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TÉMATA 
1.   a) Spínací přístroje nn 

� Druhy styku a podmínky dobrého styku 
� Vznik a zhášení elektrického oblouku 
� Rozdělení spínačů 

      b) Ochrany chránící živé části el. zařízení 
 
2.   a) Elektromagnetické stykače a jejich využití při spouštění motorů  

� Princip a popis elektromagnetického stykače, schéma zapojení 
� Stykačová reverzace 
� Stykačový přepínač hvězda - trojúhelník      

      b) Ochrany chránící živé i neživé části el. zařízení 
 
3.   a) Jističe, chrániče a pojistky nn 

� Jističe – princip, popis, druhy, použití 
� Chrániče – princip, popis, druhy, použití 
� Pojistky nn 

      b) Řešení elektrických obvodů pomocí Kirchhoffových zákonů  
 
4.   a) Průmyslové elektroinstalace 

� Druhy provedení instalací  
� Připojení strojů k síti 
� Ochrana před úrazem el.proudem 

      b) Sériová a paralelní rezonance 
 
5.   a) Instalační spínače a jejich využití při domovních instalacích 

� Druhy instalačních spínačů, značení 
� Schémata zapojení instalačních spínačů 
� Projektová dokumentace domovní elektroinstalace 

     b) Jednofázový komutátorový sériový motor 
 
6.   a) Jednofázový transformátor  



� Popis a činnost transformátoru 
� Provozní stavy transformátoru 
� Měření na jednofázovém transformátoru 

      b) Ochrany chránící neživé části el. zařízení 
 
7.   a) Trojfázový transformátor  

� Princip a popis trojfázového transformátoru 
� Spojování vinutí trojfázových transformátorů 
� Paralelní chod transformátorů 

      b) Kondenzátor, rezistor a cívka v obvodu střídavého proudu 
 
8.   a) Výkon, práce a účinnost  v elektrických obvodech 

� Výkon a práce v obvodech stejnosměrného proudu 
� Výkon a práce v obvodech střídavého proudu 
� Účinnost elektrických zařízení 

      b) Druhy prostředí pro elektrická zařízení 
 
9.   a) Složené obvody se sinusovým střídavým proudem 

� Sériová zapojení RLC 
� Paralelní zapojení RLC 
� Rezonanční obvody 

      b) Řazení cívek 
 
10. a) Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem 

� Rezistor v obvodu střídavého proudu 
� Ideální a skutečná cívka v obvodu střídavého proudu 
� Ideální a skutečný kondenzátor v obvodu střídavého proudu 

      b) Krytí elektrických předmětů 
 
11. a) Domovní elektroinstalace 

� Rozvod před elektroměrem  
� Rozvod za elektroměrem 
� Ostatní rozvody 

      b) Třídy elektrických předmětů 
 
12. a) Synchronní stroje - alternátory 

� Princip synchronního stroje 
� Turboalternátory a hydroalternátory 
� Paralelní chod alternátorů 

      b) Řazení kondenzátorů 
 
13. a) Připojení asynchronního motoru k síti 

� Schéma zapojení  
� Připojení přes stykač 
� Způsoby jištění 

      b) Ohmův zákon – základní zákon elektrotechniky 
 

14. a) Indukční motory 
� Točivé magnetické pole a princip asynchronního motoru 
� Motor s kotvou nakrátko a motor kroužkový 
� Motor se speciální kotvou nakrátko 

      b) Řazení rezistorů 
 
15. a) Spouštění trojfázových indukčních motorů  

� Teorie spouštění motorů 
� D 



� ruhy spouštění motorů (přepínačem Y/D, kroužkové motory) 
� Spouštění motorů se speciální kotvou nakrátko  

      b) Značení vodičů a svorek elektrických předmětů a zařízení  
16. a) Trojfázová soustava 

� Vznik trojfázové soustavy (alternátory) 
� Vlastnosti a zapojení trojfázové soustavy 
� Využití trojfázové soustavy v praxi 

      b) Jednofázové motory  
 
17. a) Stejnosměrné stroje  

� Rozdělení a použití stejnosměrných strojů  
� Princip činnosti (komutátor, kartáče, hlavní a pomocné póly, ) 
� Reakce kotvy 

      b) Odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice 
 

18. a) Bezpečnostní předpisy pro činnosti na elektrickém zařízení 
� Práce pod napětím, v blízkosti částí pod napětím a bez napětí 
� Postup při zajištění pracoviště 
� Příkaz „B“ 

      b) Elektromagnetická indukce a její využití v praxi 
 
19. a) Komutátorové motory na střídavý proud 

� Použití a vlastnosti komutátorových motorů na střídavý proud 
� Trojfázový komutátorový derivační motor napájený do statoru 
� Trojfázový komutátorový derivační motor napájený do rotoru 

      b) První pomoc při úrazu elektrickým proudem 
 

20. a) Revize elektrických zařízení  
� Význam, druhy revizí  
� Měření, prohlídka a zkoušení 
� Zpracování výsledků revize 

      b) Elektrický odpor vodiče a vodivost 
 

21. a) Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
� Význam ochrany, živé a neživé části 
� Ochrany živých částí 
� Ochrany neživých částí 

      b) Transformátor při zatížení  
 

22. a) Výroba elektrické energie 
� Tepelné elektrárny 
� Jaderné elektrárny 
� Vodní elektrárny 
� Ostatní elektrárny 

      b) Zdroje stejnosměrného proudu, řazení zdrojů 
 

23. a) Rozvod elektrické energie 
� Rozvodné soustavy a napětí 
� Druhy rozvodných sítí 
� Rozvodné stanice 

      b) Transformátor nakrátko 
 
24. a) Využití elektrické energie 

� Elektrické světlo a osvětlení 
� Elektrické teplo 
� Elektrické chlazení 



      b) Elektrická trakce 
 

25. a) Základní elektronické součástky  
� Pasivní součástky (Rezistory, kondenzátory, cívky 
� Polovodičové součástky (diody, tranzistory, tyristory, integrované obvody) 
� Schematické značky, druhy, vlastnosti, 

     b) Transformátor naprázdno 
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