na podstawie wykresu i opisów przyporządkuj odpowiednie źródło energii pierwotnej 
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i podaj jego nazwę. 

 
a) Największe znaczenie tego surowca przypadło na wiek XIX. Obecnie wykorzystywany 
    jest głównie do produkcji energii cieplnej: …………………….……................................... 
b) Rola tego surowca w bilansie energetycznym maleje, chociaż w latach 80. XX wieku. 
    jego znaczenie okresowo wzrosło: .........................................................................……........ 
c) Znaczenie tego surowca systematycznie wzrasta i obecnie w bilansie energetycznym 
    świata przekracza 20%: ...........................................................................................……....... 
d) Rosnący udział tego surowca w bilansie energetycznym został zahamowany przez kryzys 
    energetyczny: ………………………………………………….…….…………………..…. 
Zadanie 31. (2 pkt) 
W końcu XX w. masowe migracje zarobkowe ludności objęły między innymi obszary 
zaznaczone na mapie. 

 
a) Podaj nazwę bogactwa mineralnego, którego eksploatacja przyczyniła się do rozwoju 
    gospodarczego obszaru D i spowodowała wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą 
    na tym obszarze. 
..................................................................................................................................................... 
b) Zapisz litery, którymi oznaczono dwa – inne niż oznaczony literą D – obszary 
     intensywnej imigracji zarobkowej. 
........, ........ 
Zadanie 32. (2 pkt) 
a) Podaj nazwy dwóch podstawowych surowców energetycznych wykorzystywanych 
    w Polsce do produkcji energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach. 
1. .......................................................................................... 
2. .......................................................................................... 
b) Podaj nazwę alternatywnego źródła energii, które w Polsce, oprócz energii wodnej, 
     ma największy udział w produkcji energii elektrycznej. 
.............................................................................................. 
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Zadanie 33. (2 pkt) 
Rządowy dokument „Polityka energetyczna kraju do 2025” zakłada konieczność 
uruchomienia około 2020 roku pierwszej elektrowni atomowej. Będzie to jeden 
z podstawowych sposobów zapewnienia wystarczającej ilości energii rozwijającej się 
gospodarce Polski. 
Podaj po dwa argumenty za i przeciw funkcjonowaniu elektrowni atomowej w naszym 
kraju. 
Argumenty za: 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
Argumenty przeciw: 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
Zadanie 36. (2 pkt) 
Na początku lat 90. podjęto decyzję o zaprzestaniu budowy elektrowni atomowej nad 
Jeziorem Żarnowieckim. W związku z tym produkcja energii elektrycznej w Polsce nadal 
w 97% pochodzi ze spalania węgla. 
Uruchomienie elektrowni atomowej w naszym kraju mogłoby przynieść Polsce korzyści 
np. ekologiczne, ekonomiczne. Uzasadnij to stwierdzenie, podając trzy argumenty. 
1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................... 
Zadanie 37. (2 pkt) 
Tabela przedstawia strukturę produkcji energii elektrycznej według rodzajów elektrowni 
w wybranych krajach świata w 2000 roku. 

 
Dla każdego z wymienionych w tabeli krajów podaj po jednej przyczynie dominującego 
udziału danego rodzaju elektrowni w strukturze produkcji energii elektrycznej. 
Norwegia .................................................................................................... 
................................................................................................................. 
RPA .......................................................................................................... 
................................................................................................................. 
Francja ....................................................................................................... 
................................................................................................................. 
Zadanie 38*. (2 pkt) 
Podaj po dwa przykłady zalet i wad elektrowni wiatrowych, wynikających z ich 
rozmieszczenia i funkcjonowania. 
Przykłady zalet 
1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
Przykłady wad 
1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
Zadanie 41*. (1 pkt) 
Tabela i wykres przedstawiają udział różnych typów elektrowni w wytwarzaniu energii 
elektrycznej w wybranych krajach świata. 
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Na podstawie tabeli podpisz wykres słupkowy dużymi literami alfabetu (A – D) 
oznaczającymi poszczególne państwa. 

 
Zadania 43. i 44. rozwiąż, wykorzystując poniższą tabelę. 
W tabeli przedstawiono dane o krajach, które w 2001 r. miały największe zasoby, wydobycie 
i zużycie ropy naftowej na świecie. 

 
Zadanie 43. (1 pkt) 
Podaj nazwę (pełną lub skrót) organizacji zrzeszającej kraje eksportujące ropę naftową, 
których nazwy podkreślono w tabeli. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 44. (2 pkt) 
a) Oblicz zasoby ropy naftowej w wymienionych w tabeli krajach położonych 
     nad Zatoką Perską. Wynik podaj z przybliżeniem do 0,1 mld ton. 
Miejsce na obliczenia: 
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Zasoby: ......................... 
b) Podaj nazwy dwóch krajów – największych importerów ropy naftowej w 2001 r. 
1. ....................................................................... 2. ....................................................................... 
Zadanie 45*. (2 pkt) 
Przyporządkuj podanym surowcom mineralnym wybrane obszary ich eksploatacji. 

 
 

A. ................. B. ................. C. ................. D. ................. 
 
Zadanie 46*. (2 pkt) 
Współcześnie obserwuje się tendencję stopniowego obniżania ilości wydobycia surowców 
kopalnych będących podstawowym źródłem energii. 

 
Źródło: Encyklopedia Polska, Poznań 2000. 
(T. Kaczmarek, U. Kaczmarek, D. Sołowiej, D. Wrzesiński) 
Na podstawie wykresu przedstawiającego wydobycie węgla kamiennego w Wielkiej 
Brytanii i Polsce podaj po jednej przyczynie zmniejszania się wydobycia węgla w tych 
państwach. 
Wielka Brytania: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Polska: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Zadanie 48. (2 pkt) 
Na wykresie przedstawiono wielkość wydobycia węgla kamiennego w wybranych państwach 
w latach 1950−2000. 
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Na podstawie: W. Mizerski, J. Żukowski, Tablice geograficzne, Adamantan, Warszawa 2005 P. Jahn, Tablice 
geograficzne, Demart, Warszawa 2005 
a) Podaj nazwę państwa, w którym nastąpiła największa zmiana wielkości wydobycia 
    węgla kamiennego między 1990 a 2000 r. 
.................................................................................. 
b) Porównaj tendencje w wydobyciu węgla kamiennego w Polsce i RPA w latach 
     1950−2000. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 49. (2 pkt) 
Wśród alternatywnych źródeł energii coraz większe znaczenie ma biomasa. Podaj dwie 
zalety i dwie wady wykorzystania biomasy jako źródła energii. 
Zalety: 
1. ........................................................................................................................................  
2. ........................................................................................................................................  
Wady: 
1. ........................................................................................................................................  
2. ........................................................................................................................................  
 
Zadanie 50*.(2 pkt) 
Diagramy przedstawiają udział różnych rodzajów elektrowni w produkcji energii elektrycznej 
w czterech państwach europejskich. 
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Wykonano na podstawie: Tablice geograficzne, Wydawnictwo Adamantan, 2008. 

Przyporządkuj do diagramów (A - D) odpowiednią nazwę państwa, wybraną 
spośród podanych i wpisz ją do tabeli. 

Austria, Hiszpania, Francja, Norwegia, Polska, 
 

A  
B  
C  
D  

 
Zadanie 51. (1 pkt) 
Każdemu z wymienionych poniżej krajów przyporządkuj po jednym odnawialnym 
źródle energii mającym znaczący udział w produkcji energii elektrycznej w tym kraju. 
Źródła energii wybierz spośród podanych. 
Źródła energii: energia spadku wody, energia słoneczna, energia prądów morskich, energia 
geotermalna, energia wiatru. 
Dania ........................................................................................................................................... 
Norwegia ..................................................................................................................................... 
Zadanie 52*. (2 pkt) 
Zasoby węgla brunatnego w istniejących kopalniach w Polsce pozwolą na utrzymanie 
wydobycia na obecnym poziomie tylko do około 2020 roku. Rozważa się uruchomienie 
eksploatacji węgla brunatnego w nowym złożu Legnica. 
 
Na wykresie przedstawiono wielkość przewidywanego wydobycia węgla brunatnego 
w czynnych zagłębiach: bełchatowskim, konińsko-adamowskim i turoszowskim oraz 
w zagłębiu legnickim, w którym planuje się rozpoczęcie eksploatacji. 
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a) Na podstawie wykresu i własnej wiedzy przedstaw dwie zmiany społeczne 
    lub gospodarcze, które mogą nastąpić w zagłębiu bełchatowskim w latach 2020−2045. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
b) Na podstawie wykresu i własnej wiedzy przedstaw dwie zmiany przyrodnicze, które 
    mogą nastąpić w zagłębiu legnickim w latach 2020−2045. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 59. (1 pkt) 
Badania geologiczne wykazały występowanie w Polsce dużych zasobów wód geotermalnych. 
Podaj dwa argumenty za zwiększeniem udziału energii pozyskiwanej z tego źródła. 
1. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Zadanie 60*. (1 pkt) 
Porąbka-Żar jest elektrownią szczytowo-pompową o mocy 500 MW. Czas pracy (produkcja energii 
elektrycznej z wykorzystaniem wody ze zbiornika górnego) to 4 godziny. Czas pompowania wody do 
zbiornika górnego to 5 godzin. W tej elektrowni więcej energii zużywa się na pompowanie wody do 
zbiornika górnego (850 GWh na rok) niż uzyskuje się podczas spuszczania wody sztolniami (640 
GWh na rok). Czas rozruchu wynosi 180 sekund. 
Wyjaśnij, dlaczego buduje się elektrownie szczytowo-pompowe, mimo że produkują 
mniej energii elektrycznej niż pobierają podczas pompowania wody. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 61*. (2 pkt) 
Na mapie przedstawiono rozmieszczenie elektrowni cieplnych i jądrowych w Niemczech. 
 

 
Na podstawie: I. Fierla (red.) Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2007 
Na podstawie mapy sformułuj prawidłowość dotyczącą rozmieszczenia elektrowni: 
– cieplnych, zużywających węgiel kamienny lub węgiel brunatny 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
– jądrowych. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 


