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KALKULATOR „Ile energii zu ywa Twoja rodzina?”
Twoim zadaniem jest policzenie w domu urz dze wykorzystuj cych pr d, a nast pnie
uzupe nienie poni szego arkusza. Celem tego zadania jest uzmys owienie Ci ile energii
wykorzystuje Twoja rodzina. Na lekcji porównasz swoje obliczenia z innymi uczniami.
Dane o zu yciu energii przez poszczególne urz dzenia s szacunkowe i mog si nieco ró ni od tych podawanych
przez konkretnego producenta.

1.

wietlenie
A
Moc arówki [W]

B
Czas wiecenia arówki w ci gu
doby [h]

BxC
Ilo zu ywanej przez dan arówk
energii w ci gu doby [Wh]

Suma energii zu ywanej przez
arówki w Twoim domu

2. Urz dzenia AGD
A
Rodzaj urz dzenia
AGD

B
Ilo zu ywanej energii w
czasie pracy urz dzenia [W / h]

Lodówka /
zamra arka
Kuchenka
mikrofalowa
Kuchnia z p yt
grzejn
Wyci g kuchenny

600
1 000
10 000
900

Toster

1 100

Czajnik
bezprzewodowy
Ekspres do kawy

2 000

Frytkownica

2 000

Zmywarka
Robot kuchenny
Pralka

900
1643 (jedno mycie)
900
1300 (jedno pranie)

Odkurzacz

1 000

elazko

1 000

Suszarka do w osów

C
Czas pracy urz dzenia
w ci gu doby [h]

800
Suma zu ywanej w

BxC
Ilo zu ywanej przez
dane urz dzenie energii w
ci gu doby [W]
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Twoim domu energii
przez urz dzenia AGD

3. Urz dzenia RTV
A
Rodzaj urz dzenia
RTV
Odbiornik TV

B
C
Ilo zu ywanej energii w Czas pracy urz dzenia w
ci gu doby [h]
czasie pracy urz dzenia
[W / h]
100

Odbiornik TV –
funkcja „stand by”
Video

12

Komputer

100

Drukarka

214

BxC
Ilo zu ywanej przez dane
urz dzenie energii w ci gu
doby [W]

22

Drukarka – funkcja
„Powersave”
Wie a

7
26

Wie a – funkcja
„stand by”

2
Suma energii zu ywanej
w Twoim domu przez
urz dzenia RTV

Je li posiadasz w domu wi ksz ilo danego rodzaju urz dze uwzgl dnij to w tabeli mno c ilo
wykorzystywanego energii przez odpowiedni wspó czynnik.
4. Zestawienie
Uzupe nij tabel wpisuj c odpowiednie liczby przeniesione.
Suma energii zu ywanej przez o wietlenie w
Twoim domu
Suma energii zu ywanej w Twoim domu przez
urz dzenia AGD
Suma energii zu ywanej w Twoim domu przez
urz dzenia RTV
Energia zu ywana w Twoim domu w ci gu doby
[Wh / doba]

Wh
Wh
Wh
Wh

5. Ile to kosztuje?
W poszczególnych regionach Polski obowi zuj ró ne ceny za jednostk taryfow pr du [kWh].
Dowiedz si ile kosztuje jednostka pr du w regionie, w którym mieszkasz (mo esz to sprawdzi na
rachunku) i oblicz ile Twoja rodzina b dzie musia a zap aci za oszacowan przez Ciebie ilo
zu ywanego pr du.
A

B

AxB

Energia zu ywana w Twoim
domu w ci gu doby [kWh /
doba]

Cena za jednostk taryfow pr du
[z / kWh]

Ile zap acisz za wykorzystywany pr d
[z ]

UWAGA!
Obliczenia w punktach 1, 2, 3, 4 wykonywane by y w Wh. Aby uzyska wyniki w jednostce
taryfowej [kWh] musisz podzieli je przez 1 000. 1kWh = 1 000Wh

