
Temat: Omawiamy odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody. 

 

Teoria: 

1. Zasoby przyrody 

Zasoby przyrody, inaczej zasoby naturalne lub bogactwa naturalne, to wszystkie 

składniki materii i energii wykorzystywane przez człowieka. 

Zasoby naturalne każdy z nas wykorzystuje codziennie i na każdym kroku – gdy 

spożywamy posiłek, bierzemy prysznic, jedziemy samochodem, oddychamy, ogrzewamy 

dom, oglądamy telewizję. 

Ze względu na odnawialność zasoby naturalne można podzielić na nieodnawialne 

i odnawialne.  

 

Zasobami nieodnawialnymi nazywamy te zasoby, których wykorzystanie powoduje 

stałe i bezpowrotne ich ubywanie, prowadzące do całkowitego wyczerpania. Zalicza się do 

nich surowce mineralne występujące w postaci: 

- stałej, np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy metali (Cu, Zn, Pb) i niemetali (S), sól 

kamienna; 

- płynnej, np. ropa naftowa, wody mineralne; 

- gazowej, np. gaz ziemny. 



Zasoby odnawialne to takie, które mimo użytkowania ulegają samoodtwarzaniu 

w toku naturalnych procesów zachodzących na Ziemi. Zalicza się do nich powietrze, 

atmosferę, wody, gleby, lasy, rośliny zwierzęta oraz energię pozyskiwaną ze Słońca, wiatru, 

wody i głębi Ziemi. 

2. Zasada zrównoważonego rozwoju 

Zrównoważony rozwój polega na gospodarowaniu zasobami środowiska w taki 

sposób, aby osiągnąć możliwie największe trwałe korzyści z bieżącej produkcji i plonów. 

Zakłada jednak korzystanie z ekosystemów tak, aby ich zdolności produkcyjne mogły 

zaspokoić potrzeby nie tylko obecnych, ale także przyszłych pokoleń. 

 

3. Jak oszczędzać zasoby przyrody 

- budować więcej elektrowni wykorzystujących źródła odnawialne (baterie słoneczne, 

elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe), zamiast elektrowni wykorzystującym 

nieodnawialne paliwa kopalne (węgiel kamienny, węgiel brunatny); 

- oszczędzać energię elektryczną wyprodukowaną w tych elektrowniach; 

- segregować odpady, które następnie poddawane są recyklingowi; 

- oszczędnie gospodarować wodą. 



 

 

Temat oraz wykonane zadania (nie przepisuj teorii!!!) zapisz w zeszycie (przerysuj tabelę), zrób zdjęcie 

i wyślij na adres mailowy biologia.sps40@o2.pl. 

W razie jakichkolwiek problemów pisz na wskazany adres a ja postaram się pomóc.  

Jestem dla Was dostępna od 8:00 do 14:00 

 

Ankieta 

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie i odesłanie odpowiedzi na adres e-mail zamieszczony powyżej. 

 

Pytanie nr 1.  

Czy zadania wykonałeś/aś: 

A) Samodzielnie 

B) Z niewielką pomocą członków rodziny 

C) Z dużą pomocą członków rodziny 
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Zadanie 1. 

Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli podane w ramce zasoby przyrody (pomoże Ci 

w tym rysunek z punktu 1 – zasoby przyrody). 

 

 

 

 

ZASOBY PRZYRODY 

Odnawialne  Nieodnawialne 

  

  

  

  

  

  

 

 

*energia wiatru, wody i słoneczna, *węgiel kamienny, brunatny, *gaz ziemny, *wody, 

*zwierzęta, *ropa naftowa, *sól kamienna, *rośliny,*lasy, *powietrze, *rudy metali 

i niemetali 


