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ЕНЕРГИЯТА – ПРИЯТНО НИ Е ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ! 

 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕНЕРГИЯТА 

 
Енергията е навсякъде около нас. Когато ходим, имаме нужда от енергия, която да 

задвижва тялото ни. Когато готвим, имаме нужда от енергия, която да превърне 

суровите съставки във вкусно ядене. Всеки ден ние гледаме телевизия, слушаме 

музика, ползваме вода, сърфираме в Интернет, и палим лампи. За да извършим 

всички  тези дейности ние консумираме енергия.  

 

ИЗМЕРВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА 

 

Енергията се измерва в джаули (виж Международната измерителна система - I.S). 

Мощност (P) се използва за да се опише мярката, в която енергията се превръща, и се 

измерва във ватове. Един ват е равен на 1 джаул за секунда. Това означава, че  за 

един час една машина с мощност 1 кW ще изисква енергия 1часх1uW=1kwh (един 

киловат часа), или 3,600, 000 джаула (3,600 sec x 1,000 W).  

 

ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ЕМИСИИ   

 
Въглеродът е четвърти по разпространение химичен елемент в света и градивен 

елемент на всички живи организми на земята. Нашето тяло например се състои от 18 

процента въглерод. Изкопаемите горива, като нефтът, газът и въглищата са 

образувани от останки на организми, които са били хванати в капан под земята от 

Ти какво знаеш 
за енергията? 
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ледниците преди милиони години. Въглеродът, който се съдържа в тези горива се 

използва за да се произведе енергия за индустрията и за лични нужди. Въглеродът 

взаимодейства с кислорода и образува въглероден диоксид (CO2). Когато изгаряме 

изкопаеми горива, големи количества въглероден диоксид се отделят в атмосферата.   

CO2 е един от основните и най-важни парникови газове на земята.  Тези газове 

помагат част от енергията, освободена от повърхността на земята, да се запази и да 

не  да се отдели нагоре. Като резултат от това земната атмосфера се нагрява. Това е 

познато като парников ефект.  CO2  винаги е съществувал в атмосферата и е една 

причина за нашия климат, но човешката дейност е довела до неговите изключително 

високи стойности, станали причина за осезаеми промени в нашия климат и изискващи 

от нас да предприемем някакви действия като използваме енергията по-разумно.  

 

ПЕСТЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА 

 
Можете да спестите енергия като намалите консумацията си на електричество 

и отопление. Като правите информирани избори по отношение на транспорта, 

водата и храната, като управлявате отпадъците си и др. вие също пестите 

енергия по косвен път. По-малко похарчена енергия означава по-малко 

въглеводородни емисии. 

Продължете да четете раздела за енергийни теми през следващите месеци и 

ще намерите още много информация!  

 

ДЕЙНОСТИ/ ТЕМИ  ЗА ДИСКУСИЯ  

 Опитайте да дадете определение на енергията. 

 

 Направете списък с десет неща, които правите всеки ден и изискват енергия. 
Можете ли да кажете коя от формите на енергия използват те?  

 Помислете за енергията, която са ползвали родителите ви, както и вашите баба 
и дядо, когато са били на вашата възраст. Какво се е променило? Можете да 
сравните освен това вашата консумирана енергия с тази на ваш връстник от 
третия свят?  

 Кои са основните енергийни източници, използвани за добиване на енергия във 
вашата страна?  Направете карта на различните енергийни източници като 
различите възстановимите от невъзстановимите.  
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 Представете си свят без енергийно снабдяване (без ток, без отопление, ...) Как 
ще се промени вашият живот?  

 Каква е разликата между енергийна ефективност и съхраняване на енергията?  

 Разгледайте отоплителната система на училището и измервателните уреди за 

ток и газ; снимайте, анализирайте и коментирайте.  

 Ползвайте Въпросника U4energy за да прецените как се употребява енергията 

към момента във вашето училище, както и у дома ви.  

 Направете одит във вашето училище и установете къде се пилее енергия. Какви 

бяха резултатите? Направете подобни одити у дома и след това коментирайте 

как бихте могли да използвате енергията по един по-добър начин в училище и у 

дома.  

 
 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ 

 
Потърсете материали за енергията на вашия език в: 
 

 База данни за Детския ъгъл по енергийно образование 
 

 Промени в климата:  
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm 

 

 Библиотека за ресурси на U4energy: 
www.u4energy.eu 

 

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ФАКТИ 

 
1. Енергията е два вида, потенциална и кинетична. Потенциалната енергия е 

натрупаната енергия, а кинетичната се дължи на движението. 
 

2.  За 24 часа една крушка от 100 вата консумира 2.4 kW h енергия. 
 

3. Въглищата, нефтът и природният газ са изкопаеми горива, образувани от телата на 
организми, живели преди милиони години и погребани под земята. 

 

4. Има два основни вида енергийни източници, възстановими и невъзстановими.  
 

5. Вятърът, слънцето, биомасата, водната енергия и геотермичните извори са 
възстановими източници на енергия; те имат неограничени запаси и се възобновяват 
постоянно.  

 

 

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm
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6. Храната натрупва „химична” енергия. Вашето тяло я превръща в други форми като 
кинетична енергия, която ви позволява да се движите, ходите, тичате и играете!  
 
 
 


