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Anotace

Pracovní list slouží k procvičení vědomostí o
osvětlení. Žáci odpovídají na otázky, doplňují
čísla pozic a zakřížkovávají správné odpovědi
testu. Pracovní list lze použit i jako test.
Součástí pracovního listu je i správné řešení.
Pracovní list je určen pro výuku elektrotechniky
a elektroniky 3. ročníku

Osvětlení - úvod
1. Napište základní rozdělení světelných zařízení:
a) Podle umístění: …………………….……………….
…………………………..….……..
b) Podle účelu: ……………………………..………
………………………….….….…..
c) Podle typu světelného zařízení: ……………………………………..…….
......…………………………………..…...
……………………………………………

2. Napište Hlavní části svítidla: ……………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………….,,,…………………….
………………………………………………………………………….

3. Popište:
a) sdružené svítidlo: …………………………………………………………….
b) sloučené svítidlo: ……………………………………………………………..
c) samostatné svítidlo: ………………………………………………………….
4. Jaký průměr vodiče minimálně použijete, jestliže jsou do obvodu připojena
paralelně 2 světlomety o výkonu každý 60W. 1 mm2 = 10A.
(správnou odpověď označte X)
a) 1 mm2
Místo pro výpočet:

b) 1,5 mm2

c) 2 mm2

Osvětlení – úvod – Správné řešení
1. Napište základní rozdělení světelných zařízení:
a) Podle umístění: vnější
vnitřní
b) Podle účelu: osvětlovací světla
návěstní světla
c) Podle typu světelného zařízení: světlomety
svítilny
odrazky

2. Napište Hlavní části svítidla: světelný zdroj
optický systém
výstupní plocha
pouzdro

3. Popište:
a) sdružené svítidlo: samostatné zdroje a pouzdra a optický systém, společná
výstupní plocha
b) sloučené svítidlo: samostatné zdroje, společné pouzdro a výstupní plocha
c) samostatné svítidlo: samostatný zdroj, pouzdro a výstupní plocha
4. Jaký průměr vodiče minimálně použijete, jestliže jsou do obvodu připojena
paralelně 2 světlomety o výkonu každý 60W. 1 mm2 = 10A.
(správnou odpověď označte X)
a) 1 mm2
Místo pro výpočet:

b) 1,5 mm2

c) 2 mm2
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