ZASADY GRY

CEL GRY

Gracze wcielają się w odkrywców zielonej energii. Podróżują po zielonej krainie OZE
(odnawialne źródła energii) i poznają sposoby pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Zwycięzcą zostaje ten gracz, który najszybciej ukończy zbieranie żetonów na polach
z symbolami energii odnawialnej na widokówkach.

ZAWARTOŚĆ

plansza

40 żetonów

12 widokówek

instrukcja

8 pionków

2 kostki

OPIS ELEMENTÓW GRY
• Plansza składa się ze schematu dróg, które się krzyżują. Drogi prowadzą przez 10
obszarów z odnawialnymi źródłami energii: farma wiatrowa, farma solarna, elektrownia
wodna, zakład przetwarzania biomasy, geotermia, które gracze odwiedzają w trakcie
rozgrywki. Każdy obszar połączony jest z 3 polami otoczonymi żółtym kolorem. Każda
droga na planszy jest jednokierunkowa, a strzałki wskazują kierunek ruchu pionka. Kolory
pól odpowiadają 5 odnawialnym źródłom energii: wiatrak – zielony, panel słoneczny – żółty,
elektrownia wodna – niebieski, biomasa – brązowy, geotermia – czerwony.
• Kolory na kostce odpowiadają kolorom energii.
Kolor czarny na kostce symbolizuje energię konwencjonalną - węgiel.
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• Dwustronne żetony – po 8 żetonów dla każdego z 5 rodzajów energii odnawialnej.
Na odwrocie każdego żetonu znajdują się 2 numery z pytaniami.
• Widokówki – 12 widokówek, które zawierają po 3 miejsca na żetony, które gracz
zdobywa w trakcie gry.
• Instrukcja – zasady gry oraz 80 pytań z odpowiedziami.
energia
geotermalna

energia
wodna

energia
solarna

biomasa

energia
wiatrowa

PRZYGOTOWANIE DO GRY
• Na początku rozgrywki należy rozłożyć planszę na środku stołu.
• Żetony dzielimy według rodzajów energii w 5 stosach po 8 sztuk. Następnie układamy
losowo po 4 identyczne żetony jednej energii na jednym z 10 obszarów na planszy. Żetony
układamy rysunkiem energii do góry.

• Każdy z graczy otrzymuje po 2 pionki w jednym kolorze, które ustawia na polu start na
planszy.
• Każdy z graczy losuje jedną widokówkę, którą układa odkrytą przed sobą. Pozostałe
widokówki układamy zakryte obok planszy.
• Kostki do gry otrzymuje najmłodszy gracz.
• Gra przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

PRZEBIEG GRY

WA R I A N T P O D S TAWOW Y

RUCH GRACZA

Gracz, na którego przypada ruch, wykonuje rzut 2 kostkami i wykonuje w dowolnej
kolejności dwa ruchy swoimi pionkami. Może wykonać oba ruchy jednym pionkiem lub
każdy ruch różnym pionkiem. Gracz może zrezygnować z wykonania jednej akcji, ale nie
może zrezygnować z wykonania obu.
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Gracz przesuwa dowolny ze swoich pionków do przodu na najbliższe wolne pole z kolorem
pokazanym na kostce. Przeskakuje przy tym wszystkie pola z innymi kolorami oraz wszystkie
pola z takim samym kolorem, na których jest jeden pionek tego samego gracza lub innych
graczy.
Jeżeli na jednej z kostek pojawi się kolor czarny (energia konwencjonalna), gracz przesuwa
dowolny pionek o jedno pole do przodu.
Jeżeli na dwóch kostkach wypadną dwa czarne kolory, gracz może ponownie je przerzucić
lub ruszyć się pionkiem o dwa pola lub dwoma pionkami o jedno pole.
ŻETONY

• Jeżeli gracz dotrze na planszy do dowolnego obszaru połączonego z polem z energią
odnawialną, może wziąć jeden żeton, jeśli właśnie takiego żetonu brakuje na jego
widokówce.”
• Zdobyty żeton gracz układa na swojej widokówce.
• Jeżeli żetony w tym miejscu się wyczerpią, gracz nie zdobywa żetonu.
• Gracz może wziąć żeton po ruch pionkiem, nigdy przed ruchem.
• Gracz nie może wziąć żetonu, którego nie ma na swojej widokówce.
WIDOKÓWKI

• Każdy gracz posiada przed sobą 1 widokówkę.
• Po wypełnieniu 3 żetonami widokówki, gracz ciągnie nowa widokówkę z zakrytego stosu
i układa odkrytą przed sobą.

WARIANT ZAAWANSOWANY
WERSJA Z PYTANIAMI

• Jeżeli gracz dotrze na planszy do dowolnego obszaru z energią odnawialną, bierze żeton
ze stosu, odwraca go i wybiera numer pytania. Prosi innego gracza o przeczytanie pytania
i odpowiada na nie.
• Jeżeli odpowiedź była prawidłowa, gracz zatrzymuje żeton i układa go na swojej
widokówce.
• Jeżeli odpowiedź była zła, gracz odkłada żeton na spód stosu żetonów z którego go
pobierał.
ZAKOŃCZENIE GRY

Gra kończy się w chwili, gdy jeden z graczy ukończy 3 widokówki - wypełni je żetonami.
Gracz ten zostaje zwycięzcą.
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)

To źródła energii, które uzupełniają się (odnawiają) w sposób naturalny, czyli tak, jak np.
energia wiatru lub promieniowania słonecznego. Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych
jest energią czystą, nazywaną również zieloną, to znaczy przyjazną środowisku. Podczas jej
wytwarzania nie są wydzielane do atmosfery gazy cieplarniane.
KOLEKTOR SŁONECZNY
Korektor słoneczny to urządzenie
służące do zamiany energii słonecznej
na ciepło, np. do ogrzania wody.

TURBINA WIATROWA
Turbina wiatrowa (elektrownia wiatrowa,
siłownia wiatrowa) to urządzenie służące
do produkcji energii elektrycznej z wiatru.

ELEKTROWNIA WODNA
Elektrownia wodna to zakład zamieniający
energię wody na energię elektryczną.
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ENERGIA GEOTERMALNA
Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem
Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach
wypełniających szczeliny skalne. Temperatura Ziemi
zwiększa się wraz z jej głębokością.
Gejzer jest rodzajem gorącego źródła, które
gwałtownie wyrzuca słup wody i pary wodnej
o temperaturze wrzenia. Woda jest ogrzewana przez
otaczające ją skały.

BIOMASA

Pellet to wysoko wydajne, odnawialne paliwo
produkowane z biomasy.
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Biomasa służy wytworzeniu energii,
nazywa się ją również biopaliwem. Może
występować w różnej formie i postaci.
Najczęściej wyróżnia się biomasę w postaci
stałej, płynnej lub gazowej.
Energię zawartą w biomasie można
przetworzyć na inne formy energii poprzez
spalanie biomasy lub spalanie produktów
jej rozkładu. W wyniku spalania uzyskuje
się ciepło, które może być przetworzone na
inne rodzaje energii, np. elektryczną.

PYTANIA QUIZOWE
Poprawne odpowiedzi zaznaczone są pogrubioną czcionką.
1. Co oznacza skrót OZE?
a. Odnawialne źródła energii
b. Okresowe zasoby elektryczne
c. Ochotniczy zespół energetyczny
2. Dlaczego o OZE, czyli odnawialnych źródłach energii, mówimy zielona energia?
a. Ponieważ uzyskujemy ją z palenia świeżo skoszonej trawy
b. Ponieważ jest to energia, która służy do napędzania pojazdów ufoludków
c. Ponieważ korzystanie z odnawialnych źródeł energii, czyli wiatru, słońca, wody
jest bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego niż korzystanie
z nieodnawialnych źródeł energii, czyli węgla, ropy i gazu
3. Wskaż dwie zalety zielonej energii:
a. Powoduje mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego niż energia
nieodnawialna, taka jak: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny
b. Ma ładny kolor
c. Jej pokłady są niewyczerpane lub łatwo odnawialne
4. Wskaż trzy przykłady odnawialnych źródeł energii:
a. Wiatr
b. Węgiel
c. Ropa naftowa
d. Słońce
e. Ruch wody
5. Wskaż trzy przykłady nieodnawialnych źródeł energii:
a. Gaz ziemny
b. Węgiel
c. Słońce
d. Wiatr
e. Ropa naftowa
6. Wskaż trzy źródła energii przyjazne dla środowiska naturalnego:
a. Słońce
b. Węgiel kamienny
c. Gaz ziemny
d. Wiatr
e. Ruch wody
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7. Wskaż dwa źródła energii, które powodują zanieczyszczenie środowiska naturalnego:
a. Słońce
b. Węgiel kamienny
c. Ropa naftowa
d. Wiatr
e. Ruch wody
8. Jak inaczej nazywamy energię odnawialną – wskaż trzy określenia:
a. Niekonwencjonalna
b. Kolorowa
c. Zielona
d. Alternatywna
9. Jak inaczej nazywamy energię nieodnawialną – wskaż dwa określenia:
a. Konwencjonalna
b. Kolorowa
c. Paliwa kopalne
10. Dlaczego energię ze słońca, wiatru lub wody nazywamy czystą energią?
a. Ponieważ powoduje mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego niż
energia pozyskiwana z: węgla, ropy i gazu
b. Ponieważ można ją wykorzystywać do podłączenia pralki i uprania brudnych ubrań
11. Wskaż dwie poprawne odpowiedzi – dlaczego ludzie szukają nowych źródeł energii?
a. Ponieważ nie jest dobrze, gdy energia się przed nami chowa
b. Ponieważ nieodnawialne źródła energii, tak zwane paliwa kopalne, czyli węgiel,
ropa i gaz kiedyś się skończą
c. Ponieważ powinniśmy dbać o środowisko naturalne i poszukiwać takich źródeł
energii, które go nie zanieczyszczają
12. Co to znaczy nieodnawialne źródła energii?
a. To znaczy, że możemy ich używać w nieskończoność i nigdy się nie wyczerpią
b. To znaczy, że kiedy je zużyjemy, kiedy się wyczerpią, to już ich nie będziemy mieli
lub odtworzą się dopiero za kilka milionów lat, np. węgiel, ropa naftowa,
gaz ziemny
13. Co to znaczy odnawialne źródła energii?
a. To takie źródła, które odnawiają się w naturalnych procesach przyrody lub ich
zużywanie następuje bardzo powoli, przez co traktowane są jako niewyczerpalne,
np. słońce, wiatr
b. To znaczy, że odnowią się za około 100 lat
14. Wskaż dwa określenia, które pasują do opisu odnawialnych źródeł energii:
a. Przyjazne środowisku
b. Zanieczyszczają środowisko
c. Łatwo dostępne
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15. Wskaż dwa określenia, które pasują do opisu nieodnawialnych źródeł energii:
a. Nie ulegają odnowieniu, kiedyś się wyczerpią i już ich nie będzie
b. Są przyjazne dla środowiska
c. Zanieczyszczają środowisko
16. Jak myślisz, który rodzaj energii jest energią przyszłości dla ludzi i środowiska
naturalnego? Dlaczego?
a. Energia nieodnawialna, czyli węgiel, ropa, gaz
b. Energia odnawialna, czyli energia ze słońca, wiatru, ruchu wody
(Energia nieodnawialna kiedyś się skończy, dlatego ludzie powinni rozwijać technologie
związane z odnawialnymi źródłami energii, czyli ze słońcem, wiatrem, wodą)
17. Jak myślisz, który rodzaj energii jest zdrowszy dla ludzi? Dlaczego?
a. Energia nieodnawialna, czyli węgiel, ropa, gaz
b. Energia odnawialna, czyli energia ze słońca, wiatru, ruchu wody
(Spalanie ropy i węgla prowadzi do zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy)
18. Jak myślisz, czy zapotrzebowanie na energię na świecie rośnie czy spada?
a. Rośnie, ludzie potrzebują coraz więcej energii
b. Spada, ludzie nie potrzebują aż tyle energii
19. Na ile lat, według naukowców, wystarczy pokładów węgla na Ziemi przy założeniu
obecnego zużycia?
a. Na 130 lat
b. Na 200 lat
c. Na 350 lat
20. Do czego służy kolektor słoneczny?
a. Do produkcji ciepła
b. Do produkcji prądu
21. Do czego służy panel fotowoltaiczny?
a. Do produkcji ciepła
b. Do produkcji prądu
22. Jak nazywa się urządzenie służące do ogrzewania wody promieniami słonecznymi?
a. Kolektor słoneczny
b. Panel fotowoltaiczny (inaczej nazywany baterią słoneczną)
23. Jak nazywa się urządzenie służące do produkcji prądu z promieni słonecznych?
a. Kolektor słoneczny
b. Panel fotowoltaiczny (inaczej nazywany baterią słoneczną)
24. Panele fotowoltaiczne składają się z:
a. Drewnianych deszczułek
b. Ogniw fotowoltaicznych
c. Metalowych puszek
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25. Na której stronie dachu domu w Polsce umieszcza się kolektory słoneczne? Dlaczego?
a. Południowej, bo tam dociera najwięcej promieni słonecznych
b. Północnej
26. Kolektory słoneczne najczęściej są umieszczane:
a. W piwnicach domów
b. Na dachach budynków
c. W lasach
27. Z którym rodzajem odnawialnych źródeł energii kojarzą ci się panele fotowoltaiczne?
a. Ze słońcem
b. Z ruchem wody
c. Z wiatrem
28. Od czego zależy ilość promieni słonecznych, która dociera na Ziemię?
a. Od humoru słońca
b. Od pory roku
29. Kiedy dociera do Polski najwięcej promieniowania słonecznego?
a. Wiosną
b. Latem (nawet 7 razy więcej niż zimą)
c. Jesienią
d. Zimą
30. Jaka część energii słonecznej docierającej do atmosfery Ziemi trafia na jej powierzchnię?
a. 45% (część promieni zostaje pochłonięta przez atmosferę, chmury lub odbita
i rozproszona)
b. 75%
c. 100%
31. Wskaż dwie zalety korzystania z energii słonecznej w celu uzyskiwania prądu lub ciepła:
a. Energia słońca jest niewyczerpana
b. Słońce daje nam ładną opaleniznę
c. Słońce świeci za darmo
d. Panele słoneczne odstraszają komary
32. Wskaż jedną wadę korzystania z energii słonecznej:
a. W zimie na Ziemię dociera mało promieni słonecznych
b. Energia słoneczna nie daje się złapać, trzeba się sporo za nią nabiegać
33. W jaki sposób można wykorzystać kolektory słoneczne?
a. Do podgrzania wody do kąpieli
b. Do smażenia na nich jajecznicy
c. Do komunikacji z kosmitami
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34. Pod jaką postacią energia słoneczna dociera do Ziemi?
a. Babiego lata
b. Promieni słonecznych
c. Gradu
35. Jaka temperatura panuje na powierzchni Słońca?
a. 5500°C
b. 1000°C
c. 100°C
36. Gdyby człowiekowi udało się przechwycić i zmagazynować energię wytwarzaną przez
Słońce w czasie tylko jednej sekundy, to na ile lat tej energii starczyłoby dla całej ludzkości?
a. 100 lat
b. 1000 lat
c. Milion lat
37. Ile czasu zajmuje promieniom słonecznym dotarcie na Ziemię?
a. 30 sekund
b. 3 minuty
c. 8 minut
38. Ile lat ma Słońce?
a. 150 lat
b. 30 milionów lat
c. 5 miliardów lat
39. Za ile lat Słońce zgaśnie?
a. Za około 1000 lat
b. Za 2 miliony lat
c. za 5 miliardów lat
40. Do jakiej maksymalnej temperatury kolektory słoneczne mogą ogrzać wodę?
a. Do 36°C
b. Do 50°C
c. Nawet do 90°C (do najwyższych temperatur woda podgrzewa się podczas długich,
bezchmurnych dni)
41. Gdzie do tej pory powstała największa elektrownia słoneczna na świecie?
a. Na Antarktydzie
b. W Afryce, w Maroku na pustyni Sahara
c. W Australii
42. Największa elektrownia słoneczna na świecie dostarcza energię zaopatruje w energię
elektryczną:
a. 100 tysięcy osób
b. 200 tysięcy osób
c. Milion osób
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43. Jak nazywają się wiatraki, które produkują prąd?
a. Wiatrołapy
b. Turbiny lub elektrownie wiatrowe
c. Prądownice
44. Jak nazywa się skupisko wiatraków, które produkują prąd? Poprawne są dwie
z poniższych odpowiedzi.
a. Pastwisko wiatraków
b. Park wiatrowy
c. Wiatrakowe pole
d. Farma wiatrowa
45. Wskaż dwie zalety wiatraków produkujących prąd:
a. Na wiatrakach ptaki mogą zakładać gniazda
b. Wiatraki nie powodują zanieczyszczenia środowiska naturalnego
c. Wiatraki przeganiają chmury i dzięki temu nie pada deszcz
d. Wiatr się nigdy nie wyczerpie
46. Wskaż dwie wady wiatraków produkujących prąd:
a. Wiatr jest zmienny, raz wieje, a raz nie
b. Wiatraki są leniwe i nie chce im się pracować
c. Nie w każdej części kraju wieje wystarczająco silny wiatr
47. Gdzie w Polsce występuje najsilniejszy wiatr?
a. Na północy Polski i w Wielkopolsce
b. Na południu Polski
48. Z jakich elementów składa się wiatrak produkujący prąd?
a. Łodygi, liści i płatków
b. Masztu, śmigła (łopaty) i gondoli
49. Co to jest – zmienia energię wiatru na prąd elektryczny?
a. Elektrownia wodna
b. Kolektor słoneczny
c. Turbina wiatrowa
50. Czy farmy wiatrowe buduje się morzu?
a. Tak
b. Nie
51. Ile skrzydeł (zwanych również łopatami) mają najczęściej turbiny wiatrowe?
a. 7 b. 3 c. 1
52. Dlaczego skrzydła wiatraka obracają się?
a. Ponieważ świeci słońce
b. Ponieważ działa na nie wiatr, który wprawia je w ruch, im mocniej wieje wiatr, tym
szybciej obracają się skrzydła wiatraka
c. Bo lubią się kręcić
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53. Dlaczego wiatr wieje?
a. Ponieważ nie może ustać w miejscu
b. Przyczyną występowania wiatru są różnice ciśnień w atmosferze powodowane
przez różnice temperatury
c. Ponieważ wciąż kogoś goni
54. Czy w Polsce są farmy wiatrowe?
a. Tak
b. Nie
55. Która z poniższych nazw nie jest nazwą rodzaju wiatru?
a. Bryza
b. Monsun
c. Hiacynt
56. Jedna duża elektrownia wiatrowa pokrywa roczne zużycie energetyczne:
a. 100 domów
b. 2 000 domów
c. 50 000 domów
57. Hydroelektrownia to elektrownia:
a. Słoneczna
b. Na węgiel
c. Na odpadki z kuchni
d. Na wodę
58. Co to jest – wykorzystuje siłę wody do wytworzenia energii elektrycznej?
a. Elektrownia wodna
b. Turbina wiatrowa
c. Kolektor słoneczny
59. Gdzie najczęściej powstają elektrownie wodne?
a. Na szczytach gór
b. W pobliżu lasów
c. W pobliżu rzek
60. Jaki obszar naszej planety pokrywa woda?
a. 75%
b. 30%
c. 15%
61. Największa w Polsce elektrownia wodna jest w:
a. Kutnie
b. Żarnowcu
c. Sopocie
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62. Czy można wykorzystać ruch fal morskich do produkcji prądu?
a. Tak b. Nie
63. Z którym z odnawialnych źródeł energii kojarzy ci się zapora wodna?
a. Z energią słońca
b. Z energią ruchu wody
c. Z energią z wiatru
64. Pozyskiwanie energii z ruchu wody dotyczy:
a. Tylko wody słodkiej (w rzekach)
b. Tylko wody słonej (w morzach)
c. Zarówno wody słodkiej, jak i słonej
65. Skąd się wzięła woda na Ziemi?
a. Najprawdopodobniej z kosmosu
b. Została wyprodukowana w Chinach
c. Wytrysnęła z głębi ziemi
Najprawdopodobniej woda przybyła z kosmosu wraz z asteroidami około 4,1 mld lat temu
podczas bombardowania wywołanego zmianami orbit planet Układu Słonecznego
66. Które z poniższych państw uzyskuje najwięcej energii elektrycznej ze spadku wody?
a. Kongo
b. Norwegia
c. Włochy
67. Utrata jakiej ilości wody z organizmu człowieka jest niebezpieczna dla zdrowia?
a. 10% b. 50% c. 70%
68. Im bliżej środka Ziemi tym cieplej. Można wykorzystać to ciepło do ogrzewania wody
lub produkcji prądu – taką energię nazywamy energią geotermalną. Czy energia
geotermalna jest energią odnawialną:
a. Tak
b. Nie
69. Jak nazywa się słup gorącej wody, który wytryskuje z podziemnych źródeł
na powierzchnię Ziemi niczym olbrzymia fontanna?
a. Wodospad
b. Wulkan
c. Gejzer
70. W głąb Ziemi z każdym kilometrem jej temperatura wzrasta średnio o:
a. 1°C
b. 25°C c. 100°C
71. Energia geotermalna jest:
a. Energią z kosmosu
b. Wewnętrznym ciepłem ziemi
c. Energią pozyskaną ze spalania w wysokich temperaturach
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72. Temperatura Ziemi:
a. Zmniejsza się wraz z głębokością
b. Zwiększa się wraz z głębokością
73. Wskaż trzy sposoby, jak możemy wykorzystać ciepłe skały znajdujące się w głębi Ziemi:
a. Do ogrzewania mieszkań
b. Do kąpieli
c. Do produkcji energii elektrycznej
d. Do produkcji lodów
74. Jaka temperatura panuje w jądrze Ziemi, czyli w samym jej środku?
a. 5°C
b. 100°C
c. 6600°C
d. 50 000°C
75. W jaki sposób pozyskuje się energię geotermalną?
a. Poprzez spalanie skał
b. Poprzez tworzenie odwiertów do zbiorników gorących wód geotermalnych
c. Łapiąc energię geotermalną w siatki na motyle
76. Jak inaczej nazywamy biomasę?
a. Biopaliwo
b. Ciemna masa
c. Masa paliwowa
77. Wskaż dwa elementy, które zaliczamy do biomasy:
a. Stare samochody
b. Suche liście
c. Odpadki z gospodarstw domowych, np. obierki
78. Z którym z odnawialnych źródeł energii kojarzy ci się rzepak?
a. Z biomasą
b. Ze słońcem
c. Z wiatrem
79. Wskaż dwie rośliny energetyczne, czyli takie, które spala się w celu uzyskania energii
cieplnej, np. na ogrzanie domu:
a. Wierzba wiciowa
b. Hiacynt
c. Tulipan
d. Trzcina pospolita
80. Które z wymienionych nośników nie należą do biomasy?
a. Słoma
b. Drewno
c. Węgiel
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