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TÉMA                                 POROVNANIE SPOTREBY ENERGIE ŽIAROVKAMI  

CIELE  

Zistiť spotrebu energie klasickou žiarovkou a LED žiarovkou za rok. 

Porovnať spotrebu energie žiaroviek.  

Vypočítať návrat investície pri výmene klasickej žiarovky za LED žiarovku.  

POMÔCKY PC s pripojením na internet, LED žiarovka, klasická žiarovka, kalkulačka, papier, pero 

 

PRACOVNÝ 

POSTUP 

1. Spočítať všetky žiarovky v jednej domácnosti. 

2. Zistiť príkon žiaroviek, cenu spotreby energie za 1 kWh a priemerne koľko hodín 

denne  svietime. 

3. Vypočítať priemernú spotrebu energie žiaroviek za hodinu a za rok. 

4. Vypočítať cenu ročnej spotreby. 

5. Zistiť, koľko ušetríme pri používaní LED žiaroviek namiesto klasických žiaroviek. 

6. Zistiť ceny žiaroviek a celkovú cenu nákupu za žiarovky v domácnosti. 

7. Vypočítať približnú dobu, kedy sa nám vráti investícia pri výmene klasických 

žiaroviek za LED žiarovky.   

 

VÝPOČTY a TABUĽKY 

 

 LED ŽIAROVKA KLASICKÁ ŽIAROVKA 

PRÍKON 6 W 60 W 

POČET KUSOV  36 36 

SPOTREBA ENERGIE ZA HODINU 36 x 6 = 216 Wh 36 x 60 = 2160 Wh 

PREMENA JEDNOTIEK 216 W/h = 0,216 kWh 2160 Wh = 2,16 kWh 

SPOTREBA ENERGIE  0,216 kWh 2,16 kWh 

PRIEMERNÉ DENNÉ SVIETENIE 4 hodiny 4 hodiny  

PRIEMERNÉ ROČNÉ SVIETENIE 4 h x 365 dní = 1460 hodín  4 h x 365 dní = 1460 hodín 

SPOTREBA ENERGIE ROČNE  1460 x 0,216 = 315,36 kWh 1460 x 2,16 = 3153,60 kWh 

CENA ROČNEJ SPOTREBY  ° 315,36 x 0,1384 = 43,65 € 3153,60  x 0,1384 = 436,45 € 

° pri 4 hodinovom dennom svietení  a cene 1 kWh = 0,1384 € 
 

NÁKUP LED ŽIAROVKA KLASICKÁ ŽIAROVKA 

POČET KUSOV 36 36 

CENA ŽIAROVKY 6 € 0,8 € 

CELKOVÁ CENA 216 € 28,8 € 

 



 

ZÁVER PRAKTICKEJ AKTIVITY 

Pri experimente sme sa dozvedeli, že LED žiarovky majú veľa výhod ako hlavne ich vysoká životnosť, veľmi 

nízka spotreba a neobsahujú škodlivé látky v porovnaní s klasickými žiarovkami.   

Podľa výpočtov a tabuliek nám vyplynulo, že pri svietení LED žiarovkami ušetríme 392,80 € ročne 

v porovnaní s klasickými žiarovkami, ak sme brali do úvahy rovnaký svetelný tok.  

Z výpočtu nám tiež vyšlo, že rozdiel pri nákupe žiaroviek je 187,2 €. Počiatočný nákup LED žiaroviek je 

drahší, ale investícia by sa nám vrátila približne po 6 mesiacoch.  

 

TÉMA                                 EXPERIMENT SO ŽIAROVKAMI  

CIELE  

Porovnať stratu svetelnej energie na úkor tepelnej energie pri rôznych typoch 

žiaroviek.  

Zistiť, aký vplyv má voda v súvislosti so stratou tepla pri rôznych typoch žiaroviek.  

POMÔCKY 
PC s pripojením na internet, LED žiarovka, klasická žiarovka, infra žiarovka, sviečka, 

teplomer, miska s vodou, knihy na podloženie, papier, pero 

 

PRACOVNÝ 

POSTUP 

1. Položiť teplomer od rozsvietenej žiarovky do výšky niekoľkých centimetrov.  

2. Zistiť a zapísať nameranú ustálenú teplotu na teplomere.  

3. Medzi zdroj svetla a teplomer umiestniť misku s vodou, pričom dodržíme rovnakú 

vzdialenosť medzi teplomerom a žiarovkou ako pri prvom meraní.  

4. Zistiť a zapísať nameranú ustálenú teplotu na teplomere. 

5. Pokus zopakovať so všetkými typmi žiaroviek. 

6. Zistiť rozdiely a zapísať pozorovanie do záveru. 

 

VÝPOČTY a TABUĽKY 

 
IZBOVÁ TEPLOTA = 22,5 °C 
 

 TEPLOTA na TEPLOMERI TEPLOTA na TEPLOMERI 

MISKA S VODOU  NIE ÁNO 

LED ŽIAROVKA 24,0 °C 22,5 °C 

KLASICKÁ ŽIAROVKA 34,5 °C   

INFRA ŽIAROVKA 38,5 °C  

SVIEČKA 40,5 °C  

 
 
 
 
 
 
 



ZÁVER PRAKTICKEJ AKTIVITY 

Z experimentu sa nám podarilo zistiť, že klasická žiarovka síce svieti, ale veľa energie premieňa na teplo, 

preto sa teplomer zohrial na teplotu až 34,5°C. Keď sme medzi rozsvietenú žiarovku a teplomer umiestnili 

misku s vodou, teplota na teplomere bola výrazne nižšia, lebo voda pohltila vyžarované teplo, dôkazom 

čoho bolo, že sa začala zohrievať. Najmenšia nameraná teplota bola pri LED žiarovke, o ktorej sme sa 

dočítali, že vyžaruje tzv. studené svetlo, čiže hlavne svieti a nepremieňa sa na teplo. Najvyššiu nameranú 

teplotu sme zistili zo sviečky, kde nám nestačila ani stupnica teplomera. Čiže sviečka nám poskytla síce 

zdroj malého svetla, ale hlavne bola energia premenená na teplo. Preto sa aj v minulosti využíval oheň ako 

hlavne zdroj tepla. Pri infračervenej žiarovke, ktorá mala červený povrch, sme zistili, že jej úlohou nie je 

svietiť, ale hlavne energiu prenášať ako infračervené teplo čiže zohrievať.  

Z nášho experimentu vyšlo, že každý typ žiarovky svieti inak a tiež každá žiarovka premieňala rôzne 

množstvo svetelnej energie na tepelnú energiu. Pri pokuse s vodou sme zistili, že voda pohlcuje vyžarované 

teplo.   

 
 
 
  


