
 
 

 

 
Výukové materiály Název: Žrouti energie 

 
Téma: Energie, spotřeba energie, výkon spotřebičů 

Úroveň:  2. stupeň ZŠ 

Tematický celek:  Výživa a zdravý životní styl 

 
Předmět (obor):   
 
Doporučený věk žáků:  
 
Doba trvání: 
 
 
 
Specifický cíl:    

 

 
fyzika 
 
13–14 let 
 
15 min (školní část projektu – zadání) 
minimálně 60 minut (domácí část projektu) 
1–2 vyuč. hodiny (školní část projektu – prezentace výsledků) 
 
prozkoumat spotřebu energie v domácnosti, porovnat spotřebu 
jednotlivých spotřebičů, navrhnout možné úspory 
 

 
 
Seznam potřebného materiálu:  
 
měřič spotřeby energie 
 

 
 

Seznam praktických (badatelských) aktivit: 
 
Prozkoumat spotřebu energie v domácnosti. 
Porovnat spotřebu jednotlivých spotřebičů a navrhnout možné úspory. 
Porovnat hodnoty naměřené pro jednotlivé spotřebiče s hodnotami uvedenými výrobcem. 
 

 

 



Popis – stručná anotace: 
 
Cílem aktivity je udělat si na základě vlastního měření představu o největších „žroutech energie“ 
v domácnosti a navrhnout úspory. 
 

Popis – jednotlivé součásti výuky 
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Požadované 
předchozí 

vědomosti žáků 
jsou uvedeny 

v přípravě 
pro učitele. 

 
Zadání domácího 

projektu 

 
Před-
chozí 
výuka 

 
10 min. 

 

– 

Specifikuje formu 
zpracování 
domácího 

projektu, předvádí 
způsob měření 

spotřeby energie 
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Domácí část: 
Měření spotřeby 

el. energie 
v domácnosti 

 
Zpracování zprávy 

z měření 

 
30–60 
min. 

 
 
 

60 min. 
 

Měřič spotřeby 
energie, 
internet 

– 

Měří spotřebu 
energie podle 

zadání 
 
 

Vypracují zprávu 
z měření 
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Viz prezentace 

 
 

– 
 

 

– Viz prezentace Viz prezentace 
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Školní část 
projektu: 

Prezentace 
naměřených 

hodnot, porovnání 
výsledků získaných 
jednotlivými žáky 

1–2 vyuč. 
hodiny – Řídí prezentaci 

výsledků 

Prezentují 
naměřené 
výsledky, 

Porovnávají 
s výsledky 
spolužáků 

 
 
Domácí úkol pro žáky: Celý projekt je koncipován jako domácí. 

 
 



Přípravy pro učitele 
 
Požadované předchozí vědomosti a dovednosti žáků: 
 
Je nutná znalost pojmů elektrické napětí a proud, příkon a výkon spotřebiče, účinnost, 
elektrická energie. Před zahájením projektu je také dobré zopakovat vztahy mezi výše 
uvedenými fyzikálními veličinami, především vztah pro spotřebovanou elektrickou energii E=P.t 
(E – energie, P – příkon, t – čas), rozdíl mezi příkonem a výkonem, převody jednotek 
(1 kWh = 3,6 MJ = 3,6×106 J). 
 

Zadání úkolu pro domácí projekt: 
 
Každý žák dostane kopii zadání domácího projektu Žrouti energie (viz pracovní list pro žáka). 
Společně se přečte úvodní odstavec jako motivace k další práci. 
Učitel zdůrazní, že zadání obsahuje 18 úkolů, které mají být jen doporučeními a pomůckou 
při pátrání po domácích žroutech energie, v žádném případě není povinné je všechny splnit. 
Při pátrání po žroutech se může žák zaměřit třeba jen na porovnávání spotřeby různých 
žárovek, nebo na celkovou spotřebu energie domácnosti za jeden den (rok), na porovnávání 
spotřeby energie jednotlivých spotřebičů, na návrhy úspor, na problematiku standby režimu 
atd.  
Na zpracování projektu mají žáci celý měsíc, po tu dobu je jim k dispozici měřič spotřeby 
elektrické energie (viz poznámky pro učitele). Údaje získané měřením mohou porovnávat 
s údaji, které uvádí pro daný spotřebič výrobce, nebo s údaji uvedenými na internetu. Žáci také 
mohou porovnávat údaje naměřené a vypočtené. 
Projekt žáci odevzdávají buď v „papírové podobě“, nebo posílají mailem elektronickou verzi. 
Učitel by měl připomenout, že žák má při psaní projektu myslet na to, že: 

- jen to, co je zajímavé pro něj, má šanci být zajímavé i pro ostatní 
- projekt by neměl být „nekonečně“ dlouhý (pátrání po žroutech energie může být 

podrobné, ale prezentovat se pak může jen vybraná část), ani příliš krátký (ale formát A4 
nabitý zajímavostmi už stačí) 

- není dobré projekt zahltit spoustou cizích slov z internetu, kterým málokdo rozumí 
- práce bude možná vystavena i na nástěnce, je třeba věnovat pozornost i grafické úpravě 

 

Poté, co si učitel přečte všechny odevzdané práce, proběhne během jedné, nebo dvou 
vyučovacích hodin prezentace výsledků (viz poznámky pro učitele).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poznámky pro učitele: 
 

 Měřič spotřeby elektrické energie lze zakoupit již od 300 Kč v prodejnách elektro, nebo 
např. na: http://www.conrad.cz/meric-spotreby-energie-basetech-cost-control-3000.k125333 

 Pro ještě podrobnější pátrání po žroutech energie lze doporučit např. měřič 
Energy Check 3000. 
 http://www.conrad.cz/meric-spotreby-elektricke-energie-energy-check-3000.k125330 
Na rozdíl od levnějších přístrojů tento přístroj zobrazuje přesné hodnoty spotřebované 
energie u spotřebičů s příkonem již od 1,5 W. Můžete tak změřit např. spotřebu úsporné 
žárovky, síťového adaptéru nebo spotřebičů v režimu „standby“ (v pohotovostním 
režimu). A to vše velmi jednoduše – stačí měřič zapojit mezi zásuvku a příslušný 
spotřebič. Kromě běžných údajů o příkonu ve W a energii v kWh se zobrazuje také doba 
zapnutí spotřebiče i doba záznamu. 
My máme ve škole k dispozici dva, které žákům zapůjčím, většinou se ve třídě najde 
i někdo, kdo má doma vlastní. Během jednoho měsíce se tedy měřák dostane ke 
každému žákovi. 

 Prezentace (spíš závěrečná diskuse) by neměla být zdlouhavým předčítáním všeho, co 
žáci zjistili a napsali. Každý žák si může vybrat k prezentaci to, co ho nejvíc překvapilo, co 
se mu zdálo nejzajímavější, nebo měření, které se nejvíc lišilo od údajů výrobce, popř. 
zajímavosti z internetu. 
Učitel si může přímo vyžádat k prezentaci pasáže ze zpráv, které byly dobře zpracované 
a zajímavé, vyzvat některé žáky, aby porovnali výsledky svých měření atd. 
Během prezentace by měl učitel upozornit na případné nesrovnalosti, možné chyby 
měření, nepřesnost levných měřičů energie při měření standby režimů atd.



Ukázka č. 1: Zpracování projektu žákyní kvarty A Církevního gymnázia Plzeň 

Žrouti energie 
 
Cena 1 kWh elektrické energie. 
Po pátrání na Internetu jsem zjistila, že od všech dodavatelů (až na některé výjimky) stojí 1 kWh 
elektrické energie přibližně 4,5 Kč. Někde méně, někde více. 
Počet elektrických spotřebičů u nás doma = 

       Přibližně 100, když počítám každou žárovku v bodovkách zvlášť. 
Jsou údaje udávané výrobcem pravdivé? 
Porovnala jsem údaje od výrobce a údaje naměřené měřičem. Údaje se skoro nelišily. Výrobce 
udával, že výkon rychlovarné konvice je 2000 W, naměřila jsem maximální výkon 2017 W 
a po zbytek měření se hodnoty pohybovaly kolem 1986 W, což je téměř stejné. Proč se to trochu 
lišilo? Výrobce hodnoty pravděpodobně zaokrouhlil. 
Kolik stojí ohřátí vody v naší rychlovarné konvici? 
Ohřátí 0,5 l vody v rychlovarné konvici, které trvá přibližně 2 minuty, by mělo stát při ceně 5 korun 
na 1 kWh dle měřáku 45 haléřů.  Dle mého výpočtu by mělo ohřátí stát přibližně 33 haléřů, počítáme 
však s tím, že je výkon 2000 W. Proč se tyto hodnoty liší? Protože měřák měří s různým výkonem 
(výkon se v průběhu měření měnil), já však počítala se stejnou hodnotou 2000 W.  
Klavír 
Mám doma elektrický klavír, který většinou zapnu a potom ho zapomenu vypnout. Kolik to naši 
rodinu stojí? 
Měřič mně ukázal, že můj klavír má příkon 19 W. Nechala jsem ho „nechtěně“ zapnutý 5 hodin. 
Za tu dobu jsem spotřebovala 0,095 kWh energie. A my při ceně kolem 5 korun za 1 kWh zaplatili 
0,475 korun. Když však klavír nechám takto zapnutý každý den, bude nás to stát přibližně 
173,4 korun za rok! 
Naše televize 
Zřejmě tomu nebudete věřit, ale naše televize spotřebovává mnoho energie, i když je vypnutá jen 
ovladačem, a dokonce i když je vypnutá tlačítkem na televizi! Měřila jsem výkon, když jsem se 
na televizi dívala. Bylo to 135 Wattů. Když jsem televizi vypínala vysílačem a na televizi svítilo malé 
červené tlačítko, byl výkon 53 Wattů. Překvapilo mě, že když jsem televizi vypnula úplně a červené 
světýlko již nesvítilo, byl výkon pořád 43 Wattů. Nevím tedy, jestli je to normální, nebo máme 
rozbitou televizi. Měřákem to však být nemohlo. Když jsem totiž TV vypojila ze zásuvky, byl výkon 
0 Wattů.  
Žehlení 
Hrozně ráda žehlím, ale žehlím pomaleji než maminka. I to se určitě odrazí na ceně, jelikož když žehlí 
mamka, trvá jí to ¾ hodiny a mně přibližně hodinu. 
Na žehličce je udáván maximální výkon 2400 Wattů, což je nejspíš při zahřívání.  Jiná hodnota tam 
není, tak budu počítat s těmi 2400 Watty, což bude poněkud nepřesné, ale pro přibližnou představu 
o ceně to stačí. 
Moje spotřeba: 2,4 kW × 1 hodina= 2,4 kWh. Vynásobím to 5 korunami = 12 korun! Z toho vyplývá, 
že když já žehlím, stojí to naši rodinu 12 korun. Jak je to s maminkou? 
Mamka: 2,4 kW × 0,75 h = 1,8 kWh. Vynásobím to 5 korunami = 9 korun! 
Závěr je, že je lepší, aby žehlila maminka, protože se tím ušetří 3 koruny. Není to sice taková suma, 
ale když žehlíme každý týden (týdnů je v roce 52), tak ušetříme přibližně 156 korun! A to jen 
¼ hodinou žehlení. 
 
 



Kolik spotřebovává naše tiskárna? 
Při zapínání naší tiskárny byl výkon 900 Wattů, když však už byla tiskárna zapnutá a nikdo ji 
nepoužíval, byl výkon „jen“ 19 Wattů. Já měla tiskárnu zapnutou 2 hodiny. Měřák i se zapnutím 
tiskárny za tuto dobu naměřil spotřebu 0,04 kWh energie a my zaplatili 0,2 Kč. Jenomže! My máme 
doma tiskárnu zapnutou celý den tj. 12 hodin. Za to zaplatíme 1,2 korun. Za rok to tedy činí celých 
438 korun! To je docela dost, jelikož toto spotřebovává tiskárna, která není používána.  
Kolik stojí vytisknout 1 list papíru? Kolik by to bylo u 10? Kolik u 100? 
Vytisknout jeden list papíru trvá 10 vteřin a výkon je po celou dobu tisknutí 900 Wattů. Vypočítala 
jsem, že to je 0,0028 hodiny. 0,9 kilowattů × 0,0028 = 0,00252 kWh. Vynásobíme to 5 korunami – 
0,0126 korun. To není příliš, ale kolik to bude za 10 listů papíru? 0,126 korun. Za sto listů by to byla 
1 koruna a 26 haléřů a za 1000 listů by to bylo 12 korun. Lze tedy říci, že energie za tisknutí je téměř 
zanedbatelná. Horší už to bude s cenou papíru a inkoustu. 
Kolik nás stojí zapnutý modem? 
Modem máme doma zapnutý celý den. Měřák naměřil, že za 9 ½ hodiny se spotřebuje 0,16 kWh 
energie. Za jednu hodinu je to tedy cca. 0,017 kWh. Za celý den to je 0,4 kWh a za jeden rok to činí 
147,5 kWh. Za rok používání modemu zaplatíme 737,5 korun. Další zbytečný žrout energie 
v domácnosti. 
Co můžeme udělat, abychom v domácnosti ušetřili, nebo co jsme již udělali. 
Výsledky mého měření ukazují, že v domácnosti utratíme zbytečně spoustu peněz za elektřinu. Lze 
však tomu často snadno zabránit. 
 Co jsme již od začátku mého měření udělali pro ušetření za energii? 
1) Po každém sledování TV vypojujeme televizor ze zásuvky. 
2) Když zrovna netiskneme, vypínáme tiskárnu. 
3) Vypínáme modem. 
4) Snažím se být na počítači jen, když je to nutné. 
5) Žehlí mamka, ale když žehlím já, snažím se žehlit rychle. 
6) Vypínám klavír, když dohraji. 
7) Snažím se vařit jen přiměřené množství vody místo toho, abych rychlovarnou konvici naplnila až 

po okraj. 
8) Svítím lampičkou, která má jen 1 žárovku místo toho, abych rozsvítila celé světlo. 

Co bychom mohli ještě změnit? 
1) Nepsat domácí úkoly z fyziky na počítači, nýbrž ručně.  
2) Už si nezapomínat rozsvícenou lampičku v pokoji (zase jsem to zapomněla…). 
3) Topit v krbu místo elektrickým topením. 
4) Nezapomenout si zavřít okno, aby se nemusel ohřívat studený vzduch. 

             Jinak si myslím, že naše rodina žije ekologicky a šetříme na elektřině. 
 
V Plzni, 10. 10. 2011       Adriana Cibulková, 4. A



Ukázka č. 2: Zpracování projektu žákyní kvarty A Církevního gymnázia Plzeň 

 
Žrouti energie 

Porovnání světelných zdrojů 

Žárovka 100 W stojí 10 Kč, vydrží svítit 1 000 hodin.  
Kompaktní zářivka 20 W stojí 200 Kč, vydrží svítit 8 000 hodin. 
LED žárovka 11 W stojí 450 Kč, vydrží svítit 25 000 hodin. 
Všechny tři tyto zdroje vydávají stejné světlo. 
Spočítám, kolik mě bude stát s jednotlivými světelnými zdroji 25 000 hodin (skoro 3 roky) svícení. Sečtu 
spotřebu elektrické energie a náklady na pořízení světelných zdrojů. Cenu el. energie počítám podle 
našeho domácího tarifu 3,70 Kč za kWh. 

Žárovka: 
E=P × t 
E=100 × 25 000 Wh 
E=2 500 000 Wh = 2 500 kWh 
2 500 kWh × 3,7 Kč/kWh = 9 250 Kč 
9 250 Kč je cena za elektřinu spotřebovanou klasickou žárovkou za 25 000 hodin. Musíme však ještě 
přičíst náklady na pořízení 25 žárovek (jedna totiž vydrží svítit jen 1 000 hodin). 
25×10 Kč = 250 Kč 
Pořizovací náklady jsou tedy 250 Kč, provozní náklady 9 250 Kč, celkové náklady dostaneme sečtením 
obou položek: 250 Kč + 9 250 Kč = 9 500 Kč. 
Budeme-li se 100watovými žárovkami svítit 25 000 hodin, utratíme 9 500 Kč. 

Kompaktní zářivka: 
E=P × t 
E=20 × 25 000 Wh 
E=500 000 Wh = 500 kWh 
500 kWh × 3,7 Kč/kWh = 1 850 Kč 
Za elektřinu, potřebnou k 25 000 hodinám svícení s kompaktní zářivkou (veřejností nesprávně 
označovanou jako úsporná žárovka) utratíme jen 1 850 Kč, což je o neuvěřitelných 7 400 Kč méně, 
zářivka je ale 20× dražší a vydrží svítit 8× déle. Je tedy výhodnější? Počítejme, pouze se třemi zářivkami 
(jen okolo 24 000 hodin svícení). 
3 × 200 Kč = 600 Kč 
Pro kompaktní zářivku činí pořizovací náklady 600 Kč, provozní náklady jen 1 850 Kč, celkové náklady: 
600 Kč + 1 850 Kč = 2 450 Kč. 
Kompaktní zářivka je o 7 050 Kč (zhruba o tři čtvrtiny) výhodnější. To už stojí za úvahu, ale jak to bude 
se současným hitem LED žárovkou? 

LED žárovka 
Světelné zdroje na bázi LED diod jsou velkým hitem současné doby. Mají velkou životnost a malou 
spotřebu elektrické energie. Tzv. LED žárovka je tvořena závitem a skleněnou baňkou, uvnitř které jsou 
upevněny LED diody. Pokračujme v ekonomickém porovnání. 

E=P × t 
E=11 × 25 000 Wh 
E=275 000 Wh = 275 kWh 
275 kWh × 3,7 Kč/kWh = 1 017,5 Kč 



Za elektřinu na svícení po dobu 25 000 hodin při použití LED žárovky zaplatíme 1 018 Kč, což je ještě 
o 832 Kč méně než u kompaktní zářivky, LED žárovka, je sice velmi drahá (stojí 450 Kč), ale vydrží svítit 
celých 25 000 hodin, čímž je následující vzorec zbytečný, protože budeme potřebovat jen jednu. Číslo 
1 468 Kč (součet provozních a pořizovacích nákladů) dělá z LED žárovek suverénního vítěze. LED žárovky 
jsou o celých 8 032 Kč (zhruba o 85 %) výhodnější, než klasické stowattové žárovky a překvapivě 
i o 982 Kč (zhruba o 40 %) úspornější než kompaktní zářivky. 

Vše si můžete prohlédnout v grafech a tabulkách na této straně. 

Tento výpočet je pouze zjednodušený, orientační, protože uvažujeme po celou dobu svícení stejnou 
cenu energie (pravděpodobný nárůst), neuvažujeme také snížení světla vlivem stárnutí zdroje.... 

 

 

Měřením zjištěné hodnoty příkonu domácích spotřebičů [W] 

E = P × t 

kWh × 3,6 = výsledná cena 

 

 

V Plzni, dne 10. 10. 2011      Michala Stupková, 4. A



Ukázka č. 3: Zpracování projektu žákyní kvarty A Církevního gymnázia Plzeň 

 
Spotřeby elektro domácnost 

         

Přístroj Příkon  
ve W 

Příkon    
v kW 

Provoz 
hod/den 

Roční 
spotř. 
v kW 

Roční 
spotřeba 

v Kč 

Stand by 
kW 

Stand 
kWh/rok 

Stand by 
Kč 

Pračka 1200 1,2 0,5 219,0 1095,00 0,002 17,52 87,6 

Sporák+trouba 2000 2 0,2 146,0 730,00 0,002 17,52 87,6 

Lednička 35 0,035 24 306,6 1533,00   0 0 

Mrazák 25 0,025 24 219,0 1095,00   0 0 

Počítač 100 0,1 4 146,0 730,00 0,003 26,28 131,4 

Kotel 100 0,1 5 182,5 912,50 0,005 43,8 219 

Televize 120 0,12 5 219,0 1095,00 0,001 8,76 43,8 

Hi-fi věž 34 0,034 1 12,4 62,05 0,008 70,08 350,4 

Tiskárna 12 0,012 0,5 2,2 10,95 0,006 52,56 262,8 

Lampa stojací 296 0,296 0,5 54,0 270,10 0,0005 4,38 21,9 

Lampička 40 0,04 1,5 21,9 109,50 0 0 0 

                  

Celkem 3962 3,962 66,2 1528,6 7184,50 0,0275 240,9 1132,23 

 

 
 

V Plzni, dne 10. 10. 2011      Nicol Benediktová, 4. A 

 

 

 

 

 



Ukázka č. 4: Zpracování projektu žákyní kvarty B Církevního gymnázia Plzeň 

 

 

 



 

V Plzni 9. 10. 2011       Tereza Chuchlíková, 4. B



Ukázka č. 5: Zpracování projektu žákyní kvarty A Církevního gymnázia Plzeň 

 

V Plzni 5. 10. 2011     Marta Nocarová, 4. B 

 

Pozn.: Zprávy z projektu jsou uvedeny tak, jak je žákyně odevzdaly. Drobné nesrovnalosti byly 
po konzultaci s učitelkou upraveny. 



Závěrečné poznámky 
 

 
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení  
 
S tématem aktivity úzce souvisí problematika „udržitelnosti“ zdrojů energie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reflexe po hodině  
 
Po hodině je možné se studenty diskutovat na téma „Kteří jsou největší žrouti energie? Co můžeme 
učinit pro snížení jejich spotřeby?“ Uvedené téma studentům umožní uvědomit si, že v dnešní 
domácnosti je velké množství spotřebičů a finanční náklady na jejich provoz jsou nemalé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Navazující a rozšiřující aktivity  
 
Viz Poznámky pro učitele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


