
Protokol 

EGJAK Energy- 2. Úloha 

Zadanie: (praktická časť úlohy) 

Čo budete potrebovať? 

 Rôzne svetelné zdroje (použite min. 4 z uvedených): žiarovka, kompaktná žiarivka, 

halogénová žiarovka, LED žiarovka, sviečka, petrolejová/liehová lampa. 

 stolová lampa, teplomer, pétriho miska, voda, dve knihy. 

 Ako na to? 

 Položte teplomer na rovný povrch pod lampu do výšky niekoľkých centimetrov od jej 

žiarovky. Rozsvieťte žiarovku a sledujte teplomer dovtedy, kým teplota na ňom  

neprestane rásť. Zapíšte si nameranú teplotu. Čo spôsobilo zmenu teploty na teplomeri? 

 Nalejte do pétriho misky malé množstvo vody (aby  pokrývala celú plochu misky) a misku 

postavte na dve knihy tak, aby bola medzi lampou a teplomerom. Pod misku položte 

teplomer, tak aby jeho ortuť bola celá prekrytá miskou. Žiarovka lampy musí zostať 

v rovnakej vzdialenosti od teplomera ako v pokuse č. 1. Akú teplotu nameriame teraz? 

Prečo? 
 Pokus č.1 zopakujte s ďalšími vybranými svetelnými zdrojmi s rovnakým príkonom (pozri 

tabuľku vpravo) ako mala žiarovka v predchádzajúcom pokuse. Zapíšte, čo ste 

pozorovali. Sú namerané teploty rovnaké?  

 

Zadanie: (teoretická časť úlohy) 

 
 Spravte malá pátranie u vás doma. Koľko máte doma žiaroviek? Aké majú príkony? 

Koľko hodín sú zapnuté za 1 deň, a aká bude spotreba kW/h elektrickej energie za 1 

rok? Koľko € by usporili tvoji rodičia, ak by ste vymenili doma klasické žiarovky za 

LED žiarovky? Uvažujte napríklad o žiarovke s príkonom 60W a LED žiarovke 6W, 

ktorá svieti tak, ako 60W klasická žiarovka (môžu byť použité aj iné hodnoty z tabuľky). 

Vyhľadajte na internete cenu vybraných LED žiaroviek. Za aký čas by sa vám vrátila 

investícia pri výmene LED žiaroviek?  
 

Riešenie: (praktická časť): 

 Na začiatku som mala na teplomeri nameranú izbovú teplotu a to 23°C. 
 Začala som LED žiarovkou. Pri nej stúpla teplota na teplomeri o 1° (teraz na ňom bolo 

24°C). S pétriho miskou som teplomeri namerala iba 23 C°, takže ortuť klesla späť do 

pôvodnej polohy.  



 

 Pri kompaktnej žiarivke stúpla teplota iba o 0,5° (24,5°C). S pétriho miskou sa mi 

stalo to isté ako pri LED žiarovke. 

 

 Pri klasickej žiarovke mi stúpla teplota na 38°C, teda o 15°. S pétriho miskou klesla 

teplota na 25°C. 
 S halogénovou žiarovkou stúpla teplota na 30°C, takže o 7° vyššie. S pétriho miskou 

klesla teplota na 27°C. 

.  

 Keď som skúšala sviečku teplota stúpla na 60°C ale stúpala by aj vyššie, pretože bod 

60°C bol na teplomeri najvyšší. Plameň sviečky totiž dokáže mať teplotu 1100°C. 

S pétriho miskou teplota klesla na 34°C, ale mohla by zase stúpať aj vyššie (keby sa 

voda vyparila). 



 

Riešenie: (teoretická časť): 

Pôvodný svetelný 

zdroj Príkon zdroja vo W 

LED svetelný 

zdroj 

žiarovka 9W 4W LED 

žiarovka 9W 4W LED  

žiarovka 9W 4W LED 

žiarovka 23W 12W LED 

žiarovka 20W 2W LED 

žiarovka 25W 2W LED 

žiarovka 18W 9W LED 

žiarovka 18W 9W LED 

žiarivka 9W 4W LED 

žiarivka 9W 4W LED  

LED 3W 3W LED 

LED 3W 3W LED 

LED 3W 3W LED 

LED 3W 3W LED 

halogénová žiarovka 20W 3W LED 

žiarivka 20W 10W LED 

halogénová žiarovka 20W 3W LED 

žiarovka 40W 4W LED 

halogénová žiarovka 15W 2W LED 

halogénová žiarovka 15W 2W LED 

halogénová žiarovka 15W 2W LED 

halogénová žiarovka 15W 2W LED 

halogénová žiarovka 15W 2W LED 

halogénová žiarovka 25W 3W LED 

LED 2W 2W LED 

 

 Pôvodný svetelný zdroj má spotrebu 363 W. Svetlo svieti priemerne 5 hodín denne. 

5x363= 1815. 1815 W=1,815 kW Počítam, že každý rok (aj s prestupnými) má 365 

dní) 1,815x365= 662,475 kW/rok. 1 kW stojí 0,055 €. Platili by sme: 662,475x0,055= 

36,436125 čo je zaokrúhlene 36,44 €. 



 LED svetelný zdroj má spotrebu iba 101 W. 5x101=505. 505 W=0,505 

kW.0,505x365= 184,325 kW/rok Platili by sme: 184,325x0,055= 10,137875 € čo je 

zaokrúhlene 10,14 €. 

 Ušetrili by sme 36,44-10,14= 26,3 € 

 Keďže LED žiarovka stojí 4,51€ a vymenili by sme 20 svetelných zdrojov tak 

zaplatíme 20x4,51= 90,20 € 

 Aby sa nám to vrátilo: 90,20:26,3= 3,4296577947 čo je zaokrúhlene približne za 3 

a pol roka. 


