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POZNAJEMY ENERGIĘ 

 

CO TO JEST ENERGIA? 

 

Energia jest wszędzie wokół nas. Chodząc, potrzebujemy energii na wprawienie naszego ciała w 

ruch. Gotując obiad potrzebujemy energii na przetworzenie surowych składników w jadalną strawę. 

Co dziennie oglądany telewizję, słuchamy muzyki, używamy wody, surfujemy w internecie i 

włączamy światło. Zużywamy energię dla wykonując każdą z tych czynności.  

 

POMIAR ENERGII 

 

Energię mierzymy w joulach (por. system miar SI) Moc (P) opisuje prędkość z jaką energia jest 

dostarczana i jest mierzona w watach. Wat, to joul na sekundę. To oznacza, że w ciągu godziny, 

odbiornik energii o mocy 1kW zużywa 1h x 1kW = 1 kWh, albo 3,600,000 jouli (3,600 s x 1,000 W) 

energii.  

 

EMISJA CO2  

 

Węgiel, jest czwartym najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we Wszechświecie, i 

budulcem wszystkich organizmów żywych na Ziemi. Na przykład nasze ciało w 18% składa się z 

węgla. Paliwa kopalne, takiej jak ropa naftowa, gaz ziemny lub węgiel kamienny powstały z 

pozostałości organizmów uwięzionych miliony lat temu pod powierzchnią ziemi. Węgiel zawarty w 

tych paliwach jest zużywany do wytwarzania energii na użytek przemysłowy i prywatny. Węgiel 

A co ty wiesz 
o energii? 
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reaguje z tlenem i tworzy dwutlenek węgla (CO2) Podczas spalania paliw kopalnych znaczne ilości 

CO2 są uwalniane do atmosfery. 

CO2 jest jednym z najefektywniejszych i najbardziej rozpowszechnionym gazem cieplarnianym na 

Ziemi. Gazy te zatrzymują część energii promieniowanej przestrzeń kosmiczną przez powierzchnię 

Ziemi  W konsekwencji atmosfera ziemska ogrzewa się. Zjawisko jest znane jako efekt 

cieplarniany. CO2 był zawsze obecny w atmosferze ale działalność człowieka doprowadziła do 

znacznego zwiększenia jego ilości co powoduje zmiany klimatu u zmusza nas do podjęcia kroków 

w celu mądrzejszego korzystania z energii.  

 

OSZCZĘDNOŚĆ I ZACHOWANIE ENERGII 

 

Można oszczędzać energię ograniczając zużycie elektryczności i ogrzewania. Dokonując 

świadomych wyborów w kwestii transportu, wody, żywności, przez gospodarkę odpadami 

itp. można również pośrednio przyczyniać się do oszczędności energii. Mniej zużytej 

energii oznacza mniejszą emisję CO2.  

 

W najbliższych miesiącach pojawi się więcej tematów poświęconych energii. 

 

DZIAŁANIA/TEMATY DO DYSKUSJI 

 Spróbuj sformułować definicję energii.  

 Sporządź listę dziesięciu codziennych czynności które zużywają energię. Czy potrafisz 

określić jaką formę energii wykorzystują.  

 Zastanów się z jakich form energii korzystali twoi rodzice i dziadkowie gdy byli w twoim 

wieku. Co się zmieniło? Czy potrafisz porównać swoje zużycie energii ze zużyciem twojego 

rówieśnika w kraju trzeciego świata? 

 Jakie są główne źródła wykorzystywane do produkcji energii w twoim kraju? 

 Opisz różne źródła energii w podziel na odnawialne i nie odnawialne. 



Tematy U4energy – Wrzesień: Poznajemy energię 

 
 

 3  

 Wyobraź sobie świat bez źródeł energii (bez elektryczności, ogrzewania,...) Jak zmieniłoby 

się nasze życie?  

 Na czym polega różnica pomiędzy wydajnością energetyczną  a zachowaniem energii?  

 Zapoznaj się ze szkolnym układem grzewczym i licznikami zużycia elektryczności i gazu, 

zrób zdjęcia, przeanalizuj i przedyskutuj. 

 Użyj kwestionariusza U4energy do oceny wykorzystania energii w szkole i w domu. 

 Dokonaj inspekcji w szkole i wykryj miejsca gdzie energia jest tracona. Jakie są wyniki? 

Dokonaj podobnej inspekcji w domu a następnie przedyskutuj jak lepiej korzystać z energii 

w szkole i w domu. 

 

LINKI DO WYKORZYSANIA 

 

Sprawdź co można znaleźć na temat energii po polsku na: 

 

 Kids Corner Energy Education Database: [Kącik Dzięcięcy w Bazie Edukacji 

Energetycznej] 

http://www.learn-energy.net/kidscorner/te2.html 

 

 Zmian Klimatu  

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm   

 

 Magazyn pomocy dydaktycznych U4energy 

www.u4energy.eu  

 

PODPOWIEDZI I FAKTY 

 

1. Są dwa rodzaje energii: potencjalna i kinetyczna. Energia potencjalna jest energią 

przechowywaną, zaś energia kinetyczna jest związana z ruchem. 

 

2. W ciągu 24 godzin 100 watowa żarówka żarowa zużywa  2.4 kWh  

 

http://www.learn-energy.net/kidscorner/te2.html
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm
http://www.u4energy.eu/
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3. Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny to paliwa kopalne, wytworzone przez 

organizmy niegdyś żywe i ukryte pod powierzchnią ziemi miliony lat temu. 

 

4. Są dwa rodzaje źródeł energii: odnawialne i nie odnawialne. 

 

5. Wiatr, promieniowanie słoneczne, biomasa, energia wodna i geotermiczna to odnawialne 

źródła energii: są niewyczerpywalne i można je uzupełniać. 

 

6. Żywność zatrzymuje energię chemiczną. Twoje ciało przekształca tę energię w inne formy, 

takie jak energia kinetyczna, która pozwala się poruszać, chodzić i bawić!  

 

 

 


