
Klasa 8 – biologia 

Data: 03.06.2020 

Temat: Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody. 

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 lub autobusem, 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 i brunatny, rudy metali (Cu, Zn, Pb) i niemetali (S), sól 

kamienna; 

– płynnej, np. ropa naftowa, wody mineralne; 

– gazowej, np. gaz ziemny. 

Nieodnawialność surowców mineralnych wynika z długiego czasu ich powstawania – 

np. proces powstawania węgla kamiennego rozpoczął się 300 mln lat temu. Surowce te 

nie mogą więc odtworzyć się w krótkim czasie. Przy założeniu obecnej wielkości 

wydobycia i ewentualnego wzrostu zapotrzebowania na surowce znaczna część 

ważnych obecnie surowców mineralnych stanie się bardzo kosztowna, a wielu z nich 

może po prostu zabraknąć. 

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, z 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 też przyszłych pokoleń. 

Ponieważ większość zasobów przyrody nieożywionej należy do zasobów 

nieodnawialnych, powinno się wykazywać szczególną dbałość o racjonalne 

gospodarowanie tymi zasobami. 

 

 
 



 
 

 

 

 



W krajach, w których zasoby naturalne węgla i gazu ziemnego są na wyczerpaniu, 

korzysta się z odnawialnych źródeł energii (OZE), np. elektrowni wodnych, wiatrowych, 

energii słonecznej, geotermalnej. Energia geotermalna to ciepło z głębi ziemi, 

nagromadzone w skałach i wodach wypełniających szczeliny skalne, pozyskiwane w 

postaci gorącej wody lub pary wodnej. 

W Polsce energię pozyskuje się głównie ze spalania węgla oraz gazu. 

Aby prowadzić oszczędną gospodarkę nieodnawialnymi surowcami mineralnymi, należy 

w większym stopniu wykorzystywać odnawialne źródła energii. 

 

 

 

Użytkowanie zasobów wiąże się z wytwarzaniem 

odpadów. Ważny wpływ na środowisko ma sposób 

gospodarowania tymi odpadami. Odpady komunalne 

składuje się na wysypiskach, spala, ale też poddaje 

recyklingowi, czyli procesowi, który prowadzi do 

odzyskania surowców i ponownego ich wykorzystania 

przy jak najmniejszym wkładzie energetycznym. Jego 

podstawą jest właściwa selekcja odpadów, a następnie 

ich przetworzenie na nowe produkty i ponowne 

wykorzystanie w maksymalnym stopniu. 

Każdy z nas może mieć wpływ na gospodarkę odpadami. 

Podstawową zasadą jest unikanie wytwarzania odpadów 

i zakupu rzeczy niepotrzebnych, a także wypożyczanie 

sprzętu potrzebnego na krótki czas. Można też 

wymieniać się sprzętem i rzeczami używanymi. Wreszcie 

należy sortować odpady gromadzone codziennie w 

gospodarstwach domowych, by móc wykorzystać je 

ponownie. Opakowania szklane mogą być przetwarzane 

nieskończoną ilość razy, a np. odzyskanie zużytej puszki 

aluminiowej pozwoli oszczędzić 95% nakładów energii 

w porównaniu z produkcją nowej. Opakowania z 

tworzyw sztucznych dzięki sortowaniu mogą stać się 

nowymi opakowaniami przy obniżonym wydatkowaniu 

energii. 

 

 

 

 



3. Sposoby oszczędzania wody w gospodarstwie domowym. 

 

Statystyczny mieszkaniec miasta w Polsce zużywa przeciętnie 150 dm3 wody 

dziennie, co stanowi w przybliżeniu pojemność średniej wanny. Dostępność wody pitnej 

z roku na rok jest coraz mniejsza, dlatego należy nią oszczędnie gospodarować. Każdy 

człowiek, nawet w małej skali własnego gospodarstwa domowego, może przyczynić się 

do ochrony środowiska przyrodniczego poprzez oszczędne gospodarowanie wodą. 

Jak możesz gospodarować wodą w sposób oszczędny? Naprawić kapiący kran, którym 

dziennie wypływa bezużytecznie 55 litrów wody, co w skali roku daje 20 tysięcy litrów. 

Przez jedną nieszczelną spłuczkę w toalecie ubywa każdego dnia 1000 litrów wody, a w 

skali roku 365 tysięcy litrów. Są to olbrzymie straty nie tylko dla środowiska, ale także dla 

budżetu domowego. Racjonalne gospodarowanie wodą to również korzystanie z natrysku 

zamiast kąpieli w wannie, zmywanie naczyń w wypełnionym ciepłą wodą zlewie, a nie 

pod wodą bieżącą. Każdego dnia warto zastanowić się, jak nasze wybory i decyzje 

wpływają na jakość otaczającego nas środowiska. 

 

 
 

Sposoby racjonalnego gospodarowania energią elektryczną. 

 

Im więcej zużywamy energii elektrycznej, tym więcej surowca należy spalić                                        

w elektrowniach, a przy okazji wyemitować do atmosfery kolejne porcje trujących gazów 

i pyłów. Gdy zostawisz włączony telewizor, radio lub inne urządzenie, zadaj sobie pytanie 

– ile to kosztuje? Zastanów się również nad tym, czy takie postępowanie jest zgodne                             

z zasadą zrównoważonego korzystania z zasobów środowiska. 

 

 



 
 

Praca domowa. 

 

Odpowiedz w zeszycie na pytanie: 1,2,3 strona 156 (podręcznik) 

 


