
 

 
 

Ennek a gyakorlati feladatnak a segítségével a tanulók és alkalmazottak megismerik, 
hogyan történik az elektromos áram felhasználásának mérése, mennyibe kerül az, 
megtanulják felmérni, miként lehet iskoláink, munkahelyeink, otthonunk számára 
energiát, pénzt megtakarítani.  
 

 
Na 
Mindennapi életünkben sok energiát használunk fel. Tanultunk arról, hogyan merítjük ki 
ásványi energiahordozó forrásainkat, és hogy ezekből kevesebbet kellene felhasználni, 
továbbá arról, hogy szükséges új, másfajta energiaforrások után kutatnunk. Úgy is lehet 
tudatosítani az energiatakarékosság fontosságát, ha utánajárunk, mennyibe kerül a 
mindennapi energiahasználat.  
 

 
 
Ennek a gyakorlati feladatnak az elvégzése 3 órát vesz igénybe 
 

 
 
Ez a gyakorlati feladatat azon munkavállalók és tanulók számára készült, akik befejezték 
az energiahatékonysági modult.  
 

 
 
Ennek a gyakorlati feladatnak az elvégzésével gyakorlati ismereteket szerzünk az 
energiaméréssel kapcsolatosan. Megismerkedünk a Watt fogalmával. Megtanuljuk, 
hogyan lehet kiszámolni egy berendezés éves energiafelhasználását, és mennyiben tér 
el egy másik berendezés fogyasztása. Megtanuljuk megbecsülni, mely berendezések a 
nagy energia felhasználók, és melyek kisfogyasztásúak. Megtanuljuk, hogy érdemesebb 
kikapcsolni a berendezéseket, mint bekapcsolva hagyni őket. 
 

 
 

 Az elektromos energia fogalmának és annak kilowattórában történő mérésének 
megtanulása. 

 Elektromos berendezések jellemző energiafelhasználásának meghatározása 
(Watt fogyasztás) 

Menyibe kerül az energia? 

A probléma leírása 

Időtartam 

Célcsoport 

A gyakorlati feladat célja 

Tanulási eredmények 

Tanulási tevékenység: Mennyibe kerül az energia? 
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 Egy berendezés Kw órában mért fogyasztásának megállapítása az adott időn 
belül Wattban mért fogyasztás alapján 
 
 
 

 
 
Mi a Watt? 
 
Tartsunk kezünkbe egy almát, vagy egy 100g – tömegű tárgyat egy méteres rúd mellett, 
aztán emeljük fel a rúd tetejéig 1 másodperc alatt. A művelethez szükséges energia egy 
Watt: 
1 Watt = egy 100 g súly 1 másodperc alatti felemeléséhez szükséges energia 
Az teljesítmény egyenlő a munka és az idő hányadosával. Jegyezzük meg, hogy a 
munka mennyiségének növelése növeli a teljesítmény szükségletet, és a feladat 
elvégzéséhez szükséges csökkentése idő szintén növeli a teljesítmény szükségletet. A 
wattnak kilowattba való átváltásához osszuk ezerrel. 
 
Válasszunk 5 háztartási elektromos berendezést, melyet egy héten legalább egyszer 
használunk. Tudjuk meg az internetről, hogy kilowattban mennyi energiát használnak fel 
ezek a berendezések. Tudjuk meg azt is az internet segítségével, hogy mennyibe kerül 
egy kilowatt 
 
Most számoljuk ki azt, mennyi ideig használjuk az egyes elektromos berendezéseket 
éves szinten. Pl. ha egy héten kétszer porszívózunk 10 percig, akkor a porszívó 
használati ideje 20 perc * 52 hét = 17 éves szinten. Mennyibe kerül ez? 
 
 

 
 
Internet elérhetőség 
 

 
 
A számolások elvégzését követően határozzuk meg, hogy általában véve mely 
elektromos berendezések a nagy energiafogyasztók, és melyek a kis energiafogyasztók. 
Számoljuk ki, mennyire éri meg kevesebbet üzemeltetni ezeket a berendezéseket. A 
gyakorlatban hogyan tudnánk megtakarítást elérni kevesebb üzemórával? 
 
 

 
 
Ezt a gyakorlati feladatot kis csoportokban lehet elvégezni. 
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