
 

 
 
Rastliny vo forme slnečného svetla absorbujú energiu a pomocou živín produkujú 
biomasu. Biomasa uchováva energiu, ktorú možno horením premeniť  na teplo, a tak 
určiť jej energetickú hodnotu. 

Vzdelávacia aktivita odpovedá na otázku koľko tepla vznikne horením rastlinnej biomasy 

 
 
Koľko tepla vzniká horením rastlinnej biomasy? 
 

 
 
Vzdelávacia aktivita trvá asi 45 minút. 
 

 
 
Cieľovou skupinou sú študenti, ktorí absolvovali základy biológie, chémie a fyziky a majú 
naštudované teoretické poznatky z modulu Biomasa. 
 

 
 
Cieľom vzdelávacej aktivity je prezentovaťako rast zelenej biomasy súvisí s 
absorbovanou slnečnou energiou a koľko tepla vznikne horením rastlinnej biomasy. 
 

 
 
Cieľom aktivity je porozumieť procesom, ktoré prebiehajú pri spaľovaní biomasy. 
Vzdelávacia aktivita ukáže ako biomasa uchováva energiu, ktorú možno horením 
premeniť  na teplo, a tak určiť jej energetickú hodnotu. 
 

 
 
Samohodnotenie: 
Funguje pokus správne? Dosiahol som očakávané výsledky? 
Čo by som mohol na postupe realizovaného pokusu vylepšiť?  
Výsledkom pokusu je nelineárna závislosť vzniknutého tepla od hmotnosti, ktorú 
dostaneme výpočtom tepla, ktoré prijala voda spálením orecha s určitou hmotnosťou.   

Popis vzdelávacej aktivity 
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Vzdelávacia aktivita Energia z rastlín 
C-TEST Modul Biomasa 

 



 

 
 
- Internet 
- ručná práca  
 

 
– Z plechovky od nápoja odstráň dno a po celom obvode vystrihni otvory v tvare V. 

Na druhej strane plechovky vyrež do vrchnáka otvor na skúmavku a okolo ešte 
niekoľko malých otvor. 

– Očisti a odváž orech. 
– Do korkovej zátky obalenej alobalom zapichni špendlík, na ktorý napihni očistený 

orech. 
– Do skúmavky nalej asi dva deci vody vody. 
– Zmeraj teplotu vody v skúmavke a zaznač  ju. 
– Horiaci orech polož do plechovky pod skúmavku tak, aby ju čo najlepšie 

zohrieval.  
– Po spálení orecha odmeraj teplotu vody v skúmavke a zaznač ju. 

– Pomocou vzorca Q v = c vody .m orecha . Δ t vypočítaj koľko tepla prijala voda 
spálením orecha s hmotnosťou, ktorú si po odvážení zaznačil do poznámkového 

zošita (c vody = 4200 J.kg-1/ ˚C, Δt = t- tz ) 
– Merania s rôznymi hmotnosťami orechov zaznamenaj do grafu závislosti 

vzniknutého tepla od hmotnosti orecha. 
–  

 
 
Vzdelávacia aktivita môže byť realizovaná malou skupinou alebo jednotlivcom. 
 

 

 vlašský orech  

 plechovka s objemom 0,3 l  

 skúmavka  

 teplomer  

 korková zátka  

 hliníková fólia  

 špendlík  

 podložka z ohňovzdorného materiálu  

 nožnice 
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