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Quiz „Prawdy i mity o energii odnawialnej”
Mini quiz dla uczniów gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych.

Ogniwa s oneczne s bardzo drogie i dlatego nie mog by powszechnie stosowane.
Nieprawda. Koszty produkcji ogniw s onecznych obni y si z 70 dol./wat w latach
siedemdziesi tych do nieca ych 3.50 dol./wat dzisiaj. Jak si oczekuje, b
one nadal
spada y, nawet do 1 dol./wat, dzi ki post powi technicznemu i skokowemu przyrostowi
mocy. Badania zmierzaj ce do ulepszenia technologii fotoelektrycznej prowadzi si
dos ownie w setkach laboratoriów. Nie mija nawet miesi c, eby nie og oszono nowych
osi gni albo w budowie ogniw fotoelektrycznych, albo w technologii ich produkcji.

giel jest najbrudniejszym z paliw i najbardziej szkodliwym dla rodowiska.
Prawda. Ostatnie dziesi ciolecia by y okresem systematycznego odchodzenia od w gla,
najbrudniejszego z paliw i najgro niejszego dla klimatu, na rzecz ropy, która jest nieco mniej
szkodliwa dla rodowiska oraz w na rzecz gazu ziemnego, najczystszego i najmniej
zanieczyszczaj cego atmosfer z tych trzech rodzajów paliw. W nie d enie do pozyskania
czystych, nieszkodz cych klimatowi paliw, a nie wyczerpywanie si zasobów kopalin, jest
si nap dow transformacji, która wprowadza wiat w wiek S ca i wodoru.

Spe nia si marzenie wszystkich posiadaczy „czterech kó ek” – samochód na wod .
Prawda. Kiedy zaczniemy otrzymywa elektryczno
wiatru, b dziemy j mogli
wykorzystywa do elektrolizy wody, rozszczepiaj c cz steczki wody na cz ci sk adowe –
wodór i tlen. Wodór to najprostsze paliwo, które w przeciwie stwie do w gla czy nafty jest
ca kowicie wolne od w gla (pierwiastkowego). Jest to wymarzone paliwo do nowych, wysoce
sprawnych ogniw paliwowych, nad którymi pracuj wszyscy g ówni producenci
samochodów. (Chyba ju s takie samochody !!).
Energia s oneczna mo e by wykorzystywana w krajach gdzie s ce wieci przez
wi ksz cz
roku. W pochmurnej Europie niestety nie mo emy z niej korzysta .
Nieprawda. Mo liwo ci energetyki s onecznej s ogromne. Zdj cia lotnicze pokazuj , e
nawet przy zwykle zachmurzonym niebie zamontowanie ogniw s onecznych na dachach
domów na Wyspach Brytyjskich pozwoli oby w s oneczne dni uzyska 68 tys. megawatów
mocy, co równa oby si oko o po owie mocy potrzebnej w godzinach szczytu.
Jedn z najbardziej dynamicznie rozwijaj cych si dziedzin energetyki jest energetyka
atomowa.
Nieprawda. W latach osiemdziesi tych wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach
atomowych wyniós 140 %, natomiast w latach dziewi dziesi tych obni
si do 6 % . W
zderzeniu z kosztami demonta u elektrowni atomowych, mog cymi dorówna nak adom
poniesionym na ich budow , to ród o energii, maj ce by tak tanie, e ‘nie warto nawet
liczy ”, okaza o si zbyt drogie”. W wielu krajach trwa albo jest planowane w najbli szych
latach zamykanie elektrowni atomowych, m. in w Bu garii, Niemczech, Kazachstanie,
Holandii, Rosji, S owacji, Szwecji i Stanach Zjednoczonych.
Energia geotermiczna pochodzi z wn trza Ziemi. Ten rodzaj energii jest w zasadzie nie
do wyczerpania.
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Prawda. W przeciwie stwie do pól naftowych, które w ko cu wyczerpi si , racjonalnie
eksploatowane ród a energii geotermicznej mog jej dostarcza w niesko czono . (...)
Energia geotermalna mo e s
bezpo rednio do ogrzewania wn trz, jak w Islandii, gdzie w
ten sposób ogrzewa si 85 % budynków, do k pieli w gor cych ród ach, jak w Japonii, albo
do produkcji elektryczno ci, jak w Stanach Zjednoczonych.
______________________________________
Wszystkie teksty u yte w odpowiedziach pochodz z ksi ki Gospodarka ekologiczna. Na
miar Ziemi. Lester R. Brown, Ksi ka i Wiedza, Warszawa 2003
„Lester R. Brown, uznany przez „Washington Post” za jednego z najbardziej wp ywowych
my licieli wiata, kieruje Instytutem Polityki na rzecz Ziemi (Earth policy Institute),
prowadz cym badania interdyscyplinarne nad wypracowaniem koncepcji gospodarki
ekologicznej i sposobami jej urzeczywistnienia”.

