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Zadanie praktickej úlohy  

Úlohou súťažiacich je realizovať praktické zapojenie tranzistorového blikača podľa 

elektrickej obvodovej schémy (obrázok č. 1) s využitím elektrotechnických súčiastok a 

elektroinštalačného materiálu (obrázok č. 2), náradia a pomôcok.  

Pre úspešné splnenie danej úlohy je potrebné realizovať nasledovné činnosti: 

 

1. Nakreslite zapojenie tranzistorového blikača podľa elektrickej obvodovej schémy do 

svorkovnice s využitím schematických značiek elektrotechnických súčiastok. 

Svorkovnica (obrázok č. 3) je zobrazená na priloženom samostatnom liste.  

2. Realizujte zapojenie tranzistorového blikača na svorkovnicu s využitím 

elektrotechnických súčiastok, elektroinštalačného materiálu a náradia, na základe nákresu 

na liste so svorkovnicou. 

3. Skontrolujte zapojenie a pripojte zdroj napätia (9 V batéria). Pri správnom zapojení sa 

musia LED diódy striedavo rozsvecovať a zhášať (blikať).  

 

Podmienkou úspešného riešenia praktickej úlohy je: 

- správne nakreslenie zapojenia tranzistorového blikača do svorkovnice na priloženom 

liste s využitím schematických značiek elektrotechnických súčiastok,  

- praktické zapojenie blikača na svorkovnici s využitím elektrotechnických súčiastok, 

elektroinštalačného materiálu a náradia, na základe nákresu na liste so svorkovnicou,  

- kvalita spojov súčiastok so svorkovnicou, 

- funkčnosť zapojenia blikača, diódy striedavo blikajú.  

 

Obrázok 1 Elektrická obvodová schéma zapojenia tranzistorového blikača 
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Elektrotechnické súčiastky a elektroinštalačný materiál: 

Názov súčiastky Schematická 
značka 

Obrázok reálnej súčiastky 

Tranzistor BC 547B  
 

 
 

LED dióda zelená  
L53LGD 2 mA  

 

 

 

Rezistor 470 Ω, 0,6 W  
(žltá, fialová, hnedá, 
strieborná)   

Rezistor 5,6 kΩ   (5k6), 0,6 W  
(zelená, modrá, červená, 
strieborná) 

  

Kondenzátor elektrolytický 
47 μF/25 V, rad. 5 x 11 

 

 

 

Svorkovnica TYP 210 
12 x 13 x 95 (Svorkovnica 
lámacia 2,5 PVC) 

 
Konektor napájací na  
9 V batériu  
 

 

Batéria 9 V 
 

  

Vodič MOWB 0,5 mm2 lanko, 
modré  

 

Obrázok 2  Zoznam elektrotechnických súčiastok a elektroinštalačného materiálu 
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Náradie a pomôcky: 

- plochy skrutkovač so šírkou pracovnej plochy 3 mm, 

- kliešte s plochými čeľusťami,  

- ceruzka, guma. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                  Obrázok 3  Svorkovnica s označením polarity 

Na riešenie praktickej úlohy majú súťažiaci  120 min. 
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