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TÉMATA 
 
1.a) Rezistory – význam, určující hodnoty, druhy, značení, montáž 
    b) Druhy sítí, zapojení elektrických spotřebičů. 
 
 2.a) Kondenzátory - význam, určující hodnoty, druhy, značení, význam v obvodu ss a st       
        proudu 
    b) Elektrické předměty I.třídy. 
 
 3.a) Cívky - konstrukce, význam v obvodu ss a st proudu, provedení, použití 
    b) Nastavení pracovního bodu tranzistoru 
 
 4.a) Potenciometry – provedení, druhy, použití 
    b) Tyristor, značka, vlastnosti, charakteristika a použití.  
 
 5.a) Teorie polovodičů – materiály, vlastnosti, použití polovodičů 
    b) Fázové posuvy, teorie, důsledky a kompenzace. 
 
 6.a) Polovodičová dioda – vlastnosti, charakteristické údaje, charakteristika, použití 
    b) Osciloskop – popis a funkce 
 
 7.a) Zenerova dioda – činnost, charakteristika, charakteristické údaje, použití 
    b) Elektrické předměty II. třídy. 
 
 8.a) LED diody – činnost, druhy, použití 
    b) Elektrické předměty III.t řídy.     
 
 9.a) Tranzistory – činnost, druhy, zapojení do obvodu, použití 
    b) Indukčnost v obvodu střídavého proudu. 
 
10.a) Zesilovače, stupně, vazby, zesílení, zkreslení. 
     b) Termistor, teorie, použití. 
 
11.a) Aktivní a pasivní  elektronické součástky, charakteristiky a použití. 
     b) Oscilátory, princip, rozdělení. 
 



12.a) Všeobecné vlastnosti součástek  řízených světlem. 
     b) Výroba elektrické energie. 
 
13.a) Polovodičové několikavrstvové spínací součástky. 
     b) Rozvod před elektroměrem. 
 
14.a) Tranzistory – bipolární a unipolární 
     b) Rozvod za elektroměrem. 
 
 
15.a) Integrované obvody – význam, druhy, provedení 
     b) Výkon el.proudu. 
 
16.a) Napájecí zdroj – význam, části, vlastnosti 
     b) Zemní, přechodový a izolační odpor. 
 
17.a) Popis jednotlivých částí napájecích zdrojů. 
     b) Nízkofrekvenční zesilovače. 
 
18.a) Síťový transformátor – popis, ztráty, použití 
     b) Elektrický výkon, el.práce, účinnost – jednotky, výpočet  
 
19.a) Dvoucestný usměrňovač – činnost, zapojení, použití 
     b) Ohmův a Kirchhoffovy zákony  
 
20.a) Filtrace usměrněného napětí – druhy, vlastnosti, činitel zvlnění. 
     b) Transformátor při zatížení. 
 
21.a) Stabilizace napětí – význam, druhy zapojení a jejich popis. 
     b) Transformátor nakrátko. 
 
22.a) Stabilizace napětí – tranzistorový stabilizátor, integrované obvody jako stabilizátory     
         napětí.  
     b) Transformátor naprázdno. 
 
23.a) Diody, použití,druhy a charakteristiky. 
     b) Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím. 
 
24.a) Zesilovač – vazba mezi jednotlivými stupni, druhy a vlastnosti. 
     b) První pomoc při úrazu el. proudem. 
 
25.a) Základní zapojení tranzistoru, popis jednotlivých zapojení. 
     b) Odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice. 
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