
Energija

Energija – tai viena iš materijos 
formų.

Ji apibrėžiama –

Energija, tai galimybė atlikti 
darbą

Energija iš saulės 
elektromagnetinių 
spindulių pagalba 
pasiekia mus. Šią 
energiją naudoja 
augalai. Augalų 
sukauptą energiją 
naudoja gyvūnai. 

Mes naudojame energiją 
atliekant darbą, kalbant, 
vaikštant. Galingos 
mašinos atlieka darbą 
taip pat naudojant 
energiją.

Visatoje nuolat vienos rūšies energija 
virsta kitos rūšies energija





Energijos rūšys

Potencinė
Tai kūno ar kūnų sistemos būsenos
arba padėties (gravitacinė) energija

Kinetinė
Tai kūno arba kūnų sistemos judėjimo

energija. 
Juda molekulės, atomai, kūnai ir medžiagos.

Cheminė energija
Energija išsaugota atomų ir molekulių

ryšiuose
Nafta, dujos, biomasė, akmens anglys

Elektromagnetinių bangų 
Energija

Tai elektromagnetinėmis bangomis
pernešama energija

Branduolinė energija
Tai energija, kuri laiko branduolius kartu

Vidinė energija 
(šiluminė)

Molekulių ir atomų šiluminis judėjimas

Sukaupta mechaninė 
Energija

Deformuotuose kūnuose sukaupta energija

Mechaninė judėjimo
energija

Kūnų ar medžiagų judėjimo energija

Gravitecinė energija
Padėties ir vietos energija

Elektros energija
Elektronų tvarkingo judėjimo energija
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Energijos virsmai

Cheminė energija Mechaninė energija

Elektromagnetinių bangų 
energija

Chemine energija

Cheminė energija Mechaninė energija

Elektros energija Šilumine energija



Atsinaujinanti ir neatsinaujinanti 
energija

Atsinaujinanti Neatsinaujinanti

Ateities planai



Fotosintezė
Fotosintezė yra vienos rūšies virsmas kitos
rūšies energija (saulės šviesos energijos
virsmas angliavandenių cheminių jungčių
energija). Pagrindinis energijos šaltinis yra
saulės radiacija. Fotosintezei naudojama ta
elektromagnetinio spektro dalis, kuri
vadinama regimąja šviesa. Ji vyksta
eukarijotų chloroplastuose ir yra skirstoma į:
nuo šviesos priklausančias bei nuo šviesos
nepriklausančias reakcijas



Fotosintezė
H2O CO2

O2 C6H12O6

Šviesos fazės reakcija Tamsos fazės reakcija
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Kalvino ciklas

Energija

Energija panaudojama 
dar kartą

+
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6O2 + C6H12O6 + 6H2O12H2O + 6CO2

Vanduo Anglies 

dioksidas

VanduoDeguonis Gliukozė

Fotosintezės reakcija



Nuo šviesos priklausančios 
reakcijos

Nuo šviesos priklausančios reakcijos taip
vadinamos, nes negali vykti be šviesos bei
priklauso nuo temperatūros. Nuo šviesos
priklausančios reakcijos vyksta chloroplastų
tilakoiduose, kur yra pigmentų chlorofilų a ir b bei
karotinų. Šie pigmentai šviesą gali sugerti,
atspindėti, perduoti vienas kitam. Dar kitaip nuo
šviesos prilausančias reakcijas galima pavadinti
šviesos energijos sugėrimo reakcijomis. Sugerta
energija panaudojama vandens molekulės
elektronams sužadinti ir atimti .









Šviesos energija - regimasis 
spektras

Spektro spalvas 
atitinka skirtingų ilgių 
bangos:

– violetinė(380nm)
– raudona(750nm)

Trumpesnės bangos 
turi didesnę energiją.



Du fotosintezės ciklai





Nuo šviesos 
nepriklausančios reakcijos

Nuo šviesos nepriklausančios reakcijos taip
vadinamos, nes jos gali vykti ir šviesoje, ir
tamsoje. Reakcijos vyksta chloroplasto
stromoje. Stroma tai skysčio pripildyta ertmė,
kurioje yra DNR, ribosomų ir fermentų,
sintetinančių angliavandenius. Šios reakcijos
yra dar vadinamos sintezės reakcijomis, kurių
metu tilakoide susidariusios ATP ir NADPH
molekulės naudojamos anglies dioksidui
redukuoti.
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