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ISMERKEDÉS AZ ENERGIÁVAL 

 

 

MI AZ ENERGIA 

 
Energia vesz körül minket. Ha sétálunk, energiára van szükségünk testünk mozgatásához. 

Főzés közben energia segítségével alakul át a nyers élelmiszer finom étellé. Napi 

rendszerességgel szoktunk tévézni, zenét hallgatni,  vízet használni, szörfözni az interneten, 

és felkapcsolni a lámpákat, amihez mind energia szükséges.  

 

AZ ENERGIA MÉRÉSE 

 

Az energia mértékegysége a joule (lásd a Nemzetközi Mértékegységrendszert - IS).  

Teljesítménnel mérik (Power (P) azt a mértéket, amivel az energia átalakul; ezt  ‘watt’-ban 

fejezik ki. 1 watt az 1 joule/másodperc. Ez azt jelenti, hogy egy 1 kW teljesítményű gépnek 

egy óra alatt 1h x 1kW = 1 kWh, vagy 3,600,000 joules (3,600 sec x 1,000 W) energiára van 

szüksége.  

 

CO2 KIBOCSÁTÁS  

 
A szén az univerzum  negyedik leggyakoribb eleme és építőköve minden élő organizmusnak  
 
A Földön testünk 18%-a például szén. A fosszilis anyagok, mint például az olaj, a földgáz 

több millió évvel ezelőtt a föld felszíne alá került lebomlott organizmusok maradványai. Az 

ezekben található szént használják ipari vagy magáncélú energia előállítására. A szén az 

Mit tudsz az 
energiáról? 
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oxigénnel széndioxidot alkot (CO2). A fosszilis tüzelőanyagok égetése során nagy 

mennyiségű CO2 kerül a légkörbe. 

CO2 egyike a Föld elsődleges és legjelentősebb üvegházhatású gázainak. Ezek a gázok 

részben megakadályozzák a föld felületén felszabadult energia kiszabadulását. Ennek 

eredményeként a Föld légköre felmelegszik. Ezt a folyamatot nevezzük üvegházhatásnak. 

CO2 mindig is megtalálható volt a légkörben, mely az éghajlatért felelős, de az emberi 

tevékenységek jelentős éghajlatváltozást eredményeztek, ami ellen tenni kell és az energiát 

intelligensebben kell felhasználni.  

 

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS 

 
Fűtés és áramfogyasztás mérséklésével energiát takaríthatunk meg. Azáltal, hogy 

megalapozott döntéseket hozunk pl. a közlekedésnél, a víz és 

élelmiszerfogyasztásnál, hulladékkezelésnél, stb. közvetlenül energiát takarítunk 

meg.  Kevesebb energia, kevesebb CO2 kibocsátás.  

 

Olvassák továbbra is az energiával kapcsolatos témáinkat az elkövetkező 
hónapokban, hogy többet megtudjanak! 
 

FELADATOK/VITATÉMÁK 

 Próbáljuk definiálni az energiát.  

 Készítsünk egy 10-es listát olyan dolgokról, melyekhez naponta energiát használunk 
fel. El tudjuk mondani, milyen típusú energiát fogyasztunk velük?  

 Gondolkodjunk azon, milyen energiát használtak  szüleink, nagyszüleink akkor, 
amikor annyi idősek voltak, mint most mi. Mi változott azóta? Hasonlítsuk össze 
energiafogyasztásunkat a fejlődő világban élő diákokéval is. 

 Hazád milyen energiaforrásokat használ az energia előállításához? 

 Térképezzük fel a különböző energiaforrásokat és különböztessük meg a 
megújulókat a nem megújulóktól. 

 Képzeljünk el egy energiaellátás nélküli világot (áram, fűtés nélkül pl. …). Miben 
változna meg az életünk?  

 
 Mi a különbség az energiahatékonyság és az energiatakarékosság között?  
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 Nézzük meg az iskola fűtési rendszerét, a villany és gázóráját; fotózzuk le, 

beszélgessünk róla. 

 Használjuk a U4energy kérdőívet az iskolai és az otthoni energiafogyasztás 

felmérésére. 

 Végezzünk ellenőrzést az iskolában és állapítsuk meg hol megy kárba az energia. 

Mik az eredmények? Hasonló számításokat otthon is végezhetünk és vitassuk meg, 

hogyan lehetne hatékonyabban használni az energiát otthon és az iskolában. 

 
 

HASZNOS LINKEK 

 
Tekintsük meg az Energia tananyagokat saját nyelvünkön az alábbi linkeken: 
 

 Gyereksarok energiaoktatási adatbázis: 

 
 

 Éghajlatváltozás:  
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm 
 

 

 U4energy adattár: 
www.u4energy.eu 

 

ÖTLETEK & TÉNYEK 

 
1. Energia kétféle lehet, potenciális vagy kinetikai. A potenciális energia tárolt energia, míg a 

potenciális mozgás miatt létrejött energia. 
 

2. 24 óra alatt egy 100 wattos izzó-égő 2.4 kW  h-t fogyaszt.  
 

3. A szén, az olaj, a földgáz fosszilis anyagok, melyek  több millió évvel ezelőtt a föld felszíne 
alá került lebomlott organizmusok maradványaiból keletkeztek.   

 

4. Két különböző energiaforrás van, a megújuló és a nem megújuló. 
 

5.  A szél-, napenergia, biomassza, a víz- és geotermikus energia megújuló 
energiaforrások: korlátlan a mennyiségük és pótolni lehet őket. 

 

6.  Az élelmiszerek ‘kémiai’ energiát tárolnak. Szervezetünk ezt az energiát alakítja át  például 
kinetikus energiává, amely lehetővé teszi számunkra a mozogást, járást, futást és a játékot! 

  
 
 
 

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

