
ENERGETYKA W EUROPIE



ENERGETYKA

Jest to dział gospodarki narodowej zajmujący się pozyskiwaniem, 

przetwarzaniem, gromadzeniem i przesyłaniem oraz użytkowaniem różnych 

form i źródeł energii



RODZAJE ENERGII

• Elektryczna

• Mechaniczna (produkowana przez silnik)

• Cieplna



ŹRÓDŁO ENERGII

• Źródło energii jest to surowiec naturalny z którego w wyniku np. spalania 

pozyskujemy energię

• Źródła energii dzielimy na odnawialne i nieodnawialne.

- Odnawialne źródła energii - są to źródła energii, które uzupełniają się (lub 

odnawiają) w sposób naturalny

- Nieodnawialne źródła energii – są to źródła energii, które ulegają 

wyczerpanie, nie ulegając odnowieniu



ŹRÓDŁA ENERGII 

Nieodnawaialne (wyczerpywalne)

• Węgiel kamienny i brunatny

• Ropa naftowa

• Gaz ziemny

• Pierwiastki promieniotwórcze (np. uran)

Odnawialne (niewyczerpywalne)

• Energia spadku wody

• Energia wiatru

• Energia słońca

• Energia z ciepła wnętrza Ziemi (geotermalna)

• Energia biomasy ( powstaje w wyniku 

fermentacji substancji organicznych)

• https://www.youtube.com/watch?v=SE7FzUFK

UwY

https://www.youtube.com/watch?v=SE7FzUFKUwY


ENERGIA ELEKTRYCZNA

Pozyskiwana jest w elektrowniach w wyniku spalania surowców mineralnych tj. 

węgiel brunatny, węgiel kamienny czy gaz ziemny.



Sposób uzyskiwania energii elektrycznej w dużym stopniu zależy od warunków 

środowiska przyrodniczego, czego wynikiem jest duże  zróżnicowanie rodzajów 

elektrowni w Europie.

Zależność od warunków przyrodniczych:

- Prędkość i częstotliwość wiania wiatru

- Wielkość nasłonecznienia 

- Występowanie np. węgla brunatnego

- Gęstość sieci rzecznej i spadek terenu



RODZAJE ELEKTROWNI

• Cieplna 

• Wodna

• Wiatrowa

• Słoneczna 

• Geotermalna



ELEKTROWNIA CIEPLNA

• Do produkcji elektrycznej wykorzystuje np. węgiel brunatny, węgiel kamienny

• Jak produkowany jest prąd w elektrociepłowni -

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

• Lokalizowane są w miejscu występowania surowca mineralnego.

• W Polsce 80% energii elektrycznej pozyskiwane jest z elektrowni cieplnej 

opalanej węglem brunatnym i kamiennym 

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


ELEKTROWNIA WODNA

• Elektrownia wodna wykorzystuje siłę spadku wody, jak to działa -

https://www.youtube.com/watch?v=ike-APw7YX4

• Najczęściej budowane w górach, gdzie występują duże spadki terenu

• Mają bardzo duży udział w produkcji energii elektrycznej w Norwegii, 

Szwecji, Szwajcarii 

https://www.youtube.com/watch?v=ike-APw7YX4


ELEKTROWNIA GEOTERMALNA

• Do produkcji energii wykorzystuje się ciepło z wnętrza Ziemi

• Jak to działa https://www.youtube.com/watch?v=zxJ_KpLa-QI

https://www.youtube.com/watch?v=zxJ_KpLa-QI


ELEKTROWNIA WIATROWA

• Powstają na obszarach gdzie często i silnie wieją wiatry, np. na wybrzeżu

• Duży udział w produkcji energii elektrycznej na farmach wiatrowych ma 

Dania 

• https://www.youtube.com/watch?v=QXRKrtA-kps

https://www.youtube.com/watch?v=QXRKrtA-kps


ELEKTROWNIA SŁONECZNA

• Energia pozyskiwana z energii świetlnej słońca

• Bardzo popularne źródło energii elektrycznej w południowej części Europy np. 

Grecja, Włochy



ZMIANY W STRUKTURZE WYKORZYSTYWANIA 
ŹRÓDEŁ ENERGII W EUROPIE

Do XVIII wieku głównym źródłem energii było drewno, spadek wód i siła wiatru. 

W XIX wieku zaczęło wzrastać znaczenie nieodnawialnych źródeł energii, 

głównie węgla kamiennego. Paliwo to było wykorzystywane zarówno w piecach 

hutniczych jak i w maszynach parowych. W drugiej połowie XX wieku znaczenie 

węgla kamiennego zaczęło maleć na rzecz ropy naftowej, gazu ziemnego i 

pierwiastków promieniotwórczych. Rośnie również wykorzystanie 

niekonwencjonalnych źródeł energii ( nieodnawialnych). 



STRUKTURA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ  W 
UE W 2016R.



https://www.youtube.com/watch?v=lmplrms44vq


