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Scenariusz zajęć on-line 
 

w ramach Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu 

ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska 

w zdrowej atmosferze” przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury 

Edukacyjnej 
 

 

Przedmiot:  

Temat lekcji: 
Kotły na biomasę. Budowa, zasada 

działania, emisje. 

Autor scenariusza: Grzegorz Pełka 

Nauczyciele zaangażowani  

przy opracowaniu scenariusza: 
Lidia Czerwień 

Numer scenariusza w ramach zajęć: 3 z 6 

Numer/nazwa bloku tematycznego: (jeśli dotyczy) 

Numer scenariusza w ramach bloku 

tematycznego: 
(jeśli dotyczy) 

Kolejność lekcji w ramach spotkania: 3 
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Temat: Kotły na biomasę. Budowa, zasada działania, emisje. 

Miejsce: Małopolska chmura edukacyjna 

Czas trwania lekcji: 2x45 minut 

Cel ogólny/główny zajęć: 
Zapoznanie z budową, zasadą działania i emisjami zanieczyszczeo z 
kotłów na biomasę. 

Cele ogólne bloku 

tematycznego: 
Główne efekty  (jeśli dotyczy) 

Cel ogólny lekcji: 

Przekazanie wiedzy mającej na celu zapoznanie uczniów z 
nowoczesnymi i ekologicznymi technologiami w tematyce kotłów na 
biomasę. 

Cele szczegółowe lekcji: 

Wiadomości 

Uczeń zostaje zapoznany z uwarunkowaniami 

prawnymi w zakresie kotłów na biomasę, 

charakterystyką rynku kotłów na paliwa stałe, a także 

ilością ciepła przez nie dostarczane w podziale na 

różne paliwa stałe. Uczeń zapoznaje się z różnymi 

technologiami spalania biopaliw stałych a także z 

emisją zanieczyszczeń spowodowaną przez ich 

eksploatację. Uczeń poznaje metody ograniczania 

niskiej emisji powodowanej przez kotły na paliwa 

stałe.  

Umiejętności 

Uczeń umie rozpoznać kotły typowo węglowe oraz 

kotły na drewno lub jego pochodne. Potrafi 

przyporządkować dany typ kotła do jego 

charakterystyki energetyczno-emisyjnej.   

Postawy 

Uczeń rozumie potrzebę stosowania efektywnych 

kotłów na biopaliwa stałe w celu ograniczenia lokalnej 

niskiej emisji. 

Forma pracy:  Zbiorowa 

Metody pracy: 
Przekazanie wiedzy, nauka pojęd, przedstawienie problemów w celu 
ich rozwiązania (nauka logicznego myślenia). 

Środki dydaktyczne: Prezentacja multimedialna 

Środki i materiały 

pomocnicze: 
Prezentacja multimedialna 

Liczba uczniów na 

zajęciach w laboratorium: 
(jeśli dotyczy) 

 

1. Sprawy organizacyjne przed zajęciami: (jeśli dotyczy) 

……………………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Przebieg zajęć: 

a. Przedstawienie informacji wstępnych dotyczących kotłów na biopaliwa stałe, charakterystyka 

rynku, ilość produkowanej rocznie energii. 

b. Uwarunkowania prawne w zakresie kotłów na biopaliwa stałe. 

c. Spalanie biopaliw stałych. 

d. Rodzaje kotłów na biomasę. 

e. Ekologia spalania biopaliw stałych. 

f. Sposoby ograniczania niskiej emisji w kontekście spalania biopaliw stałych. 

g. Dyskusji i podsumowanie. 
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