
Geografia klasa VII 

Zapisz w zeszycie 

Lekcja 

Temat: Surowce mineralne w Polsce. 

 

Ziemia zbudowana jest z różnego rodzaju skał, a skała, jak wiadomo, to naturalny zespół 

minerałów. Surowce mineralne od wieków były pozyskiwane przez człowieka 

i wykorzystywane do rozmaitych celów. Stały się podstawą rozwoju przemysłu i umożliwiły 

postęp techniczny. Współczesne życie nie byłoby bez nich możliwe. 

 

 

Zadanie 1 

Napisz jaki to minerał i gdzie występuje………………………………………….. 

 

 



 

1. Surowce mineralne jako nieodnawialne bogactwo naturalne  

Bogactwa naturalne to wszystkie użyteczne dla człowieka składniki środowiska 

przyrodniczego. Dzielą się one na: 

 odnawialne – potrafią same szybko się zregenerować, np. lasy, wody, energia wiatrowa; 

 nieodnawialne – są zużywane przez człowieka szybciej, niż mogłyby się zregenerować, np. 

surowce mineralne. 

Surowce mineralne to skały wydobywane spod ziemi lub pozyskiwane na powierzchni. 

Człowiek wykorzystuje je do różnych celów gospodarczych, np. jako paliwo czy materiał 

budowlany. Zastosowanie znajdują także w przemyśle przetwórczym, np. rudy metali 

w hutnictwie czy siarka w przemyśle chemicznym. W zależności od sposobu wykorzystania 

surowce mineralne podzielono na kilka głównych grup: 

 surowce energetyczne (paliwa) – węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny; 

 surowce metaliczne – rudy metali, np. żelaza, miedzi, cynku i ołowiu, cyny czy aluminium 

(boksyty); 

 surowce chemiczne – sól kamienna, sole potasowe, fosforyty, siarka, węgle, ropa, gaz; 

 surowce skalne (budowlane) – piaski, żwiry, wapienie, margle, dolomity, marmury, granity, 

gipsy i wiele innych. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/surowce-mineralne-polski/D13r3lXAl#D13r3lXAl_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/surowce-mineralne-polski/D13r3lXAl#D13r3lXAl_pl_main_concept_2


 

Zadanie 2 

Wskaż zastosowanie surowców mineralnych? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Wydobycie i wykorzystanie bogactw mineralnych w Polsce  

Nie wszystkie złoża bogactw mineralnych nadają się do eksploatacji. W dzisiejszych 

czasach liczy się przede wszystkim rachunek ekonomiczny i wydobycie danego surowca 

w określonym miejscu musi po prostu przynosić zysk. Pod koniec lat 90. XX wieku 

nieopłacalne stało się na przykład wydobycie węgla kamiennego na Dolnym Śląsku. 

Wcześniej podobna sytuacja spotkała rudę żelaza, którą pozyskiwano na naszych wyżynach 

do lat 70. XX wieku. 

Obecnie w Polsce największe znaczenie ma wydobycie trzech surowców: 

 węgla kamiennego na Górnym Śląsku i Lubelszczyźnie – jest on wykorzystywany m.in. jako 

paliwo w elektrowniach cieplnych i gospodarstwach domowych oraz jako surowiec 

w przemyśle chemicznym i w hutnictwie przy produkcji stali (m.in. jako jej składnik, gdyż 

stal to stop żelaza z węglem); 

 węgla brunatnego w rejonie Bełchatowa, Konina i Turoszowa – zdecydowana większość 

spalana jest w elektrowniach działających przy kopalniach (transport na większe odległości 

węgla brunatnego jest nieuzasadniony ekonomicznie); 

 rud miedzi w okręgu legnicko-głogowskim (Lubin, Polkowice) – rudy przetapia się w hutach 

(w Legnicy i Głogowie) na czystą miedź, której wyroby w dużej części sprzedawane są za 

granicę; przy obróbce rud miedzi uzyskuje się też inne metale, np. wanad, kobalt, molibden, 

nikiel, a także złoto oraz srebro, którego sprzedaż również przynosi duże dochody. 

 

 

Zadanie 3 

Wymień kopalnie znajdujące się w pobliżu twojego miejsca zamieszkania. 

 



 

Spośród innych naszych bogactw mineralnych na uwagę zasługuje gaz ziemny 

pozyskiwany w Wielkopolsce oraz na Podkarpaciu i Pomorzu. Zaspokaja on ok. 40% 

krajowych potrzeb, resztę sprowadzamy głównie z Rosji. Znacznie gorszą sytuację mamy 

z ropą naftową, której aż 97% pochodzi z zagranicy (też głównie z Rosji). 

 

 

Zadanie 4 

Surowce mineralne to: 

a) nieodnawialne bogactwo naturalne 

b) niewyczerpalne bogactwo naturalne 

c) odnawialne bogactwo naturalne 

Zaznacz nazwy surowców energetycznych 

a) węgiel kamienny 

b) siarka  

c) granit 

d) węgiel brunatny 

e) piaskowiec 

f) marmur 

g) ropa naftowa 

 

Czy zadanie wykonałeś 

a) samodzielnie 

b) z małą pomocą 

c) z dużą pomocą 

 

Zadania proszę odesłać na adres email jolanta.nenko@onet.pl 

 

W razie problemów proszę dzwonić 792-506-229 

 

 

 

mailto:jolanta.nenko@onet.pl

