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Gaz ziemny jest kopalnym surowcem energetycznym. Składa się głównie z metanu

(ponad 90%) oraz innych gazów węglowodorowych takich jak etan, propan czy butan.
W niewielkich ilościach może zawierać także azot, dwutlenek węgla, siarkowodór i hel.
Gaz ziemny jest lekki, bezzapachowy i łatwopalny. Złoża gazu ziemnego występują
samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej i węgla kamiennego.
Gaz wykorzystuje się jako źródło energii w gospodarstwach domowych, w elektrowniach
i ciepłowniach oraz zakładach przemysłowych. Można nim napędzać pojazdy
samochodowe.
Gaz ziemny pozyskuje się ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. W złożach niekonwencjonalnych występuje m.in. w skałach łupkowych i popularnie jest nazywany gazem
łupkowym (ang. shale gas).

GENEZA GAZU W ŁUPKACH

Szczątki tych organizmów oraz ogromne ilości morskiego planktonu gromadziły się wraz z drobnymi okruchami mineralnymi na dnie zbiorników morskich.
Pod ciężarem kolejno tworzących się warstw, osad uległ
stopniowemu pogrążeniu i kompakcji.

W warunkach beztlenowych, pod wpływem wysokiej
temperatury i wysokiego ciśnienia, jakie panowały na
dużych głębokościach pod powierzchnią ziemi, ił
i muł zamieniały się w łupki. Natomiast uwięzione w skałach
szczątki organiczne stopniowo rozkładały się
i przeobrażały w gaz ziemny.

Łupki gazonośne to ciemne drobnoziarniste skały osadowe o słabej przepuszczalności. Zwane są łupkami,
ponieważ łatwo dzielą się („łupią”) na niewielkie płytki.
W celu wykorzystania uwięzionego w łupkach gazu
ziemnego należy wykonać głębokie wiercenie.
Ryc. D. Koszka-Maroń

W serwisie infolupki.pgi.gov.pl dostępny jest ﬁlm animowany
pt. „Od morza do złoża. Jak powstał gaz łupkowy?”

www. p gi . gov. p l

Tabela stratygraﬁczna

Przed setkami milionów lat, w erze paleozoicznej,
począwszy od kambru, przez ordowik i sylur w morzach
i oceanach żyły różnorodne organizmy takie jak: graptolity, ramienionogi, trylobity, małże czy głowonogi.

gaz w łupkach

WYSTĘPOWANIE GAZU W ŁUPKACH W POLSCE
Na podstawie wyników badań geologicznych wiadomo, że gaz w łupkach występuje
w Polsce w skałach dolnego paleozoiku. Obszar o wysokim prawdopodobieństwie
występowania gazu łupkowego, często nazywany pasem łupkowym, rozciąga się
od Pomorza przez północne i wschodnie Mazowsze, Podlasie, po Lubelszczyznę.
Głównymi utworami perspektywicznymi są skały górnego ordowiku i syluru.
Głębokość występowania łupków gazonośnych na tym obszarze jest zmienna
i waha się od 500 do 1000 m we wschodniej części pasa łupkowego, aż do 4500 m
w części zachodniej.
Według Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego zasoby wydobywalne gazu z łupków wg danych z 2012 r. wynoszą 346 –
768 mld m3. Dokładniejsze dane dotyczące wielkości zasobów gazu łupkowego będą
znane po zakończeniu dokumentowania złóż przez przedsiębiorstwa posiadające
koncesje na ich poszukiwanie i rozpoznawanie.
Obecnie w Polsce zostało odwierconych 68 otworów poszukiwawczych za gazem
łupkowym (stan na luty 2015 r.).

Ryc. Występowanie złóż
gazu i ropy
w pasie łupkowym
w Polsce,
uproszczone
(wg H. Kiersnowski
i I. Dyrka, 2013 r.)
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WYSTĘPOWANIE GAZU W ŁUPKACH
W REGIONIE POMORSKIM
W regionie pomorskim
gaz ziemny występuje
na bardzo dużym
obszarze.
Do tej pory odwiercono
tam najwięcej otworów
poszukiwawczych.
Otwory te sięgają
głębokości od 2500 m
do 4000 m. Gaz
w łupkach może
występować także
pod dnem Morza
Bałtyckiego.

Ryc. Występowanie gazu łupkowego
w regionie pomorskim
(wg H. Kiersnowski i I. Dyrka, 2013)

Jednym z najważniejszych
parametrów informujących
o występowaniu gazu
w łupkach jest zwiększona
zawartość substancji organicznej w skale. Przedstawia
się ją jako procentowy udział
całkowitego węgla
organicznego w skale
– TOC (ang. total organic
carbon).

Ryc. Proﬁl skał dolnego paleozoiku w regionie
pomorskim, które mogą zawierać gaz
ziemny
(wg P. Poprawa, 2010, zmieniony)
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WYSTĘPOWANIE GAZU W ŁUPKACH W REGIONIE
LUBELSKO-PODLASKIM I NA MAZOWSZU
W pasie od północnego Mazowsza,
przez Podlasie, aż po Lubelszczyznę
głębokość występowania łupków
gazonośnych oscyluje od 500 m na
Podlasiu do ponad 4000 m w rejonie
Warszawy i Lublina.
Największe zróżnicowanie głębokości występowania formacji
łupkowych zaznacza się w regionie
lubelskim.

Ryc. Występowanie gazu łupkowego w regionie lubelsko –
podlaskim i na Mazowszu (wg H. Kiersnowski i I. Dyrka,
2013)
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Ryc. Proﬁl skał dolnego paleozoiku
w regionie lubelskim, które mogą
zawierać gaz ziemny
(wg P. Poprawa, 2010, zmieniony)
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RODZAJE ZŁÓŻ GAZU
Ze względu na sposób występowania gazu wyróżniamy złoża konwencjonalne oraz
złoża niekonwencjonalne. Należy podkreślić, że gaz występujący w obu rodzajach
złóż jest tym samym gazem ziemnym, a różnice polegają na sposobie jego
występowania w skałach.

Złoża konwencjonalne stanowią nagromadzenia gazu w skałach porowatych,
o wysokiej przepuszczalności, przykrytych warstwą skał nieprzepuszczalnych.
Dostęp do nich jest stosunkowo prosty, gdyż wymaga tylko pionowego odwiertu, do
którego gaz napływa samoczynnie. Złoża tego rodzaju eksploatowane są od ponad
100 lat.
Złoża niekonwencjonalne występują w skałach o niskiej przepuszczalności, do

których zalicza się łupki. Tego typu złoża nie są do końca rozpoznane, a technologia
ich wydobycia jest dużo młodsza – sięga końca lat 90. XX w. Eksploatacja gazu
z łupków wymaga odwiercenia otworów pionowych, a następnie poziomych i wytworzenia szczelin w skałach tak, aby gaz w sposób kontrolowany mógł wydostać się do
otworu wiertniczego.

Ryc. D. Koszka-Maroń
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WARUNKI WYSTĘPOWANIA I UWALNIANIA
GAZU Z ŁUPKÓW
Gaz zamknięty jest w nieprzepuszczalnej skale łupkowej.
Występuje w oddzielnych
porach, które nie są ze sobą
połączone.
W celu wydobycia gazu
wykonuje się głębokie wiercenie
sięgające gazonośnych skał
łupkowych.

Przepływ gazu uruchamia
się poprzez zabiegi szczelinowania
hydraulicznego, które powodują
poprawę przepuszczalności
skały łupkowej.
W tym celu do odwiertu wtłacza
się pod bardzo dużym ciśnieniem
płyn szczelinujący. Powoduje to
pękanie skały.

Powstała w ten sposób gęsta
sieć drobnych szczelin łączy ze
sobą pojedyncze pęcherzyki gazu,
pozwalając na ich migrację, czyli
przepływ gazu do odwiertu.

Ryc. D. Koszka-Maroń, M. Lidzbarski

Do odwiertu podłącza się sieć rurociągów, którymi gaz z łupków wędruje do odbiorców.
Mogą z niego korzystać elektrownie i zakłady przemysłowe. Gaz dociera także do domów, gdzie jest wykorzystywany np. w kuchenkach gazowych.
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ETAPY PRAC
Zasadniczym etapem prac prowadzącym do wydobycia węglowodorów są prace
poszukiwawcze i rozpoznawcze, mające na celu dokładne zbadanie obszaru
występowania potencjalnego złoża.

Poszukiwanie złóż gazu łupkowego
Faza poszukiwawczo - rozpoznawcza polega na analizie materiałów archiwalnych,
wykonaniu badań geoﬁzycznych i wierceń poszukiwawczych. W wyniku przeprowadzonych szczegółowych badań wybiera się najlepszą możliwą lokalizację dla wykonania
poszukiwawczego otworu wiertniczego, w której przygotowuje się teren pod wiertnię.

Zagospodarowanie wiertni

Teren wiertni Tępcz 1
na Pomorzu
(Fot. PGNiG)

Teren wiertni, czyli obszar, na którym ustawia się wieżę wiertniczą i inne urządzenia
niezbędne do wykonania otworu wiertniczego, zabezpiecza się specjalną folią izolacyjną
i płytami betonowymi. Uniemożliwiają one przenikanie potencjalnych zanieczyszczeń do
gruntu i wód podziemnych. W pobliżu wiertni budowany jest szczelny zbiornik na wodę,
która będzie wykorzystana w procesie szczelinowania.
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Wiercenie otworu poszukiwawczego

Wieża wiertnicza w Lubocinie k. Jeziora Żarnowieckiego
(Fot. M. Lidzbarski)

W pierwszej kolejności wykonuje
się pionowy odcinek otworu, a po
osiągnięciu głębokości występowania łupków gazonośnych zmienia
się kierunek wiercenia na poziomy,
zgodny z układem warstw łupków.
Wiercenie odcinka poziomego
zwiększa możliwość pozyskania gazu
z większego obszaru wokół wiertni,
bez konieczności wiercenia wielu
otworów pionowych zlokalizowanych
blisko siebie.
Każdy otwór wiertniczy w trakcie
wiercenia zabezpieczany jest rurami
okładzinowymi oraz cementem.
Stabilizuje to otwór i uniemożliwia
dostanie się ewentualnych
zanieczyszczeń do kolejnych
warstw skalnych oraz poziomów
wodonośnych.
W trakcie wiercenia do otworu
zatłaczany jest specjalny płyn
– płuczka, który oczyszcza dno
otworu ze zwiercin, wypłukując je na
powierzchnię. Dodatkowo ochładza,
smaruje i zmniejsza ciężar przewodu
wiertniczego.

W trakcie wiercenia wykonuje się
pomiary geoﬁzyczne przewiercanych skał.
Dostarczają one dodatkowych
informacji na temat budowy geologicznej i rodzaju skał.

Badania geoﬁzyczne wykonywane po wierceniu
(Fot. A. Starzycka)
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Szczelinowanie hydrauliczne
Po zakończeniu wiercenia demontuje się wieżę wiertniczą. Następnie przeprowadza
się perforację obudowy poziomego odcinka otworu. Za pomocą niewielkich ładunków
wybuchowych wykonuje się liczne małe otwory w poziomych odcinkach rur wprowadzonych do otworu wiertniczego. Ponieważ detonacja ładunków odbywa się na bardzo
dużych głębokościach, nie ma ona wpływu na skały leżące płycej i nie powinna być
odczuwalna na powierzchni. Teraz można przystąpić do zabiegu szczelinowania
hydraulicznego.
Szczelinowanie polega na wtłoczeniu pod dużym ciśnieniem płynu szczelinującego
do odwiertu w celu wytworzenia szczelin w skale łupkowej. Dzięki zabiegowi szczelinowania następuje uwolnienie gazu ze skały do odwiertu. Zabieg ten na ogół trwa
do kilkunastu godzin.

Przykładowa uproszczona budowa geologiczna przedstawiająca występowanie łupków gazonośnych
ze schematem otworów wiertniczych: poziomego i pionowego. Na schemacie zaznaczono spękania
wytworzone przez szczelinowanie hydrauliczne. (Ryc. C. Janczyn, wg Pennsylvania Independent Oil
& Gas Association, 2013)
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Płyn szczelinujący składa się z wody, proppantu i dodatków chemicznych. Nazwą

proppant określamy bardzo drobny materiał podsadzkowy np. piasek kwarcowy lub
materiał ceramiczny. Proppant przeciwdziała zamykaniu się szczelin powstałych
w skale łupkowej w trakcie szczelinowania. Zadaniem dodatków chemicznych jest
usprawnienie procesu szczelinowania, m.in. poprzez zmniejszanie tarcia, zapobieganie
korozji rur oraz hamowanie rozwoju bakterii.

Przykładowy skład płynu
szczelinującego
(Ryc. D. Koszka –Maroń)

Proppant ceramiczny
(Fot. D. Iwański)

Woda w procesie szczelinowania – do zabiegu szczelinowania w jednym otworze
potrzeba od 15 000 do 20 000 m3 wody. Po zakończonym szczelinowaniu część płynu
wraca spod ziemi przez otwór wiertniczy na powierzchnię. Płyn zwrotny (woda z dodatkami chemicznymi) po podczyszczeniu może zostać ponownie użyty do kolejnych
zabiegów szczelinowania. Proces szczelinowania przeprowadza się na głębokościach
występowania formacji łupkowych i nie wpływa na skały położone powyżej warstw
łupków. Użytkowe poziomy wodonośne w Polsce występują dużo płycej, do głębokości 200 m.
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Testy produkcyjne
Po zakończeniu prac wiertniczych i zabiegu szczelinowania wykonywane są testy
produkcyjne. Polegają one na prowadzeniu badań i obserwacji podczas próbnej,
kontrolowanej eksploatacji gazu. W efekcie zostaje ustalona wydajność otworu, ocena
ciśnienia złożowego oraz jakość gazu. Czas trwania testu produkcyjnego zależny jest
od uzyskiwanych wyników i może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Zagospodarowanie złoża
Pozytywne wyniki testów złożowych pozwalają na rozpoczęcie fazy zagospodarowania złoża. Charakterystyczne dla wydobycia gazu z łupków jest to, że z jednego
miejsca można wykonać od kilku do kilkunastu otworów (rysunek poniżej). W miejscu
wylotu odwierty pozostają zabezpieczone głowicami eksploatacyjnymi.

Zagospodarowanie złoża gazu
łupkowego
(Ryc. C. Janczyn, wg Statoil)

Etap zagospodarowania złoża to szereg procesów inwestycyjnych i formalnych,
związanych z budową kopalni gazu łupkowego. Przygotowuje się także
infrastrukturę niezbędną do wydobycia i dostarczenia surowca na rynek – buduje
się instalacje przesyłowe oraz instalacje do oczyszczania gazu.
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Wydobycie gazu ze złoża

Głowica eksploatacyjna zabezpieczająca wylot odwiertu wiertniczego (Wizualizacja D. Koszka–Maroń)

Faza eksploatacji złoża trwa zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu lat. Wydobyty gaz
dostarcza się do odbiorców przemysłowych i indywidualnych.

Po zakończeniu eksploatacji złoża odwiert wiertniczy wraz z głowicą eksploatacyjną
jest likwidowany, a teren rekultywowany, czyli przywracany do stanu sprzed
rozpoczęcia prac.
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OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO
PIERWSZEGO SZCZELINOWANIA
HYDRAULICZNEGO W POLSCE (2012) – otwór
Łebień LE-2H na Pobrzeżu Koszalińskim
Z inicjatywy Ministerstwa Środowiska wpływ zabiegu szczelinowania na środowisko
analizował zespół ponad 30 specjalistów z 5 instytucji, w tym Państwowego Instytutu
Geologicznego-PIB.

Zbadano m.in.
powietrze
atmosferyczne,
powietrze zawarte w glebie,
wody powierzchniowe,
użytkowe wody
podziemne,
glebę, poziom
hałasu i drgania gruntu.
Szczególną
uwagę
poświęcono
występowaniu
głównego
składnika gazu
ziemnego –
metanu. Nie
stwierdzono
negatywnego
wpływu na
środowisko.

Pobór próbek
na badanie
zawartości metanu
w powietrzu (Fot. PIG-PIB)

Pomiary wód
podziemnych
(Fot. PIG-PIB)

Pomiary składu
chemicznego
powietrza
glebowego (Fot. PIG-PIB)
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SŁOWNICZEK
GEOFIZYKA – dziedzina nauk o Ziemi, zajmująca się badaniem Ziemi metodami stosowanymi w ﬁzyce.
GŁOWICA EKSPLOATACYJNA – urządzenie służące do zamknięcia wylotu odwiertu. Stanowi zabezpieczenie przed niekontrolowanym wydostawaniem się węglowodorów.
GRAPTOLITY – wymarła gromada morskich bezkręgowców zaliczanych do półstrunowców. Żyły
w koloniach, tworząc organiczny, gałązkowy szkielet, często wygięty, a nawet spiralny. Graptolity żyły
w erze paleozoicznej, w okresie od kambru do karbonu. Prowadziły głównie planktoniczny tryb życia
(unosiły się przy powierzchni wody), zasiedlając otwarte partie mórz i oceanów. Graptolity występują
powszechnie w skałach łupkowych – iłowcach i mułowcach ordowiku i syluru.
KOMPAKCJA – proces, który polega na zmniejszeniu objętości i miąższości skały w wyniku
wzrastającego ciśnienia, spowodowanego ciężarem warstw skalnych leżących powyżej.
KOPALINA – minerały i skały, a także składniki ciekłe oraz gazowe nagromadzone w ilości
i w warunkach umożliwiających eksploatację górniczą przynoszącą korzyść gospodarczą. Kopalina
po wydobyciu ze złoża i przetworzeniu staje się surowcem mineralnym.
MONITORING ŚRODOWISKA – wykonywane w określonych odstępach czasu, na określonym terenie obserwacje i pomiary (zarówno jakościowe jak i ilościowe) środowiska przyrodniczego, których
wynikiem jest ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
ODWIERT – otwór wiertniczy, w którym zakończono czynności wiertnicze (wiercenie, orurowanie,
cementowanie, opróbowanie). Odwierty wykonuje się dla celów badawczych, poszukiwawczych, dokumentacyjnych lub eksploatacyjnych. Wyróżnia się odwierty pionowe i poziome.
OTWÓR WIERTNICZY – wyrobisko podziemne o cylindrycznym kształcie wykonane metodami
wiertniczymi. Głębokość otworu jest znaczenie większa w stosunku do jego średnicy. Górna część
otworu wychodząca na powierzchnię ziemi nazywa się wylotem otworu. Ukończony otwór wiertniczy
nazywa się odwiertem.
PALEOZOIK – era w historii Ziemi, trwająca od ok. 541 mln do 252 mln lat temu. Dzieli się na 6
okresów: kambr, ordowik, sylur, dewon, karbon, perm.
PŁUCZKA (płyn wiertniczy) – płyn lub gaz wtłaczany do otworu w trakcie wiercenia w celu oczyszczenia dna otworu ze zwiercin i ich transportu na powierzchnię, chłodzenia, smarowania i obniżenia
ciężaru przewodu wiertniczego oraz utrzymania stabilności ścian otworu.
PŁYN ZWROTNY – jest mieszaniną płynu szczelinującego o zmienionym podczas procesów chemicznych, zachodzących w trakcie szczelinowania hydraulicznego składzie. Powstaje w wyniku przeprowadzonych zabiegów udostępniania złoża. Może zawierać m. in. wodę złożową, okruchy skalne, roztwory technologiczne używane m.in. w momencie zwiercania korków zabezpieczających otwór czy
w trakcie oczyszczania otworu.
PROPPANT – inaczej podsadzka; drobny materiał ziarnisty, np. piasek i granulat ceramiczny. Jest
jednym ze składników płynu stosowanego do szczelinowania hydraulicznego skał. Przeciwdziała zaciskaniu się szczelin w skale łupkowej, dzięki czemu gaz może dopływać do otworu eksploatacyjnego.
PRZEPUSZCZALNOŚĆ – zdolność skały do przepuszczania substancji ciekłych lub gazowych.
PRZEWÓD WIERTNICZY – ciąg połączonych ze sobą rur i obciążników. Przewód wiertniczy wywiera
nacisk na narzędzie wiertnicze i doprowadza płyn wiertniczy na dno otworu w celu jego oczyszczenia
z rozdrobnionego materiału skalnego.
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państwowa służba geologiczna

REKULTYWACJA – przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym
przez działalność człowieka.
ROPA NAFTOWA (olej skalny) – surowiec energetyczny będący mieszaniną naturalnych
węglowodorów stałych, ciekłych i gazowych. Podstawowy skład chemiczny ropy naftowej stanowią:
węgiel (84–86%), wodór (12,5–14,5%) oraz podrzędnie inne pierwiastki: tlen, azot i siarka. Ropa naftowa jest lekką, oleistą cieczą, niemieszającą się z wodą, o charakterystycznym zapachu, często
uwarunkowanym zawartością siarki. Barwa ropy jest zazwyczaj ciemnobrunatna, rzadziej ciemnoszara lub zielonkawa. Ropa naftowa powstała w wyniku rozkładu planktonu roślinnego i zwierzęcego,
w mniejszym stopniu glonów i innych organizmów morskich.
STRATYGRAFIA – dział geologii zajmujący się badaniem i określaniem wieku skał.
SUROWCE ENERGETYCZNE – surowce, podczas spalania których uzyskiwana jest energia cieplna, w zależności od potrzeb przetwarzana na energię elektryczną i mechaniczną. Do surowców
energetycznych zalicza się: węgiel kamienny i brunatny, torf, ropę naftową i gaz ziemny.
SUROWIEC (mineralny) – wydobyta i przetworzona kopalina nadająca się do użytkowania.
SZCZELINOWANIE HYDRAULICZNE – jest zabiegiem stosowanym przed przystąpieniem do eksploatacji gazu łupkowego. Polega na wtłoczeniu pod dużym ciśnieniem płynu szczelinującego do
otworu wiertniczego, w celu wytworzenia w skałach łupkowych drobnych szczelin. Dzięki zabiegowi
szczelinowania następuje uwolnienie gazu ze skały do odwiertu.
WĘGLOWODORY – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy pierwiastków: węgla i wodoru. Wszystkie węglowodory składają się z podstawowego szkieletu
węglowego (powiązanych ze sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomów wodoru.
Węglowodory to podstawowy składnik ropy naftowej i gazu ziemnego.
WIERTNIA – obszar, na którym zamontowana jest wiertnica, zespół urządzeń i zabudowań
niezbędnych przy wykonywaniu otworu wiertniczego określonym sposobem.
WIERTNICA – zespół urządzeń wiertniczych składający się z wieży lub masztu, systemu
wielokrążków, wyciągu wiertniczego, mechanizmu napędowego, stołu obrotowego oraz pomp
płuczkowych.
WIEŻA WIERTNICZA – sztywna kratowa konstrukcja w formie ściętego ostrosłupa,
przeznaczona do wykonywania prac związanych z zapuszczaniem i wyciąganiem rur przewodu wiertniczego do i z otworu.
ZŁOŻE (złoże kopaliny) – naturalne nagromadzenie substancji mineralnej – kopaliny lub kilku
kopalin w takim stopniu koncentracji, ilości i warunkach (np. geograﬁcznych, komunikacyjnych)
pozwalających na jej opłacalną eksploatację i wykorzystanie gospodarcze.
ZWIERCINY – rozdrobniony materiał skalny, powstały w wyniku zwiercania skały przez świder wiertniczy w trakcie wykonywania otworów wiertniczych.
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gaz w łupkach
Działania edukacyjne prowadzone przez pracowników PIG-PIB w ramach projektu
informacyjnego nt. węglowodorów z formacji łupkowych mają na celu przekazywanie młodzieży szkolnej i nauczycielom fachowej geologicznej wiedzy w przystępny
sposób. Jednocześnie zachęcają nauczycieli do wymiany poglądów i opinii o różnych
aspektach związanych z gazem ziemnym w łupkach. Mogą w tym pomóc przygotowane przez nas materiały.
Działania edukacyjne mają zasięg ogólnopolski, jednak skierowane są przede wszystkim
do dzieci, młodzieży i nauczycieli z Pomorza i Lubelszczyzny – obszarów najbardziej perspektywicznych pod względem występowania zasobów złóż węglowodorów w formacjach
łupkowych.

W ramach działań edukacyjnych projektu przygotowywane są:

•Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli: koncepcje zajęć lekcyjnych, scenariusze
lekcji z kartami pracy

Materiały zostały stworzone z myślą o wzbogaceniu zajęć lekcyjnych poświęconych surowcom energetycznym Polski. Zachęcamy do ich realizacji na lekcjach przyrody i geograﬁi.

Prezentacje multimedialne
•
Materiały dotyczą problematyki

gazu w łupkach. Prezentowane treści są zgodne
z wymogami podstawy programowej przedmiotu przyroda i geograﬁa.

•Foldery edukacyjno-informacyjne
•Animacje multimedialne, komiksy, gry i zabawy interaktywne
•Konkursy na temat gazu i ropy w formacjach łupkowych

Zapraszamy do udziału w lekcjach o gazie z łupków dla uczniów
wszystkich poziomów szkół,
oraz do udziału w szkoleniach o gazie z łupków dla nauczycieli.
Szczegółowe informacje są dostępne w serwisie infolupki.pgi.gov.pl
(w dziale EDUKACJA)
Zapraszamy na nasz proﬁl na facebooku:
https://www.facebook.com/infolupki
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Opracowanie: Marta Hodbod, Dorota Koszka-Maroń, Maja Kowalska,
Mirosław Lidzbarski, Magdalena Sidorczuk, Anita Starzycka,
Agnieszka Szczypiorska
Współpraca: Lidia Adach, Ireneusz Dyrka, Marcin Janas, Magdalena Mizerska,
Michalina Ścibisz-Kosanowska
Marzec 2015
Projekt „Wsparcie działań informacyjnych i analityczno-wdrożeniowych nt. węglowodorów z formacji łupkowych na rzecz
bezpieczeństwa energetycznego Polski i ochrony środowiska, w tym
udziału społeczeństwa w procesie udzielania koncesji”

Kierownik projektu: dr Magdalena Sidorczuk
Skład, projekt graﬁczny: Cezary Janczyn

Sﬁnansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

tel. 22 45 92 000
e-mail: infolupki@pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

http://infolupki.pgi.gov.pl

