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Zadanie praktickej časti, kategória A 

 
Kód  žiaka:     Základná škola:     Počet bodov: 

 
Zadanie úlohy: 
      
     Žiaci z ponuknutého materiálu, náradia a elektrických prvkov (súčiastok) navrhnú a 
zostroja robota s blikajúcou LED diódou. Na výrobu je potrebné použiť technické vybavenie – 
náradie a materiál podľa priloženej súpisky materiálu a náradia a elektrických prvkov. Iba pre 
inšpiráciu a motiváciu žiakov môže byť použitá názorná obrazová predloha na obr.1. (Pozn. 
navrhujeme zväčšiť a vyvesiť len na tabuľu do pripravenej učebne, kde bude prebiehať 
praktická časť súťažného kola KK TO kategórie A.) 
Žiaci si so sebou prinesú trojuholník a ceruzku.  
 
Názorná obrazová predloha 

 
Obrázok 1 Nezáväzná predloha blikajúceho robota 

 



 
Technické vybavenie (pre dvojicu) žiakov -  
 

 stolárska hoblica, 

 uholnica, 

 skladací meter, 

 pílka – čapovka, 

 rašpľa plochá, 

 pilník plochý, 

 zámočnícke kladivo, 

 kliešte štikacie čelné, 

 kolovrátok, 

 vrták  =  6 do kolovrátku, 

 brusný papier, 

 skrutkovač malý (3 mm), 

 kombinované kliešte 
 

 
Materiál k praktickému zadaniu TO kategória A 
  
doska 100 x150 mm Hr. 10 mm     1 ks 
drevený hranolček   20 x 30  L = 300 mm    1 ks 
drevený hranolček   20 x 20  L = 300 mm    1 ks 
drevený hranolček   15 x 15  L = 300 mm    1 ks 
drevený hranolček   10x 30   L = 300 mm    1 ks 
drôt oceľový   =  1   L = 500 mm     1 ks 

klince  priemer  1,5 x 30      10 ks 
klince  priemer  1 x 30      10 ks 
klince  priemer  1,5 x 25      10 ks 
skrutky               2x30       4 ks 
lepidlo – Canagon       1 ks 
vrchnáky PET fliaš       4 ks 
 
Elektro súčiastky  

 svietiaca dióda (LED – blikajúca verzia)   1 ks 
(môže byť použitý aj typ napr. L-56BID a iné, ale je potrebné dodržať blikajúcu verziu) 

 rezistor 180        1 ks 

 tlačidlový spínač      1 ks 
(môže byť použitý aj iný typ, ale pripojenie vodiča k spínaču musí byť realizované pomocou 
skrutiek.) 

 štvorcová batéria 4,5 V     1 ks 

 svorkovnica (slangovo čokoládka)    1 ks 

 vodič Ø  0,5 mm ; dĺžky  5-10 cm, na oboch koncoch v dĺžke 5-10 mm zbavený izolácie
 10 ks     

 
Dôležité upozornenie !!!  
V žiadnom prípade nesmieme svetelnú diódu zapojiť priamo k batérii (ako žiarovku), t. j. 
bez sériového zrážacieho rezistoru. Sériový rezistor, ktorého hodnotu volíme asi 180 ohm  
obmedzí prúd diódou na dovolenú veľkosť. Bez tohto rezistoru by  sa dióda veľkým prúdom 
zničila (obrázok 2a, b)!!!  



                   
a)       b) 

Obrázok 2 a, b Funkčná elektrická (a) a montážna dispozičná (b) schéma zapojenia blikajúcej 
LED diódy  

 
 

 

 
 

Obrázok 3   Svetelná dióda LQ 
 

Pripomíname, že v prípade svetelnej diódy záleží pri zapojení na orientácii  A – anódy a K – 
katódy. Pri opačnej orientácii ako je predpísaná schémou zapojenia (pozri tiež obr.2, obr.3)  
dióda svietiť nebude !!! 
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