Kód

Názov skupiny

A

Predpisy, vyhlášky

B

Prvá pomoc pri úraze elektrinou

C1

Ochrana nulovaním - siete TN

C2

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

C3

Podmienky použitia

D

Farebné označenie vodičov /Označovanie svoriek a vodičov/

E

Krytie /Stupne ochrany krytom - IP kódy/

F

Bezpečnostné predpisy

G

Bezpečnostné predpisy v kúpelniach, umyvárkach

H

Pripájanie elektrických spotrebičov

I

Druhy prostredí pre elektrické zariadenia

J

Farebné označovanie tlačítok a návestí

K

Ochrana pred nadprúdom

L

Silové elektrické vedenia

M

Elektrické zariadenia strojov

N

Elektrické prípojky

O

Ochrana pred bleskom

P

Nevýbušné elektrické zariadenia

R

Elektrické zariadenia VN

S

Rôzne

T

Meranie

X

Nedefinovaná skupina
Význam stĺpcov tabuľky:

Stĺpec
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Popis
Číslo otázky
Kód skupiny (horná tabuľka)
Zadanie textu otázky
Odpoveď - a)
Odpoveď - b)
Odpoveď - c)
Správna odpoveď (v prípade skúšania ju terba skryť)
Pri skúšaní tu treba zadať správnu odpoveď
Miesta na vyznačenie nesprávnej odpovede (napr. symbolom "x")
Pracovný hárok "Testy" obsahuje všetky otázky
Pracovný hárok "Skúšobné otázky" obsahuje otázky bez skupín "P" a "R"

Poznámka:
Doporučené nastavenie rozlíšenia obrazovky 1024 x 768
Šírku hárku treba nastaviť tak, aby bolo vidieť všetky stĺpce na obrazovke (napr. 94%).
Pri skúšaní treba skryť stĺpec "G" so správnymi odpoveďami, pri kontrole odpovedí zasa odkryť.
Správne odpovede písať do stĺpca "H". Označením stĺpca a stlačením kláv. "Delete" sa dajú všetky zmazať.
Stĺpec "I" sa používa k tomu, aby sa dali odfiltrovať iba nesprávne odpovede, alebo tie ktoré si chcem zopakovať.
Uložením súboru sa môžem vrátiť tam, kde som prestal.
Otázky sú pôvodné a neopravené. Doporučujem správne odpovede opraviť podľa nových noriem!

O.č.

Tr.

1

P

2

C2

3

E

Text otázky
Z hľadiska ochrany pred účinkami statickej elektriny sa
opatrenia proti účinkom statickej elektriny vykonajú vždy ak ide
o priestor s:

A)
SNV1 , V1, M

B)

C)

SNV 2, V2

B

Ochrana napäťovým chráničom sa nesmie použiť pri
elektrických zariadeniach:

ktoré majú menší odpor než sústava s
uzemneným uzlom

ktoré majú väčší odpor, než sústava s
uzemneným uzlom

kde sa nachádza piesková a skalistá
pôda

Elektrické stroje a prístroje v prostredí s nebezpečenstvom
požiaru horľavých prachov musia mať krytie min:

IP 54

IP 44

IP 42

Pospojovací vodič pri zvýšenej ochrane pred nebezpečným
dotykom napätím môže byť izolovaný alebo holý

keďže ide prakticky o ochranný vodič
označujeme ho kombináciou farieb
zelená/žltá

pospojovací vodič nemá nič spoločné s
vodičom ochranným, označujeme ho
zelenou farbou

pospojovací vodič je prakticky nulovacím
vodičom a označujeme ho kombináciou
farieb zelená/žltá

C2

väčší ako 15 ohmov

väčší ako 5 ohmov

C3

Zemný odpor pracovného uzemnenia na konci vedenia nemá
byť pri ochrane nulovaním:

menší ako 2 ohmy

5
6

B

Postihnitému sa po neodkladnej resuscitácii obnovili životné
funkcie. Aký je náš ďalší postup?

uložíme ho do zotavovacej polohy a
čakáme na príchod lekára

uložíme ho do stabilizovanej polohy a
podáme mu nápoj

posadíme ho na stoličku a zavoláme
lekára

SNV 2, V2

bez nebezpečenstva výbuchu a bez OP

P

Garáže pre cestné motorové vozidlá podľa STN 73 6057 alebo
STN 73 6058 majú priestory:

OP

7

1000 W

K

Jednopólové vypínanie silových obvodov vypínača môže byť do 500 W
250V a výkonu:

1200 W

8
9

K

10

J

11
12

poistkou alebo ističom, ktorý nesmie byť poistkou alebo ističom, ktorý môže byť
väčší ako menovitý prúd zásuvky
10A

poistkou, ktorá vypne elektrický obvod
pri skrate

Na vypínanie pomocných obvodov sa používa tlačidlo farby:

červenej

čiernej

bielej

Ak nie je možné aby vedenie alebo zvod bol rovný, dĺžka
vzniknutej slučky:

musí byť menšia než 8-násobok
vzdialenosti krajných bodov otvorenej
časti slučky

musí byť menší než 6-násobok
vzdialenosti od meracej svorky

musí mať polomer 30 cm

O

Strojené základové oceľové zemniče, ktoré sa ukladajú do
betonových základových pásov musia byť obklopené:

min. 10 cm betónovou zmesou

min. 5 cm betónovou zmesou

zaliatím v betónovej zmesy

C3

40 cm

60 cm

13

L

14

C1

50 cm
Vzdialenosť príchytiek u kábla sa volí tiež s ohľadom na jeho
vonkajší priemer. Pre káble s vonkajším priemerom do 16 mm je
stanovená najväčšia vzdialenosť príchytiek:

Nulovací vodič musí byť:

od ostatných vodičov odlíšený očividným len izolovaný
spôsobom

len holý

Ktorou vyhláškou sa ustanovujú požiadavky na ochranu pred
výbuchmi horľavých plynov a pár, podľa ktorej je organizácia
povinná poučiť svojich pracovníkov poverených obsluhou
takýchto zariadení?

Vyhl. SÚBP a SBÚ č.19/1987 Zb.

Vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb.

Elektrické zariadenia alebo prostredia, kde môže vzniknúť
statická elektrina musia byť:

pracovníci na to upozornení a pripravení elektrické zariadenie vypínateľné
pomocou bezpečnostného vypínača

elektrické zariadenia chránené proti jej
účinkom

Spínač hlavných prípojníc sa vybaví:

rozdielnou ochranou

signalizáciou havarijného systému

Zóna 0 je:

vnútorný priestor kúpeľňovej vane alebo vnútorný priestor kúpeľňovej vane alebo vnútorný priestor kúpeľňovej vane alebo
sprchovacej misy
sprchovacej misy do výšky 2,25 m
sprchovacej misy do výšky 2,5 m

Vyhl. ÚBP SR č.74/1996 Z.z.

A

17

R

18

G

X, Y, Z, S

L1, L2, L3, N

D

Vodiče fáz striedavej rozvodnej sústavy a stredný vodič sa
označuje písmenami:

R, S, T, N

19

Samostatný elektrotechnik

Elektrotechnik špecialista

Poučený pracovník

20

A

Pracovníci určení k obsluhe el. zariadenia v prostredí s
nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín musia mať
odbornú spôsobilosť:

skupiny A

skupiny A, B1

A

Úradnej skúške sa v zmysle Vyhlášky MPSR SR č.718/2002
Z.z. §11 podrobujú elektrické zariadenia:

skupiny A, B

21

bezpečné, nebezpečné a zvlášť
nebezpečné

obyčyjné, aktívne a pasívne

I

Prostredia vzhľadom na vzájomné pôsobenie s elektrickým
zariadením delíme na:

jednoduché a zložité

22

Ochranný chráničový vodič, ktorý sa pripája na neživú vodivú
časť el. spotrebiča a cievku napäťového chrániča musí byť:

izolovaný

spojený so zemou

označený bledomodrou farbou

Periodická skúšky dielektrických ochranných rukavíc pre
elektrotechniku sú:

12 mesiacov

18 mesiacov

6 mesiacov

Umyvárka je:

samostatná miestnosť určená na
umývanie a sušenie prádla

samostatná miestosť určená na
umývanie a skladovanie ochranných
pracovných pomôcok

samostatná miestnosť určená výhradne
na hromadné umývanie a sprchovanie
osôb alebo na umývanie riadov

B0, BI, BII, BIII

S0, S1, SII, SIII

zelené

zelené avšak prednostne sa doporučuje
čierne, šedé alebo biele

S

26

P

Zariadenia s nebezpečnou látkou sa zaraďujú do štyroch skupín N0, NI, NII, NIII
nabezpečnosti:
červené

J

Jednotlivé ovládacie tlačidlo, ktoré spôsobí pohyb po dobu za
ktorú je stisnuté a zastaví ho ak je uvolnené môže byť:

3 zvody

O

Štvorpodlažný objekt s plochou strechou s pôdorysnými
rozmermi 15 x 50m musí mať pri ochrane pred úderom blesku:

nadprúdovou ochranou

2 ohmy

4 zvody

5 ohmov

M

Hlavný vypínač pracovného stroja sa umiestňuje do výšky nad
podlahou:

0,6 - 1,9 m

30

Priestory nebezpečné sú priestory:

kde vplyvom prostredia je buď stále
v ktorých zvláštne okolnosti alebo vplyvy kde sa vyskytuje viac druhov prostredí
alebo prechodné nebezpečenstvo úrazu prostredia zvyšujú nebezpečenstvo
elektrickým prúdu
úrazu

I

33

P

34

L

35

C2

36

K

37

S

38

D

39

40

41

Elektrické svietidlá v mokrom prostredí musia mať minimálne
krytie:

IP 44

V priestore SNV 1 môžu byť svietidlá vo vyhotovení:
Vonkajšie silové el. vedenie voči nadzemnej časti bleskozvodu
musí byť:

0,6 - 2,0 m

0,4 - 1,6 m

Aký svetelný tok majú 4 žiarovky 230V po 25W (celkový príkon
100W), v porovnaní so svetelným tokom jednej žiarovky 230V
100W?

rovnaký

Akou farbou sa označuje ochranný vodič striedavej sústavy:

bledomodrou

menší

O

C
B

B

väčší ako 5 ohmov

B
zelenožltou

šedou

2,7 m

5m

samostane obsluhovať el. zariadenia
MN, NN vyhotovené tak, že pri ich
obsluhe nemôžu prísť do styku s
časťami pod napätím

48

A

C

samostane obsluhovať el. zariadenia
pod dozorom pracovníka s kvalifikáciou
elektro

P

A

1000 mm +/- 200 mm

jeho teplota až do vypnutia prekročila
jeho teplota prekročila maximálnu
najvyššiu dovolenú prevádzkovú teplotu menovitú teplotu izolácie nulovacieho
jadra vodiča
vodiča

samostane opravovať el. zariadenia

47

C

100 cm +/- 30 cm

60 cm
Pri ochrane zábranou jej výška má byť:
istiaci prvok na toto reagoval
Nulovací vodič musí byť dimenzovaný tak, aby jeho odpor
dovolil pretečenie vypínacieho prúdu najbližšieho predradeného
istiaceho prvku, a aby tento prúd zniesol bez toho, že by:

Poučení pracovníci môžu:

C3

A

A

nie je obmedzená

46

C

pri súbehu holých vodičov je vzdialenosť
minimálne 2 m, pri križovaní minimálne
1,5 m

nemá prekročiť 50 m, ak je dlhšia musí
sa napájať malým napätím

O

A

pri súbehu holých vodičov vzdialené
min. 1 m, pri križovaní min. 0,5 m

nemá prekročiť 50 m, ak je dlhšia musí
sa zaistiť spoľahlivé pôsobenie ochrany
pred nebezpečným dotykom

45

C

pri súbehu holých vodičov vzdialené
min. 2 m, pri križovaní min 1m

Celková dĺžka pohyblivého prívodu vrátane použitých
predlžovacích šnúr:

P

B

v krytí IP x8

C2

44

C

v zaistenom prevedení Ex0, alebo
pevnom alebo inom závere

za bodom rozdelenia nie je možné tieto
vodiče spojovať

O

A

min. IP 42

stredný, pracovne uzemnený vodič
samostatný ochranný vodič za bodom
namôže byť za bodom rozdelenia istený rozdelenia musí byť zemnený na
alebo vypínaný súčastne s krajnými
predpísaných miestach
vodičmi

43

B

IP 22 /stekajúca voda v kvapkách po
stenách a kvapkajúca voda/

Keď to vyžadujú prevádzkové alebo bezpečnostné dôvody,
rozdelí sa od určitého bodu rozvodu nulovací vodič na
samostaný pracovný a samostaný ochranný vodič, pričom:

A

C

IP 44, rozvádzač s krytím minimálne IP
54

C2

42

A

A

1,25 m
Vo vonkaších priestoroch neprístupných pracovníkom
poučeným musí byť vzdialenosť živých častí nad stanovišťom u
zariadenia do 1000V pri ochrane polohou minimálne:

L

B

15 ohmov

C1

32

C

C

29

I

A

5 zvodov

Celkový zemný odpor odchádzajúcich nulovacích vodičov z
transormovne vrátane uzemnenia nulového uzla zdroja nesmie
byť väčší než:

31

C

A

G

28

C

C

25

27

A

A

16

24

C

B

A

C2

A

A

15

23

A
B

4

Zásuvkové obvody sa môžu istiť:

Odp.

G

B

B

C

A

C

Vzdialenosť podpier zvodu bleskozvodu bleskozvodového
vedenia namá byť väčšia ako:

1m

3m

2m

Maximálna povrchová teplota pri teplotnej triede T1 je stupňov:

450.0E+0

300.0E+0

850.0E-1

Skryté zvody sa môžu vykonať jedným z týchto spôsobov:

voľne v dutine alebo v nekovovej
netrieštivej rúrke v oboch prípadoch s
minimálnou svetlosťou 29 mm

v nekovovej a netrieštivej rúrke alebo
dilatačnej spáre

nesmú sa robiť už v nových objektoch

Dotykové a krokové napätie v poľnohospodárskych objektoch
pre živočíšnu výrobu:

nesmie prekročiť 12 V proti zemi

nesmie prekročiť 24 V proti zemi

V priestoroch SNV 3 sa pohyblivé prívody:

môžu používať za predpokladu zvýšenej nesmú používať
ochrany pred nebezpečným poškodením

môžu používať, ak sú so zvýšenou
izoláciou

Dva a viac zvodov musia mať skúšobné svorky:

očíslované. Ak je číslo zložené označuje chránené proti zatekaniu a abecedne
sa a číta zhora nadol
označené

chránené proti poveternostným vplyvom
a hlodavcom

A

V prostredí s nebezpečenstvom výbuchu výbušnín V2 a V3 sa
musia používať vodiče:

s dostatočným prierezom - pramienkové medené

s dostatočným prierezom - dimenzované
tak, aby povrchová teplota nepresiahla
160 stupňov Celzia

B

B
A

A
nesmie prekročiť 50 V proti zemi

B
B

49

P

K

Aká je najväčšia dovolená teplota vodičov kábla AYKY pri
skrate:

120 st.C

50

D

Pri nenatrených holých vodičov sa označenie poznávacou
farbou vykoná:

na koncoch a na nápadnom a viditeľnom na koncoch
mieste pri spojoch

v rozvodni

51

35 A

C2

Pri ochrane oddelením obvodov môžeme pripojiť jeden
spotrebič s menovitým prúdom najviac:

10A

52
53

A

Elektroinštalácia v regulačnej stanici plynu patrí medzi:

vyhradené elektrické zariadenia skupiny vyhradené elektrické zariadenia skupiny elektrické zariadenia skupiny C
A
B
/nyvyhradené/

A

Skúšobná svorka musí byť:

vždy prístupne uložená a vybavená
rozdeliteľným skrutkovým spojom a
skrutka alebo matica musia byť z
nehrdzavejúceho materiáli

z normalizovaného materiálu a chránená natretá farbou alebo vazelínou
proti dažďu

A

Všetky motory pracovného stroja, ktoré sú v trvalej prevádzke
musia byť istené proti preťaženiu od príkonu:

nad 0,5 kW

nad 1 kW

nad 2 kW

Pri kódovom značení farieb žíl číslicami sa značí:

čierna - 54, hnedá - 6, svetlomodrá - 1,
zelenožltá - 0

čierna - 1, hnedá - 0, svetlomodrá - 54,
zelenožltá - 6

čierna - 0, hnedá - 1, svetlomodrá - 6,
zelenožltá - 54

500 V

1000 V

C2

Aké je maximálne primárne napätie oddelovacieho
transformátora?

230 V
2 ohmy

5 ohmov

15 ohmov

C2

Jednotlivé uzemnenia na vonkajšom vzdušnom vedení
rozvodnej sústavy TNC každých 500 m sa uzemňujú
samostatným zemničom, ktorého hodnota musí byť najviac:
Je stanovené prostredie SNV 1 HC/T3. V tomto prostredí sa
môžu inštalovať nyvýbušné zariadenia s označením napr. na
vypínačoch:

Ex d HA/T2

Prívody od základových zemničov musia byť chránené proti
korózii pasívnou ochranou na prechode z betónu do zeme:

Najmenej 30 cm v betóne a 100 cm v
zemi

najmenej 10 cm v betóne a 20 cm pod
povrchom

najmenej 40 cm v betóne a 30 cm na
povrchu

Elektromerový rozvádzač pre rodinný dom sa umiestňuje:

do oplotenia na verejne prístupnom
mieste

do oplotenia

na mieste nezáleží

Skúšačka VN sa kontroluje najmenej 1 - krát za:
Ochranný priestor (skrátene OP) je:

12 mesiacov

18 mesiacov

24 mesiacov

priestor s obmedzeným pohybom
pracovníkov

priestorový prechod medzi SNV 1 a SNV priestorový prechod medzi SNV 1 a
2
priestormi BNV

obvod malého napätia použitého z
hľadiska bezpečnosti s obvodmi
vyššieho prevádzkového napätia

obvod pomocný a silový pre tieto
zariadenia

zriadený zámerne k uzemneniu

zriadený zámerne, vybavený ochranou
proti nebezpečnému dotyku

uložený v betóne a vo vode

5 ohmov

15 ohmov

54

O

55

K

56

D

57

58

59

P

60

O

61

N

62

R

63

P

V jednom kábli sa nesmie použiť:
64

L

65

O

Strojený zemnič je zemnič:

2 ohmy

O

67

B

vytiahneme zapadnutý jazyk
Postihnutý bol vyprostený spod účinku elektrického prúdu.
Nedýcha a nemá hmateľný tep. Pred neodkladnou resuscitáciou postihnutého
vykonáme najskôr:

68

B

Ak robí oživenie dospelého a detí starších ako 8 rokov 1
záchranca, platí pomer:
Ochrana polohou neživých častí je tá, ktorá spočíva:

69

C2

70

M

71

J

72

D

73

A

74

P

160 st.C

16 A

Ex d HA/T3

IP 6x overenom príslušnou skúšobňou
na povrchovú teplotu

uložíme postihnutého do zotavovacej
polohy

vyčistíme ústnu dutinu a urobíme záklon
hlavy

na 5 stlačení hrudníka jeden vdych

na 10 stlačení hrudníka jeden vdych

na 15 stlačení hrudníka dva vdychy

v umiestnení neživých častí vo výške
najmenej 2 m

v umiestnení neživých častí najmenej vo v umiestnení neživých častí tak, že ich
výške 2,20 m
dotyk je bez použitia zvláštnych
pomôcok vylúčený
ak sa použije napr. FeZn hr. 0,6 mm
alebo vzduchová medzera 20mm

zapnuté, normálny stav, pokračovanie v porucha
činnosti

3D
je potrebné Oprávnenie vydané
orgánom dozoru

Nebezpečné pásmo tvorí priestor:

je to priestor medzi BNV a SNV 1

do vzdialenosti 5 m a 10 m od
elektrického zariadenia

do vzdialenosti 1,5 m a 5 m od miesta
úniku alebo zariadenia

300 mm

500 mm

Podľa kvalifikácie zmesí plynov a pár so vzduchom
rorzoznávame skupiny výbušnosti:

A 1B, A 2C, A 3D

II A, II B, II C

1 A, 2 B, 3 C

P

AYKY 4B x 16 mm

AYKY 4B x 25 mm

L

Minimálny prierez prípojky zemným káblom pri odbočení zo
skrine SR/RIS je:

AYKY 4B x 6 mm

77

0,4 sekundy

C2

Prúdový chránič musí odpojiť elektrické zariadenie siete v čase 0,1 sekundy
kratšom než:

0,2 sekundy

78

zložitých

I

Prostredie s nebezpečenstvom požiaru horľavých hmôt patrí do pasívnych
skupiny prostredí:

aktívnych

79

kde je napájanie zásuviek cez
oddeľovací ochranný transformátor sa
môže použiť zásuvka bez ochranného
kontaktu

môžu sa používať svietidlá 1.triedy

IP 43

IP 54

sa nesmú používať zásuvky

G

IP 42

81

E

70 cm

100 cm

R

Do akej hĺbky ukladáme VN kábel (22 kV) do zeme vo voľno
teréne?

50 cm

82

60 cm

G

Obyčajné zásuvky 230V musia byť umiestnené v kúpelniach od 20 cm
okraja vane vo vzdialenosti aspoň:

50 cm

83

87

R

88

G

89

N

90

J

91

R

musia byť na všetkých dverách prípadne musia byť vybavené drevenými
vstupoch vedúcich do týchto priestorov zárubňami
označené bezpečnostnými tabuľkami s
označením SNV

menej o 1 stupeň ako fázové vodiče

základným

zložitým

pasívnym

10 m

15 m

20 m

V zóne 3 je možné min. vo výške 1,2 m nad podlahou
inštalovať:

zásuvku v obyčajnom vyhotovení s
izolačným krytom

zásuvku, spínacie zariadenie, ovládacie zásuvku, spínacie zariadenie, ovládacie
zariadenie v krytí min. IP 43
zariadenie v obyčajnom vyhotovení s
izolačným krytom

Prípojková domová skriňa:

má byť plombovaná alebo s uzáverom
na kľúč pre rozvodné zariadenia

musí byť plombovaná alebo s uzáverom musí byť s uzáverom na kľúč pre
na kľúč pre rozvodné zariadenia
rozvodné zariadenia

porucha, bezprostredné nebezpečenstvo porucha, informácia k prevedeniu
ohrozenia zariadenia ľudí
vypnutia zariadenia

výstraha, nežiadúca zmena alebo odklon
od normálneho stavu hroziaca porucha

0,6 - 1,2 m nad terénom

2,5 - 2,7 m nad terénom

1,3 - 1,5 m nad terénom

5 rokov

do doby uvedenej v osvedčení

A

Osvedčenia odbornej spôsobilosti na projektovanie vydané
podľa paragrafu 24 Vyhl.č. 718/2004 Z.z. budú platné:

najviac 2 roky od účinnosti vyhlášky

95

červenej

čiernej

J

Vypínač STOP/VYPNUTÉ ako bežná manipulácia sa
doporučuje aby bol farby:

zelenej

96

Jedinou istou známkou zástavy obehu srdca je:

nehmatný pulz na krčnici

B

ustupujúca cyanóza (namodralé
sfarbenie končekov prstov, nosa, uší a
pod.)

bezvedomie

97

2 megaohmy

T

Izolačný odpor elektrického ručného náradia triedy.I musí byť
minimálne:

0,5 megaohmu

98

Na jeden svetelný obvod sa smie pripojiť:

toľko svietidiel, aby ich príkon
neprekročil 1200 VA

toľko svietidiel, aby súčet ich menovitých maximálne 10 svietidiel
prúdov neprekročil menovitý prúd
istiaceho prvku svetelného obvodu,
najviac však 25 A

5 megaohmov

spojené s konštrukciou vodivou lanovou urobenú ochranu podľa zvláštnych
svorkou o priereze spoň 4 mm
predpisov

spojené s konštrukciou avšak s
rozpojiteľným vypínačom

Zelenožltou farbou označujeme len vodiče:
Zákon o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce
má číslo:

ochranný

nulovací

ochranný, nulovací, pospojovací

č. 174/1968 Zb. v znení zákona NR SR
č. 256/1994 Z.z.

č. 260/1996 Z.z.

č. 330/1996 Z.z.

Ako zisťujeme pri oživovaní, či neodkladná resuscitácia je
účinná?

otvorením viečka postihnutého, zornica
oka sa v dôsledku svetla zmenší

pozeraním na končeky nosa, uší,
namodralé cyanoické zafarbenie
dostáva jasne modrú farbu

prerušíme neodkladnú resuscitáciu na
10 sekúnd a sledujeme, či cynotické
zafarbenie postuhnutého mizne alebo
nie

môže byť osadená v podlahe, ak je
opatrená krytom proti zaplaveniu

na výške umiestnenia nezáleží, lebo je
vyhotovená do vlhka
šedá, modrá, červená

B

104

G

Zásuvka vo vyhotovení do vlhka v kúpelni v zóne 3 môže byť
umiestnená vo výške:

zelená, červená, modrá

S

Aké sú farby terčíkov na závitových poistkových porcelánových hnedá, červená, modrá
vložkách nominálnych hodnôt 6, 10 a 20A?

G

uzemnenie vane samostatným
zemničom

odizolovanie vane a umývadla navzájom

106

ochranné pospojovanie
V kúpelniach a sprchách okrem základného stupňa ochrany
pred nebezpečným dotykovým napätím sa musí vykonať naviac:

107

K

C1

110

P

111

F

112

E

113

C3

114

P

116

L

117

N

118

C3

prístroje

Pojem obsluha elektrického zariadenia súvisí:

s prevádzkou el. zariadenia - spínanie,
výmena závitových prístrojových
poistiek, žiaroviek

s prehliadkou stavu el. zariadenia

s meraním pomocou presných meracích
prístrojov

nemusia byť spojené s nulovacím
vodičom

musia byť spojené so stredným vodičom musia byť spojené s nulovacím vodičom

119

B

120

B

121

L

C3

123

H

124

J

125

H

126

D

T1 - T6 (nad 450

musí byť vo vypnutom i zapnutom stave musí byť vo vypnutom stave uzamknuté musí byť vo vypnutom stave uzamknuté
uzamknuté
a prizemnené
ochrana pred dotykom neživých častí
nástrojom

Kirkoffovho zákona
Prúdový chránič je ochrana, ktorá pracuje na princípe:
do
výšky 1,6 m. Ak je ako ochrana
Zvod nad zemou sa musí chrániť proti mechickému poškodeniu:

k okamžitému zastaveniu činnosti
zariadenia a jeho čiastočnému vetraniu

k rýchlemu prevetrávaniu prevádzkarní
pri poruchách spojených s veľkými
výronmi horľavých plynov alebo pár
horľavých kvapalín

k pomalému odvetrávaniu škodlivín až
do doby bezpečnej koncentrácie okolo
zariadenia

V prípade nebezpečenstva mechanického poškodenia sa kábel 2 m
chráni aspoň do výšky:

0,5 m

1m

Ak je v rozpojovacej skrini /SR/ viac poistiek, musí byť pri každej uvedená hodnota poistky
sade poistiek:

trvanlivé označenie smeru vedenia, pre
ktoré odberné zariadenie je sada
poistiek určená

schéma poistky

do 50 V str. 60 V js.

do 24 V str., 60 V js.

do 12 V str., 50 V js.

prehĺbi sa cyanóza

ustupuje cyanóza (nastáva ružové
sfarbenie)

postihnutý zbledne

1,5 - 2,5 cm

2,5 - 3,5 cm

4 - 5 cm

0 stupňov Celzia

- 4 stupne Celzia

Káble silových vedení sa nesmú klásť pri teplotách nižších než: + 4 stupne Celzia
môže použiť ako pracovný, pokiaľ
vyhovuje jeho prierez

môže sa používať ako pracocný vodič ak nesmie používať ako pracovný vodič
nie je v prostredí s nebezpečenstvom
požiaru alebo výbuchu, ani v dotyku s
horľavými látkami

Zásuvka 230 V pevného domového rozvodu v sústave TN-S je
pripojená:

dvomi vodičmi

tromi vodičmi

len pracovnými vodičmi

Biela farba návestia znamená:

zapnuté, stroj v chode

vypnuté, zatvorené, zariadenie v klude
alebo mimo funkcie

bezpečný chod, pokračovanie v činnosti

V budovách, kde je zavedený plyn:

môžu byť inštalované iskriace zvončeky môžu byť inštalované iskriace zvončeky nesmú byť inštalované iskriace zvončeky
v nevodivom obale

Vstupné svorky elektrických zariadení:

musia byť vybavené vodičmi

Mokré prostredie je tam kde:

voda sa zráža na stenách avšak nesteká voda trvalo alebo väčšinou doby
skvapáva, steká poprípade dochádza k
zaplaveniu

voda sa dostala do styku s podlahou po
krátku dobu ale musí sama v krátkom
čase vyschnúť

nusia byť zreteľne a trvanlivo označené

musia byť 10 cm od zeme

zóny 2

zóny 3

G

V bytovej kúpelni sa zásuvky 230 V v obyčajnom vyhotovení
umiestňujú do:

zóny 1

129

60 x 60 mm

50 x 50 mm

R

Vonkajšie oplotenie okolo rozvodne VN z pletiva musí mať oká
o minimálnych rozmeroch:

70 x 70 mm

130

Elektrický predmet je:

taký, ktorý sa pripája k sieti priamo

taký, ktorý sa musí istiť proti preťaženiu
a skratu a je vypínateľný pomocou
vidlice

konštrukčná zostava, časť alebo celok,
ktorý sa pripája alebo zapája do
elektrického obvodu

135

B

136

X

137

H

138

P

139

F

140

D

141

P

Na meranie pri Revízii elektrického ručného náradia počas
používania môžeme použiť meracie prístroje:

PU 184, UNILAP 701X, M5013

SN -1, USLO, KOMBI 41

TERROMET, PU 430, UNILAP 100 Euro

Stupeň nebezpečenstva výbuchu 1 (skrátene SNV 1) je:

najvyšší stupeň nebezpečenstva
výbuchu, kde môže vzniknúť
nebezpečná koncentrácia

najnižší stupeň nebezpečenstva
výbuchu, kde môže vzniknúť
koncentrácia len krátkodobo počas
neobvyklých prevádzkových stavov

najvyšší stupeň nebezpečenstva
výbuchu do vzdialenosti 1 m

Označenie šnúry 3C znamená:

šnúra obsahujúca 3 fázové žily

šnúra obsahujúca fázový vodič stredný
vodič a ochranný vodič

šnúra obsahuje krajný, stredný a
nulovací vodič

Aká hodnota striedavého prúdu spôsobuje fibríciu srdca?

10 mA

25 mA

30mA

Akej farby sú bezpečnostné tabuľky, ktoré vyjadrujú príkazy:

zelenej

modrej

červenej

Pevné zásuvky v rozvodovh malého napätia:

sa môžu nahradiť zásuvkami nízkeho
napätia

sa pripúšťa nahradiť zásuvkami nízkeho sa nesmú nahradiť zásuvkami nízkeho
napätia ak je na nimi umiesnený
napätia
čitateľný nápis o aké napätie ide
el. zariadenie v krytí minimálne IP 23

musí pracovník používať izolačné
rukavice a ochrannú prilbu

musí pracovník používať izolačné
rukavice a skúšačku napätia

musí pracovník používať skúšačku
napätia a ochranný štít

Akou farbou sa označuje holý stredný vodič striedavej sústavy

svetlomodrou

tmavomodrou

zelenožltou

Je stanovené prostredie SNV 2 HB/T2. V tomto prostredí sa
môže elektromotor s označením:

Ex d HC/T2

Ex d HA/T3

Ex d HB/T1

El. zariadenie v prostredí V3 môže byť v krytí (pri živých
častiach el. zariadenia dávajúce popud k iniciácii kedykoľvek):

IP 54

IP 65, alebo pevnom závere Ex3 SD,
záverom s vnútorným pretlakom Ex6,
špeciálny záver Ex8

aspoň v krytí IP 64

na 10 stlačení hrudníka 1 vdych

na 15 stlačení hrudníka 2 vdychy

Pri obsluhe vonkajších vypínačov a odpojovač zo zeme:

142

P

143

B

144

D

zásuvka v krytí IP 43

Ak robia oživenie postihnutého dvaja záchrancovia, platí pomer: na 5 stlačení hrudníka 1 vdych
môže použiť len svetlomodrá farba

môže požiť zelenožltá farba

môže použiť šedá farba

Ktorý zákon pojednáva o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny?

Zákon č.70/1998 Zb. o energetike

Zákon NR SR č.330/1996 Z.z.

Zákon č.174/1968 Zb.

5 zvodov

6 zvodov

A
O

Aký je počet zvodov pri objekte výšky 25 m s rozmermi 20 x
30m:

4 zvody

146

20 cm

L

Vzdialenosť káblov v zemi vedľa seba idúcich v súbehu a to
miestnych oznamovacích a silových do 1 kV je:

30 cm bez chráničky, 10 cm v chráničke 12 cm v chráničke

147

označené čiernym bleskom v
trojuholníku na žltom podklade

uzavierateľné

M

Kryty a veká priestorov pracovných strojov u ktorých je zrejmé,
že zakrývajú elektrické zariadenia musia byť:

označené červeným bleskom

148

bezpečným napätím

zvýšená /podľa STN 34 1010/

C3

V poľnohospodárskych objektoch, v ktorých je trvale mokré
prostredie, musí byť vždy vykonaná ochrana:

prúdovým chráničom

149
150

F

Príkaz B sa vystavuje

na vedúceho práce

na elektrotechnika špecialistu

na pracovníka, ktorý zaisťuje pracovisko

151

P

Pohyblivé prívody v miestach so SNV 2:

sú zakázané

sa používajú len ťažké šnúry vo
vyhotovení CGTG

môžu sa použiť aj ľhké šnúry vo
vyhotovení CGS

IP x3

IP 2x

E

Elektrické stroje, prístroje a svietidlá v prostredí studenom
musia mať minimálne krytie:

IP 42

152

500 V

380 V

C3

Ochrana oddelením obvodov možno použiť len v sietiach s
prevádzkovým napätím do:

1000 V

153

c3

Ochranu zábranou robíme v priestoroch prístupným
nepoučeným osobám:

vytvorením bariéry, ktorú nie je možné
podliezť

takým spôsobom, aby sme zabránili
dotyku na neživé časti

uzamknutím, oplotením

154

16 - 20x za minútu

60x za minútu

B

Umelé dýchanie metódou z pľúc do pľúc sa vykonáva na 1-8
ročných deťoch rýchlosťou:

10x za minútu

155

do 25 A

H

Do akej prúdovej hodnoty sa môžu montovať elektrické prístroje bez obmedzenia
a krabice odolné proti šíreniu plameňa v látkach horľvosti B, C1,
C2?

do 16 A

156

110 stupňov Celzia

120 stupňov Celzia

H

Aká je dovolená teplota povrchu elektrického zariadenia v
mieste styku s horľavou látkou B, C1, C2, C3?

90 stupňov Celzia

157

Núdzové východy:
F

musia byť označené a zaistené proti
vstupu nepovolaným pracovníkom

musia byť označené a nesmie sa nimi
vstupovať

musia byť trvale osvetlené

158

0,2 ohmu

0,3 ohmu

T

160

T

161

P

162

C3

Izolačný odpor elektrického ručného náradia triedy II. musí byť
minimálne:

0,5 megaohmu

IP 44
V prostredí V1 musí mať svietidlo krytie:
Za zvýšenú ochranu živých častí zariadení s napätím do 1000 V nulovaním a zemnením
sa pri ochrane nulovaním považuje kombinácia:
nedovolenú kombináciu ochrán

C3

Miešačka betónu je pripojená na sieť TNC. Neživé časti sú
chránené nulovaním. Okrem toho je neživá časť pripojená na
samostatný zemnič. V tomto ptípade ide o:

2 megaohmy

164

T

Izolačný odpor elektrického ručného náradia triedy III., ak sú
svorky výstupného obvodu neprístupnými časťami musí byť
minimálne:

165

H

Nástenné zásuvky sa nemajú montovať nižšie než:
Práca podľa pokynov je:

163

166

F

Pracovníci s odbornou spôsobilosťou "elektrotechnik" môžu:
167

F

168

S

2 megaohmy

5 megaohmov

IP 4x

IP 54

nulovaním a pospojovaním

pospojovaním a doplnkovou izoláciou

nedovolenú kombináciu ochrán, ak R

dovolený - normálny stav

C
A

C

B
B
C
B
B

C
C
C
C
A

B
C
B

C

A
A
A

A
A
A
A
A
B
C
A
B
C
A
C
B

C

C
A
B
C

5 megaohmov

7 megaohmov

C
0,6 m

0,9 m

práca, ktorá je vykonávaná podľa
podrobnejších pokynov, za dodržanie
bezpečnostných predpisov zodpovedá
osoba vykonávajúca dohľad

práca, pre ktorú sú vydané najnutejšie
práca, ktorá sa vykonáva za trvalej
pokyny, za dodržovanie bezpečnostných prítomnosti osoby vydávajúcej pokyny
predpisov zodpovedá pracujúci

1,2 m

pracovať na el. zariadení NN sami

pracovať na el. zariadení všetkých
napätí pod dohľadom

samostatne obsluhovať elektrické
zariadenia, pracovať na el. zariadení NN
bez napätia sami

má

má stanovené iným právnym predpisom nemá
spojené na oboch koncoch s ochranným použité len v prípade dobrých izolačných
vodičom sústavy
vlastností kábla

P

Kovové ohybné hadice len s polyvinylchloridovým alebo
obdobným izol. povlakom musia mať v priestore s nebezpečím
výbuchu:

170

F

Ochranná pomôcka je:
V prostredí mokrom sú rozvádzače:

indikátor plynu

elektrická skúšačka napätia

dielektrické rukavice

VN a podružné rozvádzače NN
zakázané

NN dovolené

VN a hlavné rozvádzače NN zakázané

priestor vybavený mydlom, určený na
umývanie

priestor určený na umývanie, ktorého
šírka a hĺbka je zhodná s pôdorysom
umývadla do výšky 2,25 m

priestor vybavený umývadlom a
umývacím drezom určený na umývanie.
Jeho šírka a hĺbka je zhodná s
pôdorysom umývadla

10 A

25 A

172

G

173

H

Svetelný obvod možno istiť istiacim prvkom o menovitom prúde 6 A
najviac:

príkaz

zákaz

X

Bezpečnostné tabuľky v tvare trojuholníka s čiernym nápisom
na žltom podklade znamenajú:

výstrahu

174
175

R

V akej výške musí byť umiestnený spínač VN
Pri ukladaní káblov, tieto musia byť označené:

1,5 m

1,7 m

2,0 m

na vývodoch s rozvádzačov

na začiatku a na konci vedenia

na oboch koncoch a v miestach, kde sa
káble križujú alebo odbočujú

176

B

B

Vonkajšie vedenie nízkeho napätia ochranné pásmo:

Umývací priestor je:

B

B

169

E

C

B

použité len výnimočne a uzemnené

171

B

B

145

159

C

B

Na označenie stredného vodiča sa:

0,1 ohmu
Prechodový odpor ochranného vodiča elektrického ručného
náradia meraný medzi ochrannou zdierkou vidlice a prístupnými
kovovými časťami, pri dĺžke prívodu do 3 metrov nesmie byť
väčší ako:

C

B

ohriavač vody a elektrické ventilačné
zariadenie z nevodivých hmôt

V zóne 1 môže byť umiestnené:

A

B

0,6 m

D

A

A

0,5 m

134

A

A

0,2 m

P

A

Keperovho zákona

Hlavný vypínač pracovného stroja sa umiestňuje od miesta
stanovišťa minimálne do výšky:

133

A

do výšky 2,2 m a vedený izolovane od
mechanickej ochrany

M

T

C

Ohmovho zákona

128

132

A

do výšky 2 m

I

X

A

A

127

131

B

ochrana pred dotykom neživých častí
drôtom

použitá rúrka, musí byť utesnená proti
zatekaniu a na oboch koncoch trvanlivo
spojená s vodičom

Náhodný ochranný vodič sa:
122

A1 - A6

Aký význam má doplnkové označenie /písmeno A/ pri označení ochrana pred dotykom neživých častí
chrbátom ruky
krytia IP 44.AS ?

Do akej hĺbky vykonávame stláčanie na hrudnej kosti pri
nepriamej masáži srdca u dospelého postihnutého?

C

C

V závislosti na teplote vzplanutia sa výbušné zmesy zaraďujú do C1 - C6
6 teplotných tried:

Bezpečné napätie v priestore nebezpečnom je:
Účinnosť resuscitácie jednoducho zhodnotíme ako dobrú ak:

C

A

stroje

Havarijné (poruchové) vetranie slúži:

A

B

vedenie

O

115

najmenej 0,2 m spodným okrajom od
podlahy

Účelom poistiek NN je istiť proti nadprúdu predovšetkým:

Ovládacie ústrojenstvo úsekového vypínača:

C

C

103

109

B

C

Elektrické predmety s kovovou kostrou volne zavesené na
vodivých konštrukciách musia byť:

Ak sa v obvode rozvodnej siete alebo v objekte s elektrickým
zariadením vyskytnú zvlášť dobré uzemnenia, napr. kovové
konštrukcie budov, tieto pri ochrane nulovaním:

C

C

Rozpojovacia skriňa VR15 pri vonkajších vedeniach sa
umiestňuje vo výške:

F

B

B

N

108

B

130cm

94

105

C

svietidlo II.triedy min. 1,8 m nad
podlahou v krytí IP x4
SN -1, USLO, KOMBI 41

A

C

100 cm

ZO -1, PU 184, M 5013, UNLAP 701X

102

A

svietidlo I. triedy min. 2,25 m nad
podlahou

QU 130, PU 170, PU 180, UNLAP 100

D

B

70 cm

Na meranie impedancie vypínacieho okruhu môžeme použiť
maracie prístroje:

101

B

svietidlo I.triedy min. 1,8 m nad
podlahou

T

P

B

C

93

100

A

rovnaký ako fázových vodičov

G

H

C

A

92

99

C

musia byť uzamykateľné na jednotný
kľúč

Vonkašie prostredie pod prístreškom je prostredím:
Ochranné pásmo pri vonkajších vzdušných vedeniach 110 kV
od krajného vodiča je:

Do akej hĺbky ukladáme kábel VN (22 kV) v teréne?
V zóne 2 môže byť umiestnené

C

B

10 mm štvorcových
Požiadavky na pripojenie ochranných vodičov a vodičov k
vyrovnaniu potenciálu: Do prierezu 16 mm štvorcových fázových
vodičov je minimálny prierez ochranného vodiča:

Žltá farba návestia znamená:

C

B

Elektrické stroje, prístroje a svietidlá v prostredí s byologickými
škodcami musia byť chránené proti biologicko - chemickým
vplyvom prítomných organizmov s minimálnym krytím:

I

C

B

76

86

C

B

3C

Priestor medzi VN transormátorom a stenami objektu musí byť
voľný minimálne:

L

A

A

R

85

B

vypnuté, zatvorené, zatvára zariadenie v
klude

je nutné Oprávnenie od Technickej
inšpekcie

P

C

A

75

84

B

ak sa použije malé napätie

3A

Vstup do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu:

C

A

150 mm

80

B

A

postačuje osvedčenie elektrotechnika
špecialistu na vykonávanie odborných
prehliadok a odborných skúšok

V kúpeľniach v jednotlivých izbách a v spoločných kúpeľniach:

B

oznamovací a striedavý obvod

vzduchová medzera 50 mm

Ktorý kábel obsahuje i ochrannú žilu?
Na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok za účelom
podnikania:

A

C

Elektrické predmety (prístroje, svietidlá a inštalačný materiál) je ak sa použije tepelne nevodivá a
nehorľavá podložka hr. 10 mm alebo
možno ukladať na horľavé látky:

Zelená farba návestia znamená:

C

C

Na ochranu pred atmosferickým prepätím sa používajú v
elektrických zariadeniach zvodiče prepätia. Ich zemný odpor
nasmie byť väčší ako:

66

150 st.C

D

B

B

C
C
B
C
C
C

B
A
B
C

Zásuvka 230 V v pevnom rozvode v sústave TNC sa zapojí tak, ochranný kolík bol dole a strdný vodič na ochranný kolík bol hore a nulovací vodič ochranný kolík bol hore a nulovací vodič
pravej dutinke
bol pripojený najskôr na ochranný kolík a bol pripojený na pravú dutinku pri
aby:
177

H

178

C3

179

P

V ochrannom priestore (OP) musia mať svietidlá ochranné sklo min. IP 43
a byť v krytí

180

K

Vysokú vypínaciu schopnosť majú:
Stupeň nebezpečensva výbuchu 3 (skrátene SNV 3) je:

181

P

182

M

183

C3

Ochrana živých častí do 1000 V zábranou sa považuje za
ochranu:

Neživé vodivé časti vo vnútri izolačne krytého rozvádzača NN:

184

Prúdový chránič vypíňa:
Zachytávacie zariadenie musí byť riešené tak, že:

O

prídavnú

Prúdové chrániče

musia byť pripojené k ochrannému
obvodu

nemusia byť pripojené k ochrannému
obvodu

sa pripoja k ochrannému obvodu, ak ich
plocha je väčšia ako 50cm

všetky vodiče

len pracovné vodiče

len krajné a ochranný vodič

žiadny bod strechy nebol od neho
vzdialený viac ako 10 m pri premietnutí
do pôdorysu

vytvára mrežovú sústavu

50 až 60

12 až 16

C3

188

B

Postihnutý po úraze elektrickým prúdom je pri vedomí avšak sa šok
potí a súčastne sa trasie od zimy. Čo utrpel?

189

C3

V priesoroch prístupných pracovníkom počeným, výška živých
častí nad stanovišťom, musí byť aspoň:

190

O

Ak vedenie k zemniču uzemnenia bleskozvodu križuje silový
kábel v zemi musí byť:

191

L

Ak je do káblovej ryhy uložený zemnič spolu so silovým káblom, minimálne 10x priemer kábla
musí byť uložený na dno ryhy vo vzdialenosti:

10 mm štvorcových AlFe a 6 mm
štvorcových u závesných káblov

16 mm štvorcových AlFe a 10 mm
štvorcových u závesných káblov

25 mm štvorcových AlFe a 16 mm
štvorcových u závesných káblov
môže byť aj holý a nemusí byť vedený
súbežne s krajnými vodičmi
arytmiu srdca

4m

3,5 m

5m

križovanie kolmo na silový kábel vo
vzdialenosti aspoň 50 cm pod káblom

križovanie ak je to možné kolmo vo
vzdialenosti aspoň 10 cm pod káblom

križovanie ak je to možné kolmo 10 cm
na d káblom

minimálne 100 mm pod alebo vedľa
kábla

na vzdialenosti nezáleží, ak kábel má
dvojitú izoláciu

Barierový prístup k dýchaniu z úst do úst postuhnutého zabráni čistou vreckovkou
záchrancovi nakazeniu infekčnými ochoreniami, AIDS a pod.
Ako ho možno jednoducho dosiahnuť?

krycie veká viditeľne uložené alebo ich lámacie svorky
poloha musí byť označená, aby ich bolo
možné ľahko nájsť
igelitovým sáčkom

IP 43, rozvádzač IP 5x, ak sú natrené
farbou

IP 44, rozvádzač IP 5x, kde nehrozí
nebezpečie od agresívnych kvapalín

IP 54, rozvádzač sa sem nesmie
umiestňovať

E

poistkami

ističom

K

Ako môže byť istený asynchrónny motor proti preťaženiu aj
skratu:

ističom s tepelnou a skratovou spúšťou

195
196

H

Elektrický predmet označený značkou na obrázku sa:

môže inštalovať na horľavú látku

môžu inštalovať do horľavej látky

musí oddeliť od horľavej látky lignátom 5
mm

Zvýšená ochrana neživých častí do 1000 V je napríklad
nulovaním a:

polohou
zábranou
bezpečným napätím

izoláciu
zemnením

Ochranné transformátorky bez ochrany proti skratu:

sa istia na primárnej strane ističom alebo sa istí na primárnej strane ističom alebo sa nemusí istiť
poistkou proti skratu
poistkou proti preťaženiu

výškou pospojovaním
doplnkovou izoláciou
chráničom

197

C2

198

K

4 vodiče

5 vodičov

C1

Koľko pracovných vodičov má sústava TNS pri ochrane
nulovaním?

3 vodiče

199

dvomi vodičmi

le s prúdovým chráničom

H

Elektrický spotrebič označený značkou na obrázku
pripájame na sieť:

tromi vodičmi

200

príkaz

upozernenie

X

Bezpečnostné tabuľky so znakom v štvorcovom tvare s bielymi
písmenami na modrom podklade znamenajú:

zákaz

201

živnostenský úrad v mieste bydliska

príslušnému krajskému IBP (inšpekcii
práce)

TI SR

202

A

Žiadosť na výkon oprávnenia na vykonávanie činnosti na
elektrických zariadeniach podľa vyhl. ÚBP SR č.718/2002 Zb.
§3 podáva žiadateľ s príslušnou odbornou spôsobilosťou v
elektrotechnike na:

203

B

205

A

F

206

207

A

208

J

209

X

210

P

vytiahnutím zapadnutého jazyka

dvomi rýchlymi vdychmi

Odborný pracovník s odbornou
Inšpekcia práce / IBP /
spôsobilosťou elektrotechnik špecialista
s § 24

príkaz vydal

otvorením úst postihnutého
Technická inšpekcia Slovenskej
republiky

Žiadateľ o vydanie oprávnenia na vykonávanie opráv na
elektrických zariadeniach musí mať podľa Vyhlášky MPSR SR
č.718/2002 Z.z. odbornú spôsobilosť podľa §:

§ 21 elektrotechnik

§ 22 samostatný elektrotechnik

§ 23 elektrotechnik na riadenie činnosti
alebo na riadenie prevádzky

Červené tlačidlo sa smie používať na:

vypínanie

označenie spúšťacích tlačidiel s
bezpečnostnou funkciou

k zastaveniu alebo vypnutiu
bezpečnostnej funkcie

Zariadenie malého napätia "MN" je:

do 50 V

do 50 V vrátane v uzemnenj alebo
izolovanej sústave

do 50 V vrátane v uzemnenej sústave

Ak je použité farebné označenie, svorkovnice iskrovo bezpečného obvodu farebne označené svetlo modrou farbou
byť:

nemusí

musí

doporučuje sa

Elektrické tepelné žiariče:

musia byť umiestnené v zóne 3 vo výške môžu byť umiestnené v zóne 2 vo výške môže byť umiestnené v zóne 2 vo výške
min. 2 m nad podlahou v dvojitej izolácii min. 2,2 m nad podlahou v dvojitej
2,2 m nad podlahou v dvojitej izoláii, ak
izolácii
majú inštalovanú svetelnú signalizáciu
zapnutého stavu

použiť nie je možné

E

Do vonkajšieho prostredia elektrický predmet
označený:

použiť je možné

212

použiť je možné len s prúdovým
chráničom

800 mm

1500 mm

N

Tam kde je len občasná práca alebo kontrola zariadenia stačí
šírka pred rozvádzačom:

1200 mm

213
214

C1

Siete TN a TT sa nazývajú:

siete s uzemneným nulovým bodom /
uzlom /

siete s izolovaným nulovým bodom

siete 230V/50Hz, 24V js

215

P

v pevnom alebo inom závere
Svietidlá použité v miestach s SNV 2 môžu byť použité:
15 ohmov
Aká má byť hodnota uzemnenia nulovacieho vodiča vo
vonkajších rozvodoch na konci káblového vedenia dlhšieho viac
ako 200 m?

216

C1

217
218
219
220

C1
R
O
P

221

D

222

A

223

C2

224

O

Pri oplechovaní kovovými krytinami požadovanej hrúbky použiť nie je možné
tieto krytiny ako náhodný plošný zberač:

225

D

Akou farbou sa označuje izolovaný stredný vodič striedavej
sústavy:

226

v krytí IP 54

aspoň krytí IP 43

5 ohmov

2 ohmy

nesmie istiť

musí istiť

má istiť, ale len proti skratu

600 mm +/- 100 mm

800 mm +/- 100 mm

1000 mm +/- 200 mm

označený kombináciou farieb zelená/žltá označený zelenou farbou

pripojený na vodovodné potrubie

Typovej skúške podlehajú sériovo vyrábané:

rozvádzače

rozvody na lekárskych pracoviskách

distribučné siete

Ochrana živých častí sa vykonáva:

polohou, zábranou, krytím, izoláciou a
bezpečným napätím

polohou, zábranou, krytím, izoláciou a
doplnkovou izoláciou

polohou, zábranou, oddelením obvodov

je možné, ak plechy májú medzi sebou
dobrý elektrický vodivý spoj

je možné, stačí len dobrý mechanický
spoj medzi jednotlivými plechmi

tmavomodrou

zelenožltou

G

V kúpelniach s dlhotrvajúcou (nepretržitou) prevádzkou napr. vo sa môžu inštalovať zásuvky
verejných kúpeľoch:

musia byť elektrické zariadenia
vyhotovené podľa predpisov pre mokré
priestory

sa nesmú inštalovať el. spotrebiče
pripojené na pevno
IP 2x

E

Elektrické stroje, prístroje a svietidlá v horúcom prostredí musia IP 43
mať minimálne krytie:

IP 3x

227

P

Elektrické zariadenia (stroje, prístroje, svietidlá, vedenie a pod.) 1x za mesiac
sa musia pravidelne čistiť v priestoroch s nebezpečenstvom
výbuchu horľavých prachov:

v lehotách stanovenými prevádzkovými
predpismi, najmenej 1x za 1/2 roka

2x za mesiac

228

O

môžu použiť za zvod ak má hrúbku
steny min 0,6 mm a je spájaná v
miestach spojov

nesmie použiť ako zvod

229
230

R

20 x 20 m

20 x 40 m

20 x 60 m

Ex i

Ex q

Ex e

svetlomodrou

môžu použiť za zvod ak má hrúbku
steny min 0,6 mm
15 Ohmov

5 Ohmov

10 Ohmov

25 cm

1 cm

Impedancia ochranného obvodu je závislá najmä od:

vypínacieho prúdu

stavu ochranného obvodu

prierezu krajných vodičov a kvality
spojov

tabuľkou

oplotením a bezpečnostnou tabuľkou

232

C1
C2

Ochranu pred nebezpečným dotykom živých častí zábranou v
priestoroch prístupných aj osobám poučeným možno vykonať:

povrazom

233

B

Umelé dýchanie metódou 'z pľúc do pľúc' sa robí na dospelom
postihnutom rýchlosťou:

50x za minútu

234
235

K

Jednou s podmienok ochrany paralelných vodičov (káblov) proti musia byť rovnakého prierezu, dĺžky a
materiálu žily
skratovým prúdom je, že tieto:

F

239

B

240

C1

241

F

242

H

243

K

245

246

247

248

P

proti nadprúdu len suchom prostredí

25x za minútu

10x za minútu

musia byť rovnakého prierezu a dĺžky a
musia byť istené poistkami s tavnými
vložkami g

musia mať rovnakú dĺžku a musia byť
istené poistkami

proti preťaženiu len v mokrom prostredí

istiacim prvkom, ktorý zodpovedá
menovitému prúdu zásuvky

B

B
C

C
B

A

A
B
A
A

A
C
A
C
A
A
B
B
A
B
C

C
C
A

C
A
C

montáž, odborná prehliadka a odborná
skúška, údržba

výmena závitových poistiek, žiaroviek

úprava výkresovej dokumentácie
uvedeného el. zariadenia podľa
skutočnosti

A

znehibniť kĺb a pod zlomeninou

napraviť zlomeninu a takto ju zafixovať

postihnutého uložiť do zotavovacej
polohy

A

Iv = Ud/R

Iv = / 2,5 až 8/ x In

Pri ošetrení zlomenín následkom úrazu sa snažíme:

Vypínací prúd poistky pri ochrane nulovaním alebo zemnením v Iv = Uf/R uzla
sieti TT sa počíta:
Príkaz B sa archivuje
Zapojenie viacerých trojfázových zásuviek na jeden obvod:

C

1 rok

2 roky

3 roky

A

je dovolené, ak majú rovnaký menovitý
prúd

je dovolené, ak sú istené aspoň proti
skratu

B

110 st.C

120 st.C

má oddelenú ochranu nulovania a
zemnenia

má vytvorený dokonale izolačne
oddelený prúdový obvod pre daný
spotrebič od obvodu rozvodnej sústavy

Aká je najvyššia dovolená teplota jadier vodičou kábla AYKY pri 100 st.C
prúdovom preťažení:
má samostatnú ochranu s prúdovým
chráničom

IP 44
V prostredí V2 sú rozvádzače VN a hlavné rozvádzače NN
budov alebo prevádziek zakázané. Podružné rozvádzače NN a
zásuvky musia mať krytie aspoň:

Okolo dvojplášťových nádrží s horľavými kvapalinami I. až IV.
triedy nebezpečnosti je do 1,5 m všetkými smermi:

SNV 1

Selektivita ochrán je:

súlad el. veličín ako je výkon, prúd,
napätie

IP 23

C

C

IP 54

C
OP

SNV 2

C

Zemný prechodový odpor zemniča prizemnenia nulovacieho
vodiča na začiatku vedenia (z transformovne) vrátane
uzemneného nulového bodu uzla zdroja nesmie byť väčší ako:

2 ohmy

Elektrická inštalácia v regulačnej stanici plynu je:

vyhradeným elektrickým zariadením
skupiny A, vyžadujúcim úradnú skúšku
expertným orgánom TI SR

schopnosť el. zariadenia rezonovať v
sústave

5 ohmov

schopnosť ochranného systému zistiť
poruchu vnútri vytýčenej zóny
elektrizačnej sústavy a zaistiť vypnutie

C

15 ohmov

B
vyhradeným elektrickým zariadením
skupiny A, vyžadujúcim odbornú
prehliadku a odbornú skúšku
elektrotechnikom špecialistom

vyhradeným elektrickým zariadením
skupiny A, vyžadujúcim vykonávanie
pravidelných revízií elektrického
zariadenia podľa STN 33 1500

V prostredí s extrémnou koróznou agresivitou majú rozvádzače IP 42
krytie aspoň:

IP 54

IP 44
zaškrcovadlo nesmieme použiť

B

Pri zastavovaní krvácania z tepny na hornej končatine pružným tesne nad lakťom
zaškrcovadlom 5 cm širokým ako poslednú možnosť, toto
nesmieme umiestniť:

tesne pod lakťom

251

K

Ako sa označujú tavné vložky poistiek, ktoré môžu vypínať
všetky nadprúdy pri všeobecnom použití:

aM

252
253

M

Prístroje na dverách a pohyblivých krytoch na napätie vyššie
ako bezpečné musia mať:

zaistené spoľahlivé spojenie s
izoláciu vodičov
ochranným obvodom (vodičom, kĺzavým
kontaktom)

254

L

Pri súbehu káblov do 1000 V s vedením oznamovacím musí byť 3 cm pri súbehu do 5 m, 10 cm pri
súbehu nad 5 m
vzdialenosť najmenej:
Pracovné pomôcky sú:

C

nie je dovolené

E

P

B

Práca na elektrickom zariadení je:

250

256

B

PE

A

F

A

PU

249

255

C

E

R

C1

A

C

C2

P

A

Ochranný vodič uzemnený v sieti TNS sa označí písmenami:

Ochrana oddelením obvodov je tá ktorá:
244

B

C

5 cm

L

238

B

A

Odpor uzemnenia zvodičov prepätia má byť najviac:
Pri križovaní vo vnútornom rozvode, silové vedenia nesmú byť
od oznamovacích vedení bližšie ako:

231

D

B

B

Nulovací a náhodný nulovací vodič sa:
V akej výške dávame zábranu v trafokobke?
Klietkový bleskozvod tvorí mreža s rozmermi ôk:
Zaistené vyhotovenie sa označuje znakom:
Kovový rošt, ktorý je použitý ako pospojovací vodič musí byť:

237

A

B

G

M

C

B

211

236

A

B

môžu byť chránené len uzemnením, za
predpokladu, že zemný odpor
uzemnenia neprekročí hodnotu 5
megaohmov

Zásuvkové obvody sa musia istiť:

A

B

nesmú byť niektoré neživé časti
elektrického zariadenia chránené len
uzemnením

Odkvapový žľab a rúra sa:

B

prácu vykonajú a o svojich
pochybnostiach písomne upovedomia
vedúceho elektrúdržby

môžu byť niektoré neživé časti
elektrického zariadenia chránené len
uzemnením

C1

B

C

Ak majú pracovníci čo i len najmenšie pochybnosti o správnosti príkaz odmietnu a zapíšu do pracovného musia bezpodmienečne požiadať o
denníka meno pracovníka, ktorý im
vysvetlenie toho, kto príkaz vydal
príkazu "B":

V sústave, kde je ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
vykonaná len nulovaním:

B

A

194

204

A

polyesterovou šatkou

Elektrické stroje a prístroje v prostredí so zvýšenou koróznou
agresivitou musia mať minimálne krytie:

Nedkladnú resuscitáciu zahajujeme:
Opakovanú úradnú skúšku na vyhradených elektrických
zariadeniach skupiny A vykonáva na základe požiadania
organizácie:

A

B

zastavenie krvého obehu

E

B

A

môže byť aj holý, musí byť však vedený musí byť v spoločnom obložení s
súbežne a v blízkosti s krajnými vodičmi krajnými vodičmi

krycie veká

B

B

strecha musí byť vybavená
zachytávačom

187

B

aspoň Ex0

najvyšší stupeň nebezpečensva
výbuchu do vzdialenosti 3 m

N

193

min. IP 4x
Ističe všeobecne

186

192

doplnkovú

nyjvyšší stupeň nebezpečenstva
výbuchu, kde sa môže nebezpečná
koncentrácia vyskytnúť trvalo

B

Inštalačná krabica musí mať:

základnú

Poistky všeobecne

185

Ochranný vodič, ktorý nie je zároveň vodičom pracovným:

pohľade spredu a z neho prepoj na
ochranný kolík

najnižší stupeň nebezpečensva
výbuchu, kde sa môže nebezpečná
koncentrácia vyskytovyť trvalo

Nepriama masáž srdca u detí od 1 do 8 rokov sa robí rytmickým 80 až 100
stláčaním dlane v oblasti hrudnej kosti do hĺbky 2,5 až 3,8 cm.
Počet stlačení za minútu musí byť v rozmedzí:
Minimálny prierez vonkajšej el. prípojky má byť:

z neho na pravú dutinku

predmety potrebné k práci na
elektrickom zariadení alebo v jeho
blízkosti, prípadne k obsluhe
elektrického zariadenia

A, B, C
Iskrové bezpečné obvody (bez nechránených kontaktov, s
chránenými kontaktami) sa podľa zaistenia iskrovej bezpečnosti
delí na úroveň:

A

C
A

FU

gG
označenie podľa výkresovej
dokumentácie

8 cm pri súbehu do 5 m, 16 cm pri
súbehu nad 5m

4 cm pri súbehu do 5 m, 8 cm pri súbehu
nad 5 m

predmety chrániace pracovníka pred
nebezpečnými účinkami elektriny

ochranné okuliare, galoše, rukavice,
izolačný koberec

C
A
A

A
ia, ib, ic

IA, IB, IC

B

Pomocný zachytávač musí prevyšovať chránený predmet alebo 50cm
časti minimálne:

30cm

100 cm

O

IP 54

IP 44

IP 43

258

E

Elektrické stroje a prístroje v prostredí s nebezpečenstvom
požiaru horľavých kvapalín musia mať krytie aspoň:

č. 206/1996 Z.z.

A

Zákon NR SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci má
číslo:

č. 174/1968 Zb.

259
260

D

Holé vodiče v jednosmernej sústave sa značia farbami:

+ tmavočervená, - tmavomodrá, zelená

+ tmavočervená, - tmavomodrá, stredne tmavo červená, tmavo modrá, svetlo
zeleno/žltá
modrá
SNV 1

P

Regulačné stanice výhrevných plynov priestor (strednetlakové,
vysokotlakové, veľmi vysokotlakové):

SNV III

261
262

C3

263

L

264

F

265

D

257

B
C

č. 330/1996 Z.z.

C

SNV 2

B

Dovolené dotykové napätie do 1000 V v priestoroch bezpečných 50 V striedavých, 100 V jednosmerných 65 V striedavých, 100 V jednosmerných 65 V striedavých, 90 V jednosmerných
a nebezpečných je:
Medzi káblami VN (22 kV) a NN do 1000 V musí byť vo
vodorovnom smere minimálna vzdialenosť:

30 cm bez chráničky, 10 cm v chráničke 50 cm

20 cm

Pracovné pomôcky sú:

spínacie páky, skúšačky napätia,
stúpadlá, atď.

predmety k zaisteniu požiarnej
bezpečnosti v prípade mimoriadnych
udalostí

izolačné rukavice, dielektrické galoše

Jednosmerná rozvodná sústava sa označuje písmenami:

L1, L2

A1, B1

L+, L-, stredný vodič M

E

Konštrukčné prevedenie zariadenia pri posudzovaní
nebezpečenstva je:

uzavrené
polozavrené
otvorené

bezpečné
polobezpečné
nebezpečné

tesné
otvorené

bez nebezpečenstva výbuchu

SNV 1

267

P

Akumulátorovne a nabíjacie stanice a stanovištia akumulátorov s OP
vyhotovené podľa STN 33 2610 sú priestory:

268

O

269

M

270

I

266

Objekty s kovovou strechou majú mať:

271

B

272

B

273

A

rovnaký počet zvodov ako objekty
rovnakého pôdorysu so strechou s
nevodivou krytinou

Prestaviteľné svietidlá na pracovnom stroji majú byť prednostne: II. alebo III. triedy

C

B
C
A
C

zavrené

C

B
polovičný počet zvodov ako objekty
rovnakého pôdorysu so strechou s
nevodivého materiálu

nemusia mať zvody

len triedy III.

napájané z obvodov FELV

A

Vlhké prostredie je prostredím:
Neodkladnú resuscitáciu (dýchanie z pľúc do pľúc a nepriama
masáž srdca) nikdy nesmieme prerušiť na viac ako:

aktívnym

pasívnym

zložitým

5 sekúnd

1 minúta

5 minút

Pod lekárskym dohľadom musí byť:

každý, kto utrpí i ľahký úraz elektrickým
prúdom

C
A
A

Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce bol ustanovený: Zákonníkom práce a jeho zmenami a

len ten, kto pri úraze elektrickým prúdom len ten, kto sa v súvislosti s úrazom
bol v bezvedomí
elektrickým prúdom poranil
Zákonom č.174/68 Zb. v znení Zákona
NR č.256/94 Z.z.

Vyhláškou SÚBP a SBÚ č.59/82 Zb.

doplnkami

U vonkajších vedení VN vo frekventovaných miestach je
maximálne dovolené krokové a dotykové napätie v striedavej
sústave:

65 V

125 V

250 V

A
B
B

274

R

275

P

V prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu je ochrana pred
nebezpečným dotykovým napätím riešená tak:

že ochranný vodič nesmie byť súčastne že sa použije zvýšená ochrana
pracovným
pospojovaním

ako je to bežné, ochranný vodič
ochranný vodič môže byť aj pracovný

U, V, W, N, PE

R, S, T, PEN

D

Pripojovacie svorky elektrického zariadenia sa označujú
písmenami:

a, b, c, N

276

pospojovaním

C2

Ktorá z ochrán chráni pracovníka i pri priamom dotyku krajného nulovaním
vodiča:

prúdovým chráničom

277

K

kde zmena spôsobuje zvýšenie hodnôt
dovoleného prúdu vodičov

prechodu do iného prostredia

278

Prvok zaisťujúci ochranu pred preťažením sa umiestňuje v
mieste:

279

I

každej zmeny prierezu

A
B
B
A

Atest

Revízna správa

Protokol

400 kVA

630 kVA

1000 kVA

280

R

O určení prostredí musí byť vyhotovený:
Od akého výkonu sa na olejový transormátor dáva plynové
(Bucholzovo) relé?

70 cm

100 cm

R

Do akej hĺbky ukaladáme VN kábel (22 kV) do zeme v
chodníku?

50 cm

281

STN 34 3800 a STN 34 3801

STN 34 1630

S

Podľa akej STN sa vykonáva prvá odborná prehliadky a
odborná skúška /revízia/ elektrických zariadení?

STN 33 1500 v znení 33 2000-6-61

282

nemôže

nemá

G

V bytovej kúpelni v zóne 1 elektrický ohrievač teplej vody
inštalovaný byť:

môže

283

Podstata ochrany nulovaním podľa STN 34 1010 spočíva:

v pripojení nulovacieho vodiča do
obvodu živých častí

v odpojení chybnej časti el. zariadenia
v postupnom znížení napätia na nulu
pomocou nulovacieho vodiča spojeného
s uzlom /nulovým bodom/ zdroja

B

určený pre zabezpečenie plynulého
prechodu el. zariadení a zaistenia
bezpečnosti osôb a majetku

B

284

C3
Ochranné pásmo je priestor:

285

F

286

D

Nulovací vodič (nulová svorka) sa označí písmenom:
Kedy sa uzemňuje nulovací vodič pri hlavnom transformátore?

v ktorom je zakázané zriaďovať
komunikácie

C
C
C
A
A

v ktorom je zakázané zakldať oheň

PEN

TE

E

len pri sústave TNC

len pri sústave TNS

vždy

A
C

287

C2

250 V

380V

A

Napätie v krajnom vodiči proti zemi namá u sústavy 400/230 V
prekročiť:

231 V

288

50 ml

B

Množstvo vdychovaného vzduchu do dospelého človeka pri
neodkladnej resuscitácii je:

10x hmotnosť človeka v ml

289

podľa vzťahu V = m.7, kde V je objem
vdychovaného vzduchu v ml. m je
hmotnosť človeka v kg

Ochrana pospojovaním ako doplnková ochrana k základnej
spočíva:

v pospojovaní všetkých neživých častí
v pospojovaní nebezpečných zariadení
zariadení a vodivom spojení so všetkými
kovovými vodivými časťami okolia

v pospojovaní a uzemnení zariadení s
ktrými môže prísť pracovník
elektroúdržby do styku

Pri ukladaní rozvádzačov na horľavý podklad, musí mať
nehorľavá tepelnoizolačná podložka hrúbku aspoň:

3 mm

5 mm

10 mm

Aká farba svetelnej signalizácie má význam bežného stavu:

zelená

červená

žltá

Spoločné ovládacie tlačidlo, ktoré pri opakovanom stlačení
striedavo spôsobí spustenie a zastavenie alebo zapnutie a
vypnutie musí byť:

biele

šedé

čierne alebo šedé

Sprcha (sprchovacia kabína, sprchovací kút) je:

samostatná miestnosť alebo oddelený
priestor

290

C2

291

H

292

J

293

294

295

J

TN-S
Aký má názov rozvodná sieť TN, v ktorej v prvej časti plní
nulovací vodič súčasne funkciu stredného a ochranného vodiča
a v druhej časti ochranný a stredný vodič sú vedené
samostatne:

Ochranné pospojovanie sa:
296

G
Ochrana izolácie je daná:

297

C2

298

N

299

A

300

J

301

N

302

B

C
A

samostatná miestnosť alebo oddelený
priestor kde dochádza k rozstrekovaniu
priestor, ktorý je určený na sprchovanie; vody
ak je v kabíne umiestnené umývadlo
slúži aj na umývanie

TN-C

TN-C-S

C
pripája k neživej vodivej kostre svietidla
v kúpelni

ochranou neživých častí

vytvorením izolácie lakovaním

zabezpečením živých častí izoláciou,
ktorá znemožní nebezpečný dotyk so
živými časťami

C
B

o 1 stupeň vyššími
Istenie v prípojkovej skrini musí byť vykonané poistkami:
Koľko elektrotechnikov môže riadiť Samostatný elektrotechnik? dvoch

o 2 stupne vyššími

len nožovými poistkami

štyroch

neobmedzený počet

vypínacieho tlačidla bez bezpečnostnej
funkcie

zapínacieho tlačidla

sa nesmie používať

Prípojková skriňa sa pri vonkajšej vzdušnej prípojke NN
umiestňuje nad definitívne upraveným terénom vo výške:

2-3m

0,6 - 1,5 m

0,4 - 1,2 m

Ako jednotucho a rýchlo zistíme či postihnutý dýcha?

vytiahnutím zapadnutého jazyka

hlasitými zvukmi a popleskávaním
postihnutého

dvíhaním a klesaním hrudníka

Prioritu pri istení vedenia a spotrebiča má:

predovšetkým istenie spotrebiča

istenie predovšetkým vedenia, potom
spotrebiča

do 63 A istíme vedenie, nad 1 kVA
istíme aj spotrebič

Živé časti dávajúce popud k výbuchu kedykoľvek musia mať v
OP krytie aspoň:

IP 43

IP 65

IP 42

Na určenie sledu - poradia fáz použijeme:

SN -1 alebo KOMBI 41 alebo USLO

SN -2 alebo FITEST 45

ZN -1 alebo DIGIOHM 20L

PU 180, PU 184

DIGIOHM 20L, FITEST 45

PU 130, PU 170

nie je povinné

vykonáva Technická inšpekcia

A
A

P

305

T

306

T

Na meranie a skúšanie napäťového chrániča môžeme použiť
meracie prístroje:

307

A

Opakované overenie odbornej spôsobilosti Elektrotechnikov na musí byť vykonávané aspoň raz za dva
roky
riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky:

308

B

Pri úraze elektrickým prúdom poskytujeme postihnutému
neodkladnú resuscitáciu a súčastne zabezpečíme lekársku
pomoc telefonicky na tiesňové volanie RZP na číslo telefónu:

309

G

155

C

A
C
B

158

150

A
mokrým

vlhkým

základným

3

8

6

310

O

IP 2x

IP 43

E

Rozvádzače umiestnené vo vlhkom prostredí musia mať krytie
aspoň:

IP 21

311
312

J

Červená farba ovládacieho tlačítka má význam:

činnosť v prípade nebezpečenstva

spustenie zariadenia zapnutia

zapnutie zariadenia pod napätie

Elektrické zariadnie MN (malé napätie) sa rozumie napätie do:

50 V

230 V

1000 V

Ak je v kúpelni pevne pripojené elektrické zariadenie alebo
jedna a viac zásuviek, potom:

pripojí sa ochranný vodič na všetky
elektrické zariadenia a zásuvky

pripojí sa ochranné pospojovanie aspoň nepripojuje sa ochranný vodič ku
na jednom mieste s ochranným vodičom zvýšenej ochrane pospojovaním ak je el.
elektrického zariadenia
obvod chránený proti preťaženiu a
skratu

315

E

316

C3

317

G

Elektrické stroje, prístroje a svietidlá v prostredí pod prístreškom IP 23
musia mať krytie min.:
Pri použití dvoch napäťových sústav musia byť zásuvky:
Ak je v priestore kúpelne inštalovaný trojvodičový alebo
päťvodičový obvod:
Stupeň nebezpečenstva výbuchu 1 SNV 1 je priestor kde:

318

rozlíšené polohou

O

320

P

321

R

IP 21

IP 24

označené farebne

nezámenné

C
B
A
A
A

sa môže vyskytovať nebezpečná
koncentrácia prakticky trvale

Vzdialenosť podpier vedení bleskozvodu môže byť medzi sebou pri vodorovných a šikmých vedeniach
max. 1,5 m, pri zvislých vedeniach 3 m
max:

C

môže vzniknúť nebezpečná koncentrácia môže vzniknúť nebezpečná koncentrácia
len krátkodobo za neobvyklých
za obvyklých prevádzkových stavov,
prevádzkových stavov
trvalý výskyt sa však nepredpokladá
pri vodorovných a šikmých max. 2m, pri záleží na materiále
zvislých 3m
A, B, C

T1, T2, T3

I, II

Transformovne VN/NN sa chráni:

pred statickou elektrinou a indukciou

pred úderom blesku a postupujúcimi
vlnami prepätia

pred obzvášť vysokým napätím a
dažďom

B

Keď sa postihnutý po úraze elektrickým prúdom preberie, tak:

ovlažíme mu pery vodou alebo mu
podáme minerálku

poskytneme mu pre osvieženie čiernu
kávu

uložíme ho na posteľ a už môžeme od
neho odísť

A

C

IP 23

IP 43

E

Krytie elektrických strojov a prístrojov vo vonkajšom prostredí
/na voľnom priestranstve/ musí byť aspoň:

IP 21

323

červenou

čiernou alebo hnedou

D

Akou farbou sa označujú fázové izolované vodiče striedavej
sústavy:

oranžovou

324

s ochranou doplnkovou

s ochranou

325

C3

Elektrické zariadenie len s pracovnou izoláciou nutnou pre jeho bez ochrany
spoľahlivú prevádzku sa považuje z hľadiska ochrany pred
nebezpečným dotykovým napätím /NDN/ neživých častí za
zariadenie:

V1, V2, V3

P

Prostredie s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín A1, A2, A3
sa triedi na:

C1, C2, C3

326

MEGMET

T

Na meranie izolačných odporov môžeme použiť merací prístroj: TERROMET

ICOMET

327

na 15 stlačení hrudníka 2 výdychy

B

Ak sa poskytuje neodkladná resuscitácia dieťaťu do 8 rokov bez na 5 stačení hrudníka 1 výdych
ohľadu na počet záchrancov, vždy platí pomer:

na 10 stlačení hrudníka 2 výdychy

328

byť nerozbitné

byť vybavené vypínačom na objímke pri
napätí vyššom než 50V

Objímky svietidiel musia byť z izolačného materiálu a musia:

úplne zakrývať maticu žiarovky proti
náhodnému dotyku

329

M

330

L

Ak je zemnič uložený do káblovej ryhy spolu s káblom, musí byť minimálne 100 mm pod alebo vedľa
kábla
uložený na dno ryhy vo vzdialenosti:

331

M

Rukoväť hlavného vypínača musí byť ľahko prístupná a
umiestnená:
Priestory bez nebezpečenstva výbuchu (skrátene BNV):

332

P
Vedúci práce je:

Kúpeľňa je:
G

A

336

D

337

M

338

G

339

O

340

N

341

J

342

A

343

G

344

J

345

G

346

A

Vyhláška SÚBP ktorou sa určuje základné požiadavky k
zaisteniu bezpečnosti práce a technických zariadení má číslo:

V kúpelni v zóne 2 môže byť svietidlo:
Zemný odpor jedného zemniča zvodu bleskozvodu nemá byť
väčší ako:
Minimálne prierezy vodičov káblovej prípojky v zemi sú:
Červené tlačidlo sa musí použiť k označeniu:

C3

P

349

P

350

J

351

O

352

L

353

G

354

M

355

C2

356

C

na vzdialenosti nezáleží ak je izolácia
zosilnená

vo výške 0,6 m až 1,9 m nad podlahou

vo výške 0,6 až 1,6 m nad podlahou

vo výške 0,4 až 1,7 m

sú miesta s bežným nebezpečenstvom
výbuchu

sú miesta s banským nebezpečensvom
výbuchu

sú miesta na ktorých nemôže vznikať
nebezpečná koncentrácia

vedúci strediska elektro

elektrotechnik špecialista

pracovník poverený vedením pracovnej
skupiny s príslušnou odbornou
spôsobilosťou

samostatná miestnosť s prirodzeným
alebo umelým vetraním určená k
umývaniu

samostatná miestnosť s prirodzeným
alebo umelým vetraním určená k
umývaniu, kúpaniu, alebo sprchovaniu

priestor ohraničený vaňou a umývadlom

č. 25/1979 Zb.

č. 111/1975 Zb.

č. 59/1982 Zb.

vidlica pohyblivého prívodu

oranžovou

čiernou, červenou a modrou

musí byť hlavný vypíňač

musí byť vypínač s mechanickým
zámkom

triedy I. alebo II.

len triedy II.

len I. triedy

15 Ohmov

5 Ohmov

2 Ohmy

B
A

16 mm štvorcových Al

10 mm štvorcových Al

25 mm štvorcových

zastavovacích tlačidiel

zastavovacích tlačidiel bez
bezpečnostnej funkcie

zastavovacích alebo vypínacích tlačidiel
s bezpečnostnou funkciou
môžu sa ďalej prevádzkovať len do 3 dní

A

Pripojenie ochranného pospojovania k ochrannému vodiču:

sa môže pripojiť kdekoľvek

sa musí urobiť v kúpelni na prístupnom musí sa pripojiť na ochranný kolík
mieste, čo najbližšie napr. v pripojovacej zásuvky
inštalačnej krabici

musia byť označené a zaistené proti
vstupu nepovolaným pracovníkom

musia byť jednoznačne a trvanlivo
označené funkciou alebo jej symbolom

nemusia byť označené ak sú dva
ovládacie prvky

Elektrické zariadenie okrem saunového ohrievača v potnej
miestnosti:

musí zodpovedať predpisom pre
elektrické predmety II. triedy

musí zodpovedať prostrediu

nesmie byť

Elektroinštalácia v zámočníckej dielni s príkonom 90 kVA je:

vyhradeným elektrickým zariadením
skupiny A

vyhradeným elektrickým zariadením
skupiny B

elektrickým zariadením skupiny C
(nevyhradené)

zvýšený

kombinovaný

základným
Aký je požadovaný stupeň ochrany pred dotykom neživých
častí, ktoré sa nemusia uchopiť rukou v priestoroch bezpečných
i nebezpečných s prevádzkovým napätím do 1000 V?
-jednanie pracovníkov -stupeň krytia el.
zariadení

B

B
A
B

A
-vetranie -dozor nad zariadením vyhotovenie zariadenia

-stupeň vyhotovenia -nevýbušného
zariadenia -obsah škodlivýn v priestore koncentráciu zariadenia

B
B

Ex p

Ex d

Ex s

jasne viditeľný, červenej farby, ak je to
tlačítko alebo rukoväť ešte zdôraznený
žltým podkladom, ľahko dosiahnuteľný
zo stanovišťa obsluhy

označený červenou farbou

vo výške 120 cm

Ochranný priestor tyčového bleskozvodu je vytvorený uhlom:

112 stupňov

120 stupňov

140 stupňov

Elektrický kábel s prevádzkovým napätím do 1 kV sa kladie v
chodníku na hĺbku:

35 cm

45 cm

70 cm

V kúpelniach s dhšie trvajúcou (nepretržitou) prevádzkou:

môžu byť vypínače a zásuvky

musia byť vypínača ťahové alebo
diaľkovo ovládané. Ak je toto ovládanie
elektrické musí byť na bezpečné
napätie.

môže byť inštalované svietidlo I. triedy
vo výške 1 m

A

A
A

B

Ochrana zábranou spočíva:

v určitom druhu krytia

v zabránení alebo znemožnení dotyku
na živé časti

v umiestnení zariadenia do určitej výšky

Ak sú zemniče kladené do rýh spolu s káblami musia byť
uložené:

50 cm od kábla

vedľa kábla

L

na dno výkopu vedľa kábla alebo 10 cm
pod káblom

10cm

20 cm

O

Najmenšia vzdialenosť zvodov bleskozvodu je od horľavej
krytiny:

5 cm

357

má

D

Stredný vodič klásť v spoločnom obložení s vodičmi krajnými sa: musí vždy

nemusí

358

B1, B2, B3

T1 - T6 (max. povrchové teploty 450

359

P

Pre výbušné el. zariadenia skupiny II. rorzoznávame v závislosti A1 - A6
na max, povrchovej teplote tieto teplotné skupiny:

450.0E+0

200.0E+0

P

Maximálna povrchová teplota na nevýbušných zariadeniach
označená T3 predstavuje teplotu do:

300.0E+0

360

Vedenia, zvody a použité súčasti bleskozvodu musia byť:

musia byť celistvé

O

chránené proti korózii, aby odolávali
vplyvom prostredia a vlhkosti

nemusia byť chránené proti korózii

361
362

O

Budova o dĺžke 150 m a šírke 25 m vysoká 20 m má mať počet 10
zvodov aspoň:

C

A

nad 0,5 kW

E

C

A

nad 1 kW

364

C

B

nad 2 kW

O

A

C

Všetky motory, ktoré sú v trvalej prevádzke musia byť istené
proti preťaženiu:

363

A

B

musia sa neodkladne odpojiť

Pevný záver sa označuje znakom:
Ovládací prvok núdzového zastavenia musí byť:

A

A

len po vykonaní opatrení nad rámec
všeobecných predpisov

Stupne nebezpečenstva výbuchu a ich rozsahy ovplyvňujú:
348

C

Elektrické zariadenia, pri ktorých sa zistí, že ohrozujú život
alebo zdravie osôb, sa môžu ďalej prevádzkovať podľa
Vyhlášky SÚBP č. 59/82 Zb.

Ovládacie prvky tlačítka, voliča, prepínača, atď.:

347

C

minimálne 10x priemer kábla

Akou farbou sa označujú holé fázové vodiče striedavej sústavy: čiernou alebo hnedou
Namiesto hlavného vypínača na pracovnom stroji, pokiaľ
menovitý prúd nepresiahne 16 A a výkon motora 2 kW, môže
použiť:

B

A

F

335

B

Nevýbušné elektrické zariadenia pre priestory s
nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní) sa rozdeľujú na
podskupiny:

B

334

A

A

322

333

B

B

je možné pripojiť ochranné pospojovanie je potrebné ochranné pospojovanie
je možné použiť el. spotrebiče v krytí
na ochranný vodič už na bytovej
pripojiť na ochranné kolíky 2 ks zásuviek min. IP 42
rozvodnici

P

319

B
A

Bytová kúpeľňa sa považuje za miestnosť s prostredím
Aký je počet zvodov pri objekte výšky 35 m nad terénom s
rozmermi 10 x 50 m:

G

A

A

Biele tlačidlo sa použije k označeniu:

304

314

B

nerobí sa ok je rozvod napätím 110 V a
istenie je ističmi

K

S

A

robí v umyvárkach ak sa nejedná o
umyvárku so základným prostredím

303

313

C

C

G

C3

B

B
B
C
C
A
C
C
A

12

15

A

Kovové konštrukcie objektov je možné použiť ako náhodné
zvody:

ak je táto konštrukcia dobre a trvalo
vodivo spojená a má prierez minimálne
100 mm štvorcových

ak je táto konštrukcia dobre a trvalo
ak je táto konštrukcia dobre a trvalo
vodivo spojená a má prierez min. 50 mm vodivo spojená a natretá farbou
štvorcových

A

Elektrické stroje, prístroje a svietidlá v prostredí vonkajšom
musia myť krytie aspoň:

IP 23, ak sú nižšie ako 0,75 m nad
terénom v krytí min. IP 43

IP 42, ak sú nižšie ako 0,75 m nad
terénom v krytí min. IP 54

IP 54, ak sú nižšie ako 0,75 m nad
terénom v krytí min. IP 54

A

Práca pod dohľadom je práca, ktorá sa vykonáva:

za prítomnosti prycovníka, ktorý
podľa podrobnejších pokynov
kontroluje dodržiavanie bezpečnostných
predpisov

podľa podrobnejších pokynov, za
dodržiavanie bezpečnostných predpisov
zodpovedá sám pracovník

C

-na ustálenie napätia proti zemi -na
ochranu pred vyšším napätím z
cudzieho obvodu

-pred legálnym napätím
-na
vyrovnanie potrebného napätia

-ako ochrana pred bludnými
jednosmernými prúdmi
vyrovnanie prúdu v sieti

365

F

366

C3

2D

2A

D

Na pripojenie jednofázového elektr. prenosného náradia s
dvojitou izoláciou sa použije šnúra:

2B

367
368

G

Ochranné pospojovanie medzi prívodným potrubím teplej a
studenej vody je zaistené:

ak je vodovodné potrubie kratšie ako 5
m od miesta umiestnenia vodomeru

ak je pospojovanie urobené v ďalšej
kúpelni

ak sú k týmto potrubiam pripojené aspoň
2 celokovové batérie v uvedenom
priestore

15 ohmov

5 ohmov

C1

Zemný odpor pracovného uzemnenia nulového bodu zdroja pri
ochrane nulovaním - sieť TN, nemá byť väčší ako:

20 ohmov

369

Pre označenie svoriek je možné použiť:
D

písmená malej alebo veľkej latinskej
abecady a arabské číslice

písmená veľkej latinskej abecedy a
arabské číslice

písmená veľkej latinskej abecedy

370

menej ako 5 ohmov

O

Aký má byť zemný odpor spoločného uzemnenia elektrického
zariadenia a bleskozvodu?

menej ako 2 ohmy

371

podľa druhu ochrany pred dotykom,
najviac však 5 ohmov

A

K

Istenie proti preťaženiu sa doporučuje podľa normy STN 33
2000-4-473 vynechať:

pri elektromotoroch s výkonom nad 1 kW v budiacich obvodoch rotačných strojov

372

v sekundárnych obvodoch oddelovacích
transformátorov

B

373

C1

Ochranný vodič sa:

nesmie samostatne vypínať

musí samostatne vypínať

môže vypínať len súčastne s pracovným
/stredným/ vodičom

A

Pri výstupe na stožiar pomocou stupačiek sa musí:

používať ochranný opasok

374

F

používať ochranný opasok, ktorý si upne používať ochranný opasok upnutý okolo
okolo stožiara
stožiaru už pred výstupom

Pracovné uzemnenie sa zriaďuje:

375

O

Pri jednopodlažných budovách s obvodom do 40 m, pričom
dĺžka objektu nepresahuje 15 m, stačí počet zvodov:

jeden

č. 718/2002 Z.z.

dva

č. 51/1978 Zb.

č. 95/1961 Zb.

Príkaz 'B' sa vydáva na jedno pracovisko a na jednu pracovnú
skupinu a platí:

24 hodín

36 hodín

48 hodín

F

LUXMETER

MIKROMETER

T

Na meranie intenzity osvetlenia použijeme merací prístroj s
názvom:

ICOMET

378

IP 21

IP 43

E

V prostredí pod prístreškom musia mať rozvádzače krytie aspoň IP 23
IP 21. Doporučuje sa použiť rozvádzače v krytí:

381

T

382

P

Hlavné a prevádzkové sklady horľavých kvapalín majú v celom
vnútornom priestore:

383

P

384

C3

385

O

A

vždy

Izolačný odpor elektrického vedenia do 1000 V musí byť aspoň: 500 Ohmov/Volt

A
B
C

ak prechádzajú strešným priestorom

ak prechádzajú strešným priestorom, v
ktorom sú uskladnené ľahko horľavé
hmoty

100 Ohmov/Volt

1000 Ohmov/Volt

SNV 2

SNV 0

OP

Rozvádzače a zásuvky sú v prostredí V3 zakázané. El.
inštalačné výrobky môžu byť v prostredí V3 vo vyhotovení:

nepremokavom, prachotesnom

nepriedušnom

IP 21

Za náhodný ochranný vodič je možné použiť:

plynových potrubí, zábradlí, rebríkov

dokonale vodivo, trvalo s viditeľným
spojených kovových konštrukcií
(žeriavových dráh, káblových roštov,
kovových potrubí)

C
C

plotu pokiaľ je vodivo spojený so sieťou

B

od 0,6 do 0,8 m

od 1,5 do 2,5 m

8d

6d

B
C

386

L

387

N

Prípojková skriňa s prívodom zemným káblom sa umiestňuje do 0,8 m maximálne 1,2 m
výšky:

čiernym trojuholníkom s bleskom na
žltom podklade

a spolahlivo uzatvorené

M

Kryty pracovných strojov vyrobených podľa STN 33 2000, za
ktorými sú elektrické zariadenia musia byť označené:

červeným bleskom

388
389

F

Vymeniť žiarovky v svietidlách môže aj pracovník:
Ochranný vodič v miestach s SNV 1:

poučený

elektrotechnik

elektrotechnik špecialista

nie je samostatný ochranný vodič
potrebný

môže byť súčastne i vodičom pracovným nesmie byť súčastne i vodičom
pracovným

0,6 m maximálne 1,2 m

0,6 m s ohľadom na miestne podmienky
(záplavy, sneh) až do výšky 1,5 m

A
C

P

125 V

250 V

R

Pri spoločnej uzemňovacej sústave VN/NN je dovolené
dotykové napätie v striedavej sústave:

65 V

391

PU 170, PU 181, UNILAP 100

QU 130, PU 183, PU 431, PU 550

T

Na meranie a skúšanie prúdových chráničov môžeme použiť
meracie prístroje:

PU 180, PU 182, UNILAP 701X

392

IP 23

E

Elektrické rozvádzače vo vonkajšom prostredí musia mať krytie IP 43
min.:

IP 54

393

kde môže vznikať nebezpečná
koncentrácia

A

kde môže vznikať nebezpečná
kde môže vznikať nebezpečná
koncentrácia aj počas obvyklých stavov, koncentrácia do vzdialenosti 2 m
jej trvalý výskyt sa nepredpokladá

B

P

12 mm

8 mm

O

Ako zvod zemniča možno použiť nepozinkovanú oceľ o
minimálnom priemere:

10 mm

395

IP 43

IP 44

E

Elektrický predmet predstavuje krytie, ak je
označený značkou:

IP 42

396

Vydané a uzavreté originály príkazu "B" so všetkými prílohami:

sa zakladajú do evidencie rozvodne po
dobu 3 rokov

sa zakladajú so všetkými prílohami po
dobu 1 roka u pacovníka
zodpovedajúceho za prevádzku el.
zariadení

sa zakladajú so všetkými prílohami po
dobu 1 roka u bezpečnostného technika

398

P

Čerpacie stanice pohonných hmôt - benzínové majú priestory:

399

B

pod stojanom do úrovne terénu SNV 2,
vo výdajniach stojanu SNV 1

80 x za minútu
Nepriama masáž srdca sa u dospelých vykonáva rytmickým
stláčaním hrudníka na hrudnej kosti smerom k chrbtici do hĺbky
4 až 5 cm rýchlosťou:
menšia ako 2 m

A
C

B

pod stojanom majú SNV 1, v stojane OP do vzdialenosti 1,5 m od stojanu v celom
priestore SNV 1
50 x za minútu

A

18 x za minútu

A
väčšia ako 5 m

väčšia ako 10 m

400

O

Uzemnenie bleskozvodu a silového zariadenia sa nemusí
spájať, ak je vzdialenosť medzi dvoma uzemneniami v zemi:

401

L

Káble sa ukladajú do zeme v hĺbkach podľa napätia. Káble od 1 90 cm v teréne, 60 cm pod chodníkom a 60 cm v teréne, 70 cm pod chodníkom a 70 cm a 35 cm v teréne, 35 cm pod
160 cm pod krajnicou vozovky
130 cm pod krajnicou vozovky
chodníkom a 100 cm pod krajnicou
do 10 kV sa ukladajú do hĺbky:

402

C2

B

vozovky

Ochrana izoláciou spočíva v doplnení pracovnej izolácie:
V zóne 0, 1, 2 sa:

B
A

394

F

C
B

390

397

B

A

do 0,5 m
Zemniče ukladáme pod rastlý terén obvykle do hĺbky:
Ohyby káblov sa stanovia podľa priemerov káblov. Pri priemere 7 d
PVC kábla do 20 mm je najmenší povolený polomer u kábla z
plastu:

Stupeň nebezpečenstva výbuchu 2 (skrátene SNV 2) je tam:

C

A

377

O

C

tri

A

380

B

B

376

Strešníky sa musia chrániť pred zásahom blesku:

A

C

Vyhláška ÚBP SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, bezpečnosti technických zariadení a o odbornej
spôsobilosti má číslo:

379

-na

prídavnou izoláciou

ďalšou pracovnou izoláciou

doplnkovou izoláciou

nesmú inštalovať žiadne spínacie a
ovládacie zariadenia

môžu inštalovať spínacie a ovládacie
zariadenia v krytí min. IP 23

môžu inštalovať spínacie zariadenia v
krytí IP 43

C
A
A

403

G

viditeľná

P

Zapnutá poloha vypínačov osvetlení v regulačnej stanici plynu
musí byť:

zvýraznená

404

označená, pri dvojtlačítkach sa musia
použiť signálne žiarovky

630 kVA

1000 kVA

R

Samostatné stanovište musí byť vytvorené pre olejový
transformátor s výkonom nad:

400 kVA

405

musí byť samostatný

môže byť aj pracovným

P

V priestoroch s nebezpečensvom výbuchu SNV 1, 2 , 3
ochranný vodič:

je súčastne pracovným

406
407

L

Vzdialenosť vedenia od múru musí byť min.:

z nehorľavého materiálu 5 cm, z
horľavého materiálu 10 cm

z nehorľavého materiálu 10 cm, z
horľavého materiálu 20 cm

vždy 10 cm

T

Na meranie zemných prechodových odporov môžeme použiť
meracie prístroje:

PU 184, UNILAP 701X, MPO 01A, Mx
30

MEGMET 500, PU 182, PU 370, ZO -1

408

TEROMET, PU 430, UNILAP GEO X,
UNILAP 100

C

Ochrana doplnkovou izoláciou je vyhotovená tak, že:

doplňuje ochranu zvýšenú

409

C2

doplňuje ochranu základnä na ochranu
zvýšenú

musíme túto ochranu použiť v miestach,
kde sa predpokladá pohyb poučených
pracovníkov

B

Minimálny prierez káblovej prípojky v zemi je:

B
B
A

4 x 16 mm štvorcových, pri T odbočení 4 4 x 10 mm štvorcových, pri T odbočení 4 4 x 6 mm štvorcových, pri T odbočení 4
x 25 mm štvorcových Al
x 16 mm štvorcových Al
x 10 mm štvorcových Al

410

N

411

R

20%
Objem záchytného zberača, ktorá nie je havarijnou u
najväčšieho transformátora, musí tvoriť z jeho najväčšej olejovej
náplne aspoň:

H

Na jeden jednofázový zásuvkový obvod možno pripojiť najviac
10 zásuvkových vývodov, pričom celkový inštalovaný príkon
nesmie pri istení 16 A prekročiť:

2200 VA

412

K

Aká je dovolená prevádzková teplota jadier vodičov AYKY,
CYKY

50 st.C

413
414

N

Káblová prípojka zemným káblom:

musí mať počet vodičov podľa napájacej musí byť vyhotovená štvoržilovým
sústavy
káblom

zriadi sa podľa charakteru obce

Kde sa pripájajú cievky napäťového chrániča?

Jedným pólom na chránenú časť,
druhým na chráničový zemnič

Jedným pólom na stredný vodič, druhý
na chráničový zemnič

Medzi pracovné vidiče

Označenie krytia kódom IP 00 znamená, že:

elektrické zariadenie nie je vhodné pre
prácu pod napätím

k elektrickému zariadeniu treba použiť
zábranu

elektrické zariadenie nie je chránené
krytím

Povrchová teplota elektrického zariadenia v miestach s
nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov nemá byť vyššia
ako:

950.0E-1

112.0E+0

120.0E+0

Príkaz B vydáva a podpisuje:

vedúci prevádzky

415

C2

416

C3

417

P

50%

A

100%

A
3520 VA

1000 VA

B
60 st.C

70 st.C

C
B
A
C
C

skúsený pracovník s vyššou
kvalifikáciou, ktorý pozná postup práce
na zariadení VN

odborný pracovník s požadovanou
odbornou spôsobilosťou poverený
zamestnávateľom na túto činnosť

418

F

18 mesiacov

24 mesiacov

R

Hasiace prístroje v rozvodniach VN sa kontrolujú najmenej 1
krát za:

12 mesiacov

419

15 m obvodu objektu

30 m obvodu objektu

O

Ak je pomer šírky k dĺžke objektu 1:5 a menší pripadá jeden
zvod na každých:

15 m dĺžky objektu

420

jeden deň

jeden deň okrem dňa, keď došlo k
pracovnému úrazu

tri dni

A

Registrácii podliehajú pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená
smrť alebo pracovná neschopnosť trvajúca najmenej:

aspoň 60 cm

najmenej 30 cm

aspoň 50 cm

421

C

C

A
A
B

422

L

Pri križovaní kábla so zemným vedením bleskozvodu musí byť
kábel uložený nad týmto vedením a v mieste križovania musí
byť od neho vzdialený:

2,5 m

2,25 m

R

Aká je minimálna výška vonkajšieho oplotenia okolo rozvodne
VN?

2,0 m

423

20 m

R

Ochranné pásmo pri vonkaších vzdušných vedeniach 22 kV od 10 m
krajného vodiča je:

15 m

424

IP 54

IP 42

E

Elektrické stroje, prístroje a svietidlá v prostredí prašnom s
nehorľavým prachom majú mať krytie:

IP 44

425

tromi vodičmi

H

Ako pripájame spotrebič na sieť pokiaľ ide o spotrebič s dvojitou dvomi vodičmi /fázovým a nulovacím/
izoláciou:

dvomi vodičmi /fázovým a stredným/

426
427

O

428

H

C

Maximálny rozmer ôk mrežovej bleskozvodovej sústavy je:

40 x 40 m

20 x 20 m

20 x 60 m

Inštalačné spínače sa umiestňujú vo výške:
Celkový prechodový odpor medzi ktoroukoľvek neživou časťou
rozvodného zariadenia a ochranným vodičom nesmie byť
väčšia:

1,5 m

0,9 - 1,2 m

1,6 m

ako 0,01 Ohmov

ako 0,15 Ohmov

ako 0,1 Ohmov

B
A
A
B
C
B
C

429

N

0,5 megaohmu

T

Izolačný odpor nízkonapäťového vedenia do 500V musí byť
minimálne:

2 megaohmy

430
431

P

Elektrické zariadenia s napätím a prúdom nižším ako hodnoty
bezpečné, umiestnené v priestoroch s nebezpečenstvom
výbuchu a OP:

nepodliehajú odborným prehliadkam a
skúškam - sú nevyhradené

nemusia byť skúšané, ak pracujú s
musia byť predmetom odborných
napätím menším ako 12 V a prúdom do prehliadok a odborných skúšok
0,01A
či nie je poranený

B

U postihnutého úrazom elektrickým prúdom sa prednostne
zisťuje:

či je pri vedomí a či dýcha

432
433

E

Elektrické stroje, prístroje a svietidlá v mokrom prostredí musia
mať minimálne krytie:

IP 43 rozvádzače prednostne nástenné, IP 43, rozvádzače ani rozvodnice sa tu
stroje, prístroje a svietidlá krytie IP 22
nesmú umiestňovať

1 megaohm

B
C

kde je poranený

A

IP 44

A

Vzdialenosť vedenia ochrany pred bleskom musí byť najmenej: pri nehorľavej krytine 5 cm, pri
434

pri nehorľavej krytine priamo na podklad podľa použitých podpier vedenia
lepenkovej krytine a škridlách 10 cm, pri a pri horľavých hmotách 10 cm
ostatných horľavých hmotách 20 cm

O

sa môžu umiestňovať v zóne 0, 1, 2 ak
majú minimálne krytie IP 43

sa nesmú umiesniť v zóne 0, 1, 2

Krajné vodiče oranžové, nulovací
zeleno/žltý

Fázové vodiče oranžová, stredný svetlo 1.fáza čierna, 2.fáza červená, 3.fáza
modrý, ochranný zeleno/žltý
svetlo modrá, ochranný vodič zelená

Bez zvláštneho významu sú na svetelných návestiach farby:

zelená

modrá

biele, šedá, čierna

Zemný prechodový odpor jedného zemniča bleskozvodu môže
mať maximálnu hodnotu:

5 ohmov

15 ohmov

20 ohmov

5 ohmov

15 ohmov

Krabicové rozvodky (krabice):
435

G

436

D

437

J

438

O

Holé vodiče v striedavej sústave TNC sa značia farbami:

439

C1

440

C1

A

2 ohmy
Aká môže byť najvyššia hodnota odporu uzemnenia
nulovacieho vodiča pri podružnom rozvádzači vo vnútornom
rozvode, vzdialeného od najbližšieho uzemnenia viac ako 100 m
pri ochrane nulovaním?

sa nesmú umietniť v zóne 0

B

C
B

C

V ktorej z uvedených elektrických rozvodných sústav sa
vyskytuje nulovací vodič?

TT

TNS

Dočasné elektrické zariadenia alebo časti:

musia byť v čase, keď sa nepoužívajú
pod trvalým odborným dozorom

keď sa nepoužívajú, musia byť
musia byť v čase, keď sa nepoužívajú
zabezpečené iným spôsobom, napríklad vypnuté, pokiaľ ich vypnutie neohrozí
zneprístupnením
bezpečnosť osôb a technických
zariadení

441

A

442

P

Ovládače bezpečného vypnutia objektov s nebezpečím výbuchu sa umiestňujú na únikových cestách
riadne označené a zaistené proti zneužitiu:

443

B

Pri zastavení krvácania na dolnej končatine z tepny 5 cm
širokým zaškrcovadlom ho nesmieme umiestniť:

444

B

TNC

C

musia byť umiestnené pri každých
dverách

nie sú potrebné

tesne nad kolenom

tesne pod kolenom

zaškrcovadlo nesmieme použiť

Nepriama masáž srdca pri neodkladnej resuscitácii sa robí na
dospelom postihnutom rýchlosťou:

12 až 18 x za minútu

80 x za minútu

25 - 50 x za minútu

Oznamovacie zeriadenie je:

elektrické zariadenie slúžiace k prenosu, len také, ktoré slúži k prenosu informácií také, ktoré slúži k prenosu informácií
spacovaniu, záznamu a reprodukcii
pomocou telekomunikácií
informácií v akejkoľvek forme

B
B

X

ak ide o vedenie MN v prostredí SNV

H

Ochrana vedenia istiacimi prvkami proti preťaženiu nemusí byť
inštalovaná:

ak je dĺžka vedenia do 5 m

446

na inštaláciách pre ovládanie a
signalizáciu

65 V str., 100 V js.

24 V str., 50 V js.

C3

Hodnota dovoleného dotykového napätia v priestoroch zvlášť
nebezpečných je:

12 V str., 24 V js.

447

K

Ochranné transformátorky ak majú istenie len na sekundárnej
strane:

sa musia istiť na primárnej strane proti
skratu

sa musia istiť na primárnej strane proti
preťaženiu

sa nemusia istiť

448

F

Príkaz B sa skladá z orginálu a kópie súhlasných číslovaní,
pričom:

je zakázané písať červeným perom

449

je zakázané akékoľvek vymazávanie,
opravovanie, škrtanie napísaného

je zakázané podpisovať príkaz pred
ukončením prác

ochrana pospojovaním

polohou

C2

U živých častí zariadení do 1000 V musí byť vyhotovená táto
základná ochrana:

doplnkovou izoláciou

450

môžu inštalovať do horľavej látky

musí oddeliť lignátom o hrúbke 5 mm

H

Elektrický predmet označený
značkou sa:

musí inštalovať len na horľavý podklad

451

2,5 m

2,7 m

5m

452

C2

Aká je minimálna výška živých častí nad stanovišťom pri
ochrane polohou, ak majú do tohto priestoru prístup aj poučení
pracovníci?

453

E

454

J

455

G

A
C
A

IP 21

IP 44

nebezpečenstvo, poplach,
bezprostredné ohrozenie zariadenia
alebo ľudí

zapnuté, stroj alebo zariadenie v činnosti

môžu byť inštalované len pevne
pripojené stroje, ktoré sú nutné pre
prevádzku

môže byť inštalovaná zásuvka

môže byť inštalované svietidlo I.triedy v
krytí IP 55

§ 21elektrotechnik

§ 22 samostatný elektrotechnik

vypnuté, stroj alebo zariadenie v klude

B

§ 23 elektrotechnik na riadenie činnosti
alebo na riadenie prevádzky

A
P

Vedenie NN je nutné istiť v priestoroch s nebezpečenstvom
výbuchu:

pred skratom aj preťažením, nie je však len pred skratom
podmienkou

pred skratom aj preťažením

457

C1

Pri ochrane pred nebezpečným dotykom živých častí krytím sa
za kryt považuje za:

konštrukčnú súčasť elektrického
zariadenia

zábranu proti neúmyselnému dotyku

458

doplnkovú ochranu pred úmyselným
dotykom

aktívnych

pasívnych

I

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu patrí do skupiny
prostredí:

zložitých

459

V miestnostiach pre lekárske účely a v ďalších miestnostiach
napájaných z toho istého rozvádzača, musí byť použitá
rozvodná sústava:

TN-C-S

TN-C

TN-S

0,5 m do vzdialenosti 1,5 m od
zariadenia

0,25 m do vzdialenosti 3 m od
zariadenia

0,5 m do vzdialenosti 3 m od zariadenia

SNV 2

OP

P

Sklad horľavých plynov (oceľové flaše propán-bután, acetylén,
vodík) majú v celom vnútornom priestore:

SNV 1

462

dovolené v krytí IP 44

dovolené v krytí IP 54

E

V prostrediach s nebezpečenstvom požiaru horľavých hmôt sú
rozvádzače VN a hlavné rozvádzače:

zakázané

463

môžu sa klásť priamo na seba

najmenej 5 cm

L

Pri križovaní mostíkových, lištových a jednožilových vodičov
musí byť dodržaná vzdialenosť:

8 cm

464

6A

10 A

16 A

465

C2

Pri ochrane oddelením obvodov na sekundárnu stranu
oddeľovacieho transormátora môže pripojiť jeden spotrebič s
menovitým prúdom najviac:

CGSG 3C x 1,5 mm2

CGSG 2D x 1,5 mm2

H

K ručnej elektrickej vŕtačke s dvojitou izoláciou zapojíme
prívodnú šnúru s označením:

CGSG 2B x 1,5 mm2

466
467

J

Ako bezpečnostné tlačítko:

sa môže použiť zelené tlačítko

sa nesmie použiť svetelné ovládacie
tlačítko

sa nesmie použiť svetelné ovládacie
tlačítko bielej farby

50 A

63 A

N

Aké minimálne istenie poistkami pred skratom musí byť v
prípojkovej skrini, keď hlavný istič pred elektromerom je 25A:

35 A

468

A

Vyhláška SÚBP a SBÚ o evidencii a registrácii pracovných
úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch
technických zariadení má číslo:

č.59/1982 Zb.

469

Pri poskytovaní neodkladnej prvej pomoci je nutné konať rýchlo
avšak nie ukvapene. Správny postup záchranárskych prác po
úraze elektrickým prúdom so zastavenými životnými funkciami
je:

vyprostiť postihnutého, zaviesť umelé
dýchanie a zahájiť nepriamu masáž
srdca, privolať lekára a upovedomiť
vedúceho pracoviska

zavieť umelé dýchanie a masáž srdca,
upovedomiť vedúceho pracoviska a
privolať lekára

privolať lekára, vyslobodiť postihnutého,
zaviesť umelé dýchanie a masáž srdca a
upovedomiť vedúceho pracoviska

Do akého výkonu je možno dať transformátor VN/NN na
stožiar?

do 400 kVA

do 630 kVA

do 1000 kVA

Modrá farba návestia znamená:

príprava pre činnosť, napätie v sieti,
výstraha

zvláštny význam podľa potreby s
výnimkou červenej a žltej farby

zvláštny význam podľa potreby s
výnimkou červenej farby

Príkaz "B" sa uzatvára až po:

odstránení skratovacích sústav

znovuuvedení zariadenia pod napätie

po odchode vedúceho z pracoviska

Pracovnými pomôckami sú:

ochranné pásy

skratovacie a zemiace zariadenie

izolačné spínacie tyče

privolaním elektrikára, lekára a
príslušného vedúceho

odsunutím vodiča, vypnutím prúdu,
odtiahnutím postihnutého, privolaním
lekára

R

472

J

473

F

474

F

C

A
B

C
B
B

č.111/1975 Zb.

č.74/1996 Z.z.

B

475

B

IP x5

IP 54

G

V zóne 1 v kúpelniach musia mať elektrické zariadenia /okrem
svietidiel/ krytie aspoň:

IP 44

476

Silové elektrické zariadenie slúži:

k výrobe, premene, prenosu a rozvodu
elektrickej energie

k výrobe, premene, prenosu a rozvodu
elektrickej energie a k jej premene na
prácu alebo na iný druh energie

k rozvodu elektrickej energie

X
Práca podľa pokynov je práca:

C

C

Postihnutého po úraze elektrickým prúdom je možné vyslobodiť vypnutím prúdu, odsunutím vodiča,
prerušením vodiča, odtiahnutím
z elektrického zariadenia pod napätím:
postihnutého

477

A

C

P

471

C

C

461

B

A

C

Ak ide o ťažké plyny rozširuje sa malé nebezpečné pásmo
smerom dolu k podlahe a nad nepriepustnou podlahou vo
výške:

470

B

B

456

C3

B
C

Žiadateľ o vydanie oprávnenia na vykonávanie montáže na
elektrických zariadeniach musí mať podľa Vyhl. ÚBP SR
č.718/2002 Z.z. odbornú spôsobilosť podľa §:

460

A

C

Elektrické stroje, prístroje a svietidlá vo vlhkom prostredí musia IP 43
mať minimálne krytie:

V samostatných miestnostiach určených na umývanie riadu:

C

A

445

Červená farba návestia znamená:

A

A

B
B
A
C
A
B

B

pre ktorú sú stanovené najnutnejšie
pre ktorú sú stanovené najnutnejšie
pokyny a pracovníci vykonávajúci prácu pokyny a vedúci skupiny zodpovedá za
zodpovedajú za dodržiavanie
dodržanie bezpečnostných predpisov
bezpečnostných predpisov

pre ktorú bol vydaný príkaz "B"

nulovaním a pospojovaním

zemnením a pospojovaním

nulovaním a zemnením

proti preťaženiu

proti skratu

proti prachu ak nie je väčší ako 0,2 mm

A

478

F

479

C3

Nedovolenou kombináciou ochrán sa podľa platnej STN 34
1010 rozumie:

480

M

Zásuvkové obvody musia byť istené:

M

V koľkých fázach je nutné istiť vedenie napájajúceho trojfázový
asynchrónny elektromotor proti preťaženie?

vo všetkých fázach

481

najmenej v dvoch fázach pri zaisteí
vypnutia všetkých

vedenie môže byť istené len proti
preťaženiu

B

Stroje a technické zariadenia sa môžu uviesť do prevádzky len
vtedy, ak:

Zodpovedajú príslušným predpisom

Zodpovedajú technickej dokumentácii

Zodpovedajú príslušným predpisom a po
vykonaní predpísaných kontrol,
odborných prehliadok a skúšok

C

482

A

250 mm2

500 mm2

O

Náhodný zberač bleskozvodnej sústavy musí mať dostatočný
prierez, najmenej však:

100 mm2

483

3m

1,5 m

0,75 m

484

P

Malé nebezpečné pásmo tvorí priestor od miesta
predpokladaného úniku nebezpečnej látky alebo zariadenia do
vzdialenosti:

485

J

486

A

487

C1

488

L

Žltá farba svetelnej signalizácie znamená:
Kto vykonáva a riadi úradné skúšky vyhradených elektrických
zariadení?
Ochrana prúdovým chráničom je ochrana:
Šnúry pohyblivých prívodov a vedení musia byť v mieste
pripojenia:
Izolované vodiče do 1000 V sústave TNS sa značia farbami:

489

D

490

L

491

T

492

D

493

C3

494

D

bezpečný stav

nebezpečný stav

výstrahu

Elektrotechnik špecialista na
vykonávanie odborných prehliadok a
skúšok

Technická inšpekcia

Odborný pracovník výroby

základná

zvýšená
vybavené upchávkou

krajné čiernou alebo hnedou farbou,
nulovací zelenou

fázové hnedá alebo čierna, ochranný
zalená/žltá, stredný svetlo modrá

fázový alebo krajný čierna, ochranný
zelená, stredný svetlo modrá

kovové hadice

izolačné rúrky

0,01 ohmu

0,2 ohmu

A

K označeniu ochranného vodiča:

sa môže použiť zelená farba

Dovolené dotykové napätie v sústave do 1000 V v priestoroch
nebezpečných je:

50 V striedavých, 100 V jednosmerných 65 V striedavých, 100 V jednosmerných 24 V striedavých, 50 V jednosmerných

Vodič označený kombináciou zelenej a žltej farby:

sa môže pri starých inštaláciách použiť
na iný účel

sa môžu preznačiť napr. na hnedú alebo sa nesmie použiť na iný účel ako na
čiernu farbu
ochranné vodiče

2 roky

3 roky

A

Pri elektrickej inštalácii použijeme k striedavému schodišťovému 3 A
prpínaču kábel s kódovým označením:

F

Ak jeden istiaci prvok chráni niekoľko vodičiv paralelne je
hodnota dovoleného prúdového zaťaženia I

sa môže požiť kombinácia zelenej a žltej sa musí použiť kombinácia zelenej a
farby
žltej farby

C
B
C

4 roky

C
3B

2A

A

predmety potrbné k práci na elektrickom izolované skrutkovače, kliešte, galoše a predmety chrániace pracovníka pred
zariadení
rukavice
nebezpečnými účinkami elektriny, pred
škodlivosťou pracovného prostredia
alebo pred iným ohrozením

prúd vodičov násobený ich počtom

498

K

499

P

Staršie označenie druhu nyvýbušného zariadenia Ex 3 S/C
zodpovedá toho času označeniu:

500

F

Predmety potrebné k práci na el. zariadení alebo v jeho blízkosti pracovné pomôcky
nazývame:
Ochranné pospojovanie sa:

B
B

0,1 ohmu

D

C3

B

Prechodový odpor ochranných vodičov elektrických predmetov
a zariadení napr.: v rozvodniciach prepoj kostry na PEN
prípojnicu, musí byť do:

496

502

B

spoľahlivo odlahčené od ťahu a
chránené proti prachu

A

G

C

doplnková

495

501

A

spoľahlivo odlahčené od ťahu, zaistené
proti posunutiu, vytrhnutiu a skrúteniu

Na mechanickú ochranu pohyblivých prívodov sa nesmú použiť: železné rúrky

Ochranné pomôcky sú:

A

B

Vo vonkajšom prostredí je interval pravidelných odborných
prehliadok a skúšok (revízií) elektrických zariadení:

497

C

Eex c HB/T3

sa musí urobiť vždy v umyvárkach

súčtom dovolených prúdov rôznych
vodičov za podmienky, že sú nimi
prenášané v podstate rovnaké prúdy

súčtom dovolených prúdov rovnakých
vodičov za podmienky, že sú nimi
prenášané v podstate rovnaké prúdy

Eex d HB/T3

Eex d HC/T2

ochranné pomôcky

dielektrické rukavice, izolačné koberce,
dielektrické galoše a pod.

nerobí v umyvárkach so základným
prostredím

nerobí ak je ohrev úžitkovej vody
zabezpečený pomocou pevného paliva
alebo plynu

Hodnota bezpečného napätia v priestoroch bezpečných je:

50 V striedavých, 100 V jednosmerných 65 V striedavých, 100 V jednosmerných 24 V striedavých, 60 V jednosmerných
4 mm štvorcové, inak podľa fázových
vodičov

aspoň 6 mm štvorcových

môže, nie je potrebné

najmenej ako fázové vodiče pri priereze
nad 16 mm štvorcových

C

C

A
B
A

503

M

Vonkajšie miesto na pripojenie ochranného vodiča a vodiča na
vyrovnanie potenciálu môže mať minimálny prirez:

A

Absolútna záväznosť formulácií vo vyhláškach a normách STN
sa uvádza slovami:

má, nemá

504

Umývací priestor:
505

G

je tvorený vonkajšími rozmermy
je tvorený vonkajšími rozmermy
umývadla, začína od podlahy a končí pri umývadla, začína od umývadla a končí
svetle
pri svietidle

je tvorený vonkajšími rozmermi
umývadla, začína od podlahy a končí pri
strope miestnosti

C

506

G

sa zásuvky nesmú umiestňovať k
umývadlám

sa musia používať žiarivkové svietidlá v
krytí min. IP 54

A

507

T

Ktorá z uvedených schém predstavuje princíp merania zemného
prechodového odporu:

B

508

T

Ktorá z uvedených schém predstavuje princíp merania merného
odporu - rezistivity pôdy

A

V školských učebniach:

Jednou s podmienok koordinácie medzi istiacimi prvkami a
vodičmi je:
509

K

510

E

G

Pod pojmom obsluha elektrického zariadenia sa rozumie:

512

F

Ib<Ia<Iz
kde:
Ib<Iz<Ia
I b - je prúd použitý vo vedení
I a - je
men. prúd istiaceho prvku I z - je dov.
prúdové zaťaženie

I b < 1,45 . I z
I b - prúd použitý vo vedení
dovolené prúdové zaťaženie

C

kde:
Iz-

Elektrický predmet možno použiť do mokrého prostredia ak je
označený značkou:
V kúpelniach a sprchách musí byť okrem základného stupňa
ochrany pred dotykom ešte vykonané naviac:

511

sa musia používať svietidlá v krytí min.
IP 40

musí, nesmie

A

A

C
preskúšanie funkčnosti elektrickej
inštalácie

pripojenie všetkých vodivých
predmetovdo výšky 3 m od dna vane,
sprchovacej misy alebo podlahy

pripojenie všetkých vodivých predmetov,
ktoré nie sú uložené izolovane alebo
vzdialené od dna vane, sprchovacej
misy alebo podlahy nižšie ako 3m

úkonu spojené s prevádzkou
montáž, revízia a údržba elektrického
elektrického zariadenia napr. spínanie, zariadenia, zaistenie pracoviska,
regulovanie, čítanie údajov z trvale
meranie prenosnými prístrojmi
namontovaných prístrojov, výmena
závitových poistiek, žiaroviek, prehliadka
zariadení

súhrn opatrení pre zaistenie bezpečnosti
pracujúcich

C

A

O.č.

Sk.

2

C2

3

E

Text otázky
Ochrana napäťovým chráničom sa nesmie použiť pri
elektrických zariadeniach:

A)

B)

C)

Odp.

ktoré majú menší odpor než sústava s
uzemneným uzlom

ktoré majú väčší odpor, než sústava s
uzemneným uzlom

kde sa nachádza piesková a skalistá
pôda

Elektrické stroje a prístroje v prostredí s nebezpečenstvom
požiaru horľavých prachov musia mať krytie min:

IP 54

IP 44

IP 42

Pospojovací vodič pri zvýšenej ochrane pred nebezpečným
dotykom napätím môže byť izolovaný alebo holý

keďže ide prakticky o ochranný vodič
označujeme ho kombináciou farieb
zelená/žltá

pospojovací vodič nemá nič spoločné s
vodičom ochranným, označujeme ho
zelenou farbou

pospojovací vodič je prakticky nulovacím
vodičom a označujeme ho kombináciou
farieb zelená/žltá

B

4

C2

väčší ako 15 ohmov

väčší ako 5 ohmov

C3

Zemný odpor pracovného uzemnenia na konci vedenia nemá
byť pri ochrane nulovaním:

menší ako 2 ohmy

5
6

B

Postihnitému sa po neodkladnej resuscitácii obnovili životné
funkcie. Aký je náš ďalší postup?

uložíme ho do zotavovacej polohy a
čakáme na príchod lekára

uložíme ho do stabilizovanej polohy a
podáme mu nápoj

posadíme ho na stoličku a zavoláme
lekára
1000 W

K

Jednopólové vypínanie silových obvodov vypínača môže byť do 500 W
250V a výkonu:

1200 W

8

Na vypínanie pomocných obvodov sa používa tlačidlo farby:

červenej

čiernej

bielej

K

10

J
O

Ak nie je možné aby vedenie alebo zvod bol rovný, dĺžka
vzniknutej slučky:

musí byť menšia než 8-násobok
vzdialenosti krajných bodov otvorenej
časti slučky

musí byť menší než 6-násobok
vzdialenosti od meracej svorky

musí mať polomer 30 cm

11

min. 5 cm betónovou zmesou

zaliatím v betónovej zmesy

C3

Strojené základové oceľové zemniče, ktoré sa ukladajú do
betonových základových pásov musia byť obklopené:

min. 10 cm betónovou zmesou

12

40 cm

60 cm

13

L

14

C1

15

A

16

A

50 cm
Vzdialenosť príchytiek u kábla sa volí tiež s ohľadom na jeho
vonkajší priemer. Pre káble s vonkajším priemerom do 16 mm je
stanovená najväčšia vzdialenosť príchytiek:

A
B

B

Nulovací vodič musí byť:

od ostatných vodičov odlíšený očividným len izolovaný
spôsobom

len holý

Ktorou vyhláškou sa ustanovujú požiadavky na ochranu pred
výbuchmi horľavých plynov a pár, podľa ktorej je organizácia
povinná poučiť svojich pracovníkov poverených obsluhou
takýchto zariadení?

Vyhl. SÚBP a SBÚ č.19/1987 Zb.

Vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb.

Elektrické zariadenia alebo prostredia, kde môže vzniknúť
statická elektrina musia byť:

pracovníci na to upozornení a pripravení elektrické zariadenie vypínateľné
pomocou bezpečnostného vypínača

Zóna 0 je:

vnútorný priestor kúpeľňovej vane alebo vnútorný priestor kúpeľňovej vane alebo vnútorný priestor kúpeľňovej vane alebo
sprchovacej misy
sprchovacej misy do výšky 2,25 m
sprchovacej misy do výšky 2,5 m

Vyhl. ÚBP SR č.74/1996 Z.z.

A

A
elektrické zariadenia chránené proti jej
účinkom

G

X, Y, Z, S

L1, L2, L3, N

D

Vodiče fáz striedavej rozvodnej sústavy a stredný vodič sa
označuje písmenami:

R, S, T, N

19

Elektrotechnik špecialista

Poučený pracovník

A

Pracovníci určení k obsluhe el. zariadenia v prostredí s
nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín musia mať
odbornú spôsobilosť:

Samostatný elektrotechnik

20

skupiny A

skupiny A, B1

A

Úradnej skúške sa v zmysle Vyhlášky ÚBP SR č.74/1996 Z.z.
§11 podrobujú elektrické zariadenia:

skupiny A, B

21

bezpečné, nebezpečné a zvlášť
nebezpečné

obyčyjné, aktívne a pasívne

I

Prostredia vzhľadom na vzájomné pôsobenie s elektrickým
zariadením delíme na:

jednoduché a zložité

22

spojený so zemou

označený bledomodrou farbou

C2

Ochranný chráničový vodič, ktorý sa pripája na neživú vodivú
časť el. spotrebiča a cievku napäťového chrániča musí byť:

izolovaný

23

18 mesiacov

6 mesiacov

S

Periodická skúšky dielektrických ochranných rukavíc pre
elektrotechniku sú:

12 mesiacov

24

Umyvárka je:

samostatná miestnosť určená na
umývanie a sušenie prádla

samostatná miestosť určená na
umývanie a skladovanie ochranných
pracovných pomôcok

samostatná miestnosť určená výhradne
na hromadné umývanie a sprchovanie
osôb alebo na umývanie riadov

zelené

zelené avšak prednostne sa doporučuje
čierne, šedé alebo biele

27

28

B
C
A

červené

J

Jednotlivé ovládacie tlačidlo, ktoré spôsobí pohyb po dobu za
ktorú je stisnuté a zastaví ho ak je uvolnené môže byť:

3 zvody

O

Štvorpodlažný objekt s plochou strechou s pôdorysnými
rozmermi 15 x 50m musí mať pri ochrane pred úderom blesku:

2 ohmy

4 zvody

A

5 ohmov

15 ohmov

M

Hlavný vypínač pracovného stroja sa umiestňuje do výšky nad
podlahou:

0,6 - 1,9 m

30

Priestory nebezpečné sú priestory:

kde vplyvom prostredia je buď stále
v ktorých zvláštne okolnosti alebo vplyvy kde sa vyskytuje viac druhov prostredí
alebo prechodné nebezpečenstvo úrazu prostredia zvyšujú nebezpečenstvo
elektrickým prúdu
úrazu

E

34

L

Vonkajšie silové el. vedenie voči nadzemnej časti bleskozvodu
musí byť:

35

C2

36

K

37

S

38

D

39

40

41

A

IP 44

pri súbehu holých vodičov vzdialené
min. 2 m, pri križovaní min 1m

60 cm
Pri ochrane zábranou jej výška má byť:
istiaci prvok na toto reagoval
Nulovací vodič musí byť dimenzovaný tak, aby jeho odpor
dovolil pretečenie vypínacieho prúdu najbližšieho predradeného
istiaceho prvku, a aby tento prúd zniesol bez toho, že by:

Aký svetelný tok majú 4 žiarovky 230V po 25W (celkový príkon
100W), v porovnaní so svetelným tokom jednej žiarovky 230V
100W?

rovnaký

Akou farbou sa označuje ochranný vodič striedavej sústavy:

bledomodrou

0,6 - 2,0 m

0,4 - 1,6 m

A

IP 22 /stekajúca voda v kvapkách po
stenách a kvapkajúca voda/

pri súbehu holých vodičov vzdialené
min. 1 m, pri križovaní min. 0,5 m

pri súbehu holých vodičov je vzdialenosť
minimálne 2 m, pri križovaní minimálne
1,5 m

A

100 cm +/- 30 cm

1000 mm +/- 200 mm

C

jeho teplota až do vypnutia prekročila
jeho teplota prekročila maximálnu
najvyššiu dovolenú prevádzkovú teplotu menovitú teplotu izolácie nulovacieho
jadra vodiča
vodiča

menší

zelenožltou

šedou

2,7 m

5m

B

za bodom rozdelenia nie je možné tieto
vodiče spojovať

C2

stredný, pracovne uzemnený vodič
samostatný ochranný vodič za bodom
namôže byť za bodom rozdelenia istený rozdelenia musí byť zemnený na
alebo vypínaný súčastne s krajnými
predpísaných miestach
vodičmi

Celková dĺžka pohyblivého prívodu vrátane použitých
predlžovacích šnúr:

nemá prekročiť 50 m, ak je dlhšia musí
sa zaistiť spoľahlivé pôsobenie ochrany
pred nebezpečným dotykom

nemá prekročiť 50 m, ak je dlhšia musí
sa napájať malým napätím

nie je obmedzená

Poučení pracovníci môžu:

samostane opravovať el. zariadenia

samostane obsluhovať el. zariadenia
pod dozorom pracovníka s kvalifikáciou
elektro

samostane obsluhovať el. zariadenia
MN, NN vyhotovené tak, že pri ich
obsluhe nemôžu prísť do styku s
časťami pod napätím

43

O

45

O

46

C3

48

O

B

B

Keď to vyžadujú prevádzkové alebo bezpečnostné dôvody,
rozdelí sa od určitého bodu rozvodu nulovací vodič na
samostaný pracovný a samostaný ochranný vodič, pričom:

A

C

väčší ako 5 ohmov

C2

42

A

IP 44, rozvádzač s krytím minimálne IP
54

1,25 m
Vo vonkaších priestoroch neprístupných pracovníkom
poučeným musí byť vzdialenosť živých častí nad stanovišťom u
zariadenia do 1000V pri ochrane polohou minimálne:

L

C

C

C1

32

C

5 zvodov

29

Elektrické svietidlá v mokrom prostredí musia mať minimálne
krytie:

A

C

G

I

C

C

Celkový zemný odpor odchádzajúcich nulovacích vodičov z
transormovne vrátane uzemnenia nulového uzla zdroja nesmie
byť väčší než:

31

A
C

18

25

A
C

poistkou, ktorá vypne elektrický obvod
pri skrate

9

A

C

poistkou alebo ističom, ktorý nesmie byť poistkou alebo ističom, ktorý môže byť
väčší ako menovitý prúd zásuvky
10A

Zásuvkové obvody sa môžu istiť:

A

B

C

A

Vzdialenosť podpier zvodu bleskozvodu bleskozvodového
vedenia namá byť väčšia ako:

1m

3m

2m

Skryté zvody sa môžu vykonať jedným z týchto spôsobov:

voľne v dutine alebo v nekovovej
netrieštivej rúrke v oboch prípadoch s
minimálnou svetlosťou 29 mm

v nekovovej a netrieštivej rúrke alebo
dilatačnej spáre

nesmú sa robiť už v nových objektoch

Dotykové a krokové napätie v poľnohospodárskych objektoch
pre živočíšnu výrobu:

nesmie prekročiť 12 V proti zemi

nesmie prekročiť 24 V proti zemi

Dva a viac zvodov musia mať skúšobné svorky:

očíslované. Ak je číslo zložené označuje chránené proti zatekaniu a abecedne
sa a číta zhora nadol
označené

chránené proti poveternostným vplyvom
a hlodavcom
160 st.C

C

B

A
nesmie prekročiť 50 V proti zemi

150 st.C

B
A

50

K

Aká je najväčšia dovolená teplota vodičov kábla AYKY pri
skrate:

120 st.C

D

Pri nenatrených holých vodičov sa označenie poznávacou
farbou vykoná:

na koncoch a na nápadnom a viditeľnom na koncoch
mieste pri spojoch

v rozvodni

51

35 A

C2

Pri ochrane oddelením obvodov môžeme pripojiť jeden
spotrebič s menovitým prúdom najviac:

10A

52
53

A

Elektroinštalácia v regulačnej stanici plynu patrí medzi:

vyhradené elektrické zariadenia skupiny vyhradené elektrické zariadenia skupiny elektrické zariadenia skupiny C
A
B
/nyvyhradené/

A

Skúšobná svorka musí byť:

vždy prístupne uložená a vybavená
rozdeliteľným skrutkovým spojom a
skrutka alebo matica musia byť z
nehrdzavejúceho materiáli

z normalizovaného materiálu a chránená natretá farbou alebo vazelínou
proti dažďu

A

Všetky motory pracovného stroja, ktoré sú v trvalej prevádzke
musia byť istené proti preťaženiu od príkonu:

nad 0,5 kW

nad 1 kW

nad 2 kW

Pri kódovom značení farieb žíl číslicami sa značí:

čierna - 54, hnedá - 6, svetlomodrá - 1,
zelenožltá - 0

čierna - 1, hnedá - 0, svetlomodrá - 54,
zelenožltá - 6

čierna - 0, hnedá - 1, svetlomodrá - 6,
zelenožltá - 54

16 A

C
A
B

54

O

55

K

56

D

500 V

1000 V

C2

Aké je maximálne primárne napätie oddelovacieho
transformátora?

230 V

57

2 ohmy

5 ohmov

15 ohmov

58

C2

Jednotlivé uzemnenia na vonkajšom vzdušnom vedení
rozvodnej sústavy TNC každých 500 m sa uzemňujú
samostatným zemničom, ktorého hodnota musí byť najviac:

60

O

Prívody od základových zemničov musia byť chránené proti
korózii pasívnou ochranou na prechode z betónu do zeme:

Najmenej 30 cm v betóne a 100 cm v
zemi

najmenej 10 cm v betóne a 20 cm pod
povrchom

najmenej 40 cm v betóne a 30 cm na
povrchu

do oplotenia na verejne prístupnom
mieste

na mieste nezáleží

N

Elektromerový rozvádzač pre rodinný dom sa umiestňuje:

do oplotenia

61

V jednom kábli sa nesmie použiť:

obvod malého napätia použitého z
hľadiska bezpečnosti s obvodmi
vyššieho prevádzkového napätia

obvod pomocný a silový pre tieto
zariadenia

oznamovací a striedavý obvod

zriadený zámerne k uzemneniu

zriadený zámerne, vybavený ochranou
proti nebezpečnému dotyku

uložený v betóne a vo vode

5 ohmov

15 ohmov

64

L

65

O

Strojený zemnič je zemnič:

2 ohmy

O

67

B

vytiahneme zapadnutý jazyk
Postihnutý bol vyprostený spod účinku elektrického prúdu.
Nedýcha a nemá hmateľný tep. Pred neodkladnou resuscitáciou postihnutého
vykonáme najskôr:

68

B

Ak robí oživenie dospelého a detí starších ako 8 rokov 1
záchranca, platí pomer:
Ochrana polohou neživých častí je tá, ktorá spočíva:

69

C2

70

M

71

J

72

D

73

A

77

L

78

C2

79

I

A

A

uložíme postihnutého do zotavovacej
polohy

vyčistíme ústnu dutinu a urobíme záklon
hlavy

na 5 stlačení hrudníka jeden vdych

na 10 stlačení hrudníka jeden vdych

na 15 stlačení hrudníka dva vdychy

v umiestnení neživých častí vo výške
najmenej 2 m

v umiestnení neživých častí najmenej vo v umiestnení neživých častí tak, že ich
výške 2,20 m
dotyk je bez použitia zvláštnych
pomôcok vylúčený
ak sa použije napr. FeZn hr. 0,6 mm
alebo vzduchová medzera 20mm

zapnuté, normálny stav, pokračovanie v porucha
činnosti

A
B

3C

3D
je potrebné Oprávnenie vydané
orgánom dozoru

AYKY 4B x 6 mm

AYKY 4B x 16 mm

AYKY 4B x 25 mm

Prúdový chránič musí odpojiť elektrické zariadenie siete v čase 0,1 sekundy
kratšom než:

0,2 sekundy

0,4 sekundy

Prostredie s nebezpečenstvom požiaru horľavých hmôt patrí do pasívnych
skupiny prostredí:

aktívnych

zložitých

kde je napájanie zásuviek cez
oddeľovací ochranný transformátor sa
môže použiť zásuvka bez ochranného
kontaktu

môžu sa používať svietidlá 1.triedy

IP 43

IP 54

G

IP 42

B

81

E

60 cm

G

Obyčajné zásuvky 230V musia byť umiestnené v kúpelniach od 20 cm
okraja vane vo vzdialenosti aspoň:

50 cm

83

menej o 1 stupeň ako fázové vodiče

rovnaký ako fázových vodičov

85

L

10 mm štvorcových
Požiadavky na pripojenie ochranných vodičov a vodičov k
vyrovnaniu potenciálu: Do prierezu 16 mm štvorcových fázových
vodičov je minimálny prierez ochranného vodiča:

86

I

88

G

89

N

90

J

92

G

93
94

Prípojková domová skriňa:

B
B
A

B

Elektrické stroje, prístroje a svietidlá v prostredí s byologickými
škodcami musia byť chránené proti biologicko - chemickým
vplyvom prítomných organizmov s minimálnym krytím:

Vonkašie prostredie pod prístreškom je prostredím:
V zóne 3 je možné min. vo výške 1,2 m nad podlahou
inštalovať:

C

vypnuté, zatvorené, zatvára zariadenie v
klude

je nutné Oprávnenie od Technickej
inšpekcie

sa nesmú používať zásuvky

C

A

3A

Minimálny prierez prípojky zemným káblom pri odbočení zo
skrine SR/RIS je:

C

ak sa použije malé napätie

postačuje osvedčenie elektrotechnika
špecialistu na vykonávanie odborných
prehliadok a odborných skúšok

Ktorý kábel obsahuje i ochrannú žilu?
Na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok za účelom
podnikania:

B
A

vzduchová medzera 50 mm

V kúpeľniach v jednotlivých izbách a v spoločných kúpeľniach:
80

B

C

Elektrické predmety (prístroje, svietidlá a inštalačný materiál) je ak sa použije tepelne nevodivá a
nehorľavá podložka hr. 10 mm alebo
možno ukladať na horľavé látky:

Zelená farba návestia znamená:

C

C

Na ochranu pred atmosferickým prepätím sa používajú v
elektrických zariadeniach zvodiče prepätia. Ich zemný odpor
nasmie byť väčší ako:

66

B

B

C

C

základným

zložitým

zásuvku v obyčajnom vyhotovení s
izolačným krytom

zásuvku, spínacie zariadenie, ovládacie zásuvku, spínacie zariadenie, ovládacie
zariadenie v krytí min. IP 43
zariadenie v obyčajnom vyhotovení s
izolačným krytom

má byť plombovaná alebo s uzáverom
na kľúč pre rozvodné zariadenia

pasívnym

B

musí byť plombovaná alebo s uzáverom musí byť s uzáverom na kľúč pre
na kľúč pre rozvodné zariadenia
rozvodné zariadenia

C

B

porucha, bezprostredné nebezpečenstvo porucha, informácia k prevedeniu
ohrozenia zariadenia ľudí
vypnutia zariadenia

výstraha, nežiadúca zmena alebo odklon
od normálneho stavu hroziaca porucha

V zóne 2 môže byť umiestnené

svietidlo I.triedy min. 1,8 m nad
podlahou

svietidlo I. triedy min. 2,25 m nad
podlahou

svietidlo II.triedy min. 1,8 m nad
podlahou v krytí IP x4

Na meranie impedancie vypínacieho okruhu môžeme použiť
maracie prístroje:

QU 130, PU 170, PU 180, UNLAP 100

ZO -1, PU 184, M 5013, UNLAP 701X

SN -1, USLO, KOMBI 41

T

Rozpojovacia skriňa VR15 pri vonkajších vedeniach sa
umiestňuje vo výške:

0,6 - 1,2 m nad terénom

2,5 - 2,7 m nad terénom

1,3 - 1,5 m nad terénom

N

najviac 2 roky od účinnosti vyhlášky

5 rokov

do doby uvedenej v osvedčení

95

A

Osvedčenia odbornej spôsobilosti na projektovanie vydané
podľa paragrafu 24 Vyhl.č. 74/1996 Z.z. budú platné:

červenej

čiernej

J

Vypínač STOP/VYPNUTÉ ako bežná manipulácia sa
doporučuje aby bol farby:

zelenej

96

Jedinou istou známkou zástavy obehu srdca je:

ustupujúca cyanóza (namodralé
sfarbenie končekov prstov, nosa, uší a
pod.)

bezvedomie

nehmatný pulz na krčnici

Izolačný odpor elektrického ručného náradia triedy.I musí byť
minimálne:

0,5 megaohmu

2 megaohmy

Na jeden svetelný obvod sa smie pripojiť:

toľko svietidiel, aby ich príkon
neprekročil 1200 VA

toľko svietidiel, aby súčet ich menovitých maximálne 10 svietidiel
prúdov neprekročil menovitý prúd
istiaceho prvku svetelného obvodu,
najviac však 25 A

A

C

Žltá farba návestia znamená:

97

B

98

T

99

H

101

D

102

A

C
A
C
C
C
C

5 megaohmov

B

Zelenožltou farbou označujeme len vodiče:
Zákon o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce
má číslo:

ochranný

nulovací

ochranný, nulovací, pospojovací

č. 174/1968 Zb. v znení zákona NR SR
č. 256/1994 Z.z.

č. 260/1996 Z.z.

č. 330/1996 Z.z.

Ako zisťujeme pri oživovaní, či neodkladná resuscitácia je
účinná?

otvorením viečka postihnutého, zornica
oka sa v dôsledku svetla zmenší

pozeraním na končeky nosa, uší,
namodralé cyanoické zafarbenie
dostáva jasne modrú farbu

prerušíme neodkladnú resuscitáciu na
10 sekúnd a sledujeme, či cynotické
zafarbenie postuhnutého mizne alebo
nie

môže byť osadená v podlahe, ak je
opatrená krytom proti zaplaveniu

na výške umiestnenia nezáleží, lebo je
vyhotovená do vlhka
šedá, modrá, červená

A

103

B

104

G

Zásuvka vo vyhotovení do vlhka v kúpelni v zóne 3 môže byť
umiestnená vo výške:

zelená, červená, modrá

S

Aké sú farby terčíkov na závitových poistkových porcelánových hnedá, červená, modrá
vložkách nominálnych hodnôt 6, 10 a 20A?

G

uzemnenie vane samostatným
zemničom

odizolovanie vane a umývadla navzájom

106

ochranné pospojovanie
V kúpelniach a sprchách okrem základného stupňa ochrany
pred nebezpečným dotykovým napätím sa musí vykonať naviac:

107

K

105

108

109

C1

111

F

112

E

113

C3

114

O

116

L

117

N

118

C3

119

B

120

B

121

L

C3

123

H

124

J

125

H

126

D

stroje

prístroje

Pojem obsluha elektrického zariadenia súvisí:

s prevádzkou el. zariadenia - spínanie,
výmena závitových prístrojových
poistiek, žiaroviek

s prehliadkou stavu el. zariadenia

s meraním pomocou presných meracích
prístrojov

Ak sa v obvode rozvodnej siete alebo v objekte s elektrickým
zariadením vyskytnú zvlášť dobré uzemnenia, napr. kovové
konštrukcie budov, tieto pri ochrane nulovaním:

nemusia byť spojené s nulovacím
vodičom

musia byť spojené so stredným vodičom musia byť spojené s nulovacím vodičom

Ovládacie ústrojenstvo úsekového vypínača:

musí byť vo vypnutom i zapnutom stave musí byť vo vypnutom stave uzamknuté musí byť vo vypnutom stave uzamknuté
uzamknuté
a prizemnené

A

ochrana pred dotykom neživých častí
nástrojom

ochrana pred dotykom neživých častí
drôtom

A

Kirkoffovho zákona
Prúdový chránič je ochrana, ktorá pracuje na princípe:
Zvod nad zemou sa musí chrániť proti mechickému poškodeniu: do výšky 1,6 m. Ak je ako ochrana

Ohmovho zákona

Keperovho zákona

A

do výšky 2 m

do výšky 2,2 m a vedený izolovane od
mechanickej ochrany

použitá rúrka, musí byť utesnená proti
zatekaniu a na oboch koncoch trvanlivo
spojená s vodičom

A

V prípade nebezpečenstva mechanického poškodenia sa kábel 2 m
chráni aspoň do výšky:

0,5 m

1m

Ak je v rozpojovacej skrini /SR/ viac poistiek, musí byť pri každej uvedená hodnota poistky
sade poistiek:

trvanlivé označenie smeru vedenia, pre
ktoré odberné zariadenie je sada
poistiek určená

schéma poistky

Bezpečné napätie v priestore nebezpečnom je:
Účinnosť resuscitácie jednoducho zhodnotíme ako dobrú ak:
Do akej hĺbky vykonávame stláčanie na hrudnej kosti pri
nepriamej masáži srdca u dospelého postihnutého?

B

do 50 V str. 60 V js.

do 24 V str., 60 V js.

do 12 V str., 50 V js.

prehĺbi sa cyanóza

ustupuje cyanóza (nastáva ružové
sfarbenie)

postihnutý zbledne

1,5 - 2,5 cm

2,5 - 3,5 cm

4 - 5 cm

0 stupňov Celzia

- 4 stupne Celzia

Káble silových vedení sa nesmú klásť pri teplotách nižších než: + 4 stupne Celzia
môže použiť ako pracovný, pokiaľ
vyhovuje jeho prierez

C

B
B
C
A

môže sa používať ako pracocný vodič ak nesmie používať ako pracovný vodič
nie je v prostredí s nebezpečenstvom
požiaru alebo výbuchu, ani v dotyku s
horľavými látkami

Zásuvka 230 V pevného domového rozvodu v sústave TN-S je
pripojená:

dvomi vodičmi

tromi vodičmi

len pracovnými vodičmi

Biela farba návestia znamená:

zapnuté, stroj v chode

vypnuté, zatvorené, zariadenie v klude
alebo mimo funkcie

bezpečný chod, pokračovanie v činnosti

V budovách, kde je zavedený plyn:

môžu byť inštalované iskriace zvončeky môžu byť inštalované iskriace zvončeky nesmú byť inštalované iskriace zvončeky
v nevodivom obale

Vstupné svorky elektrických zariadení:

musia byť vybavené vodičmi

Mokré prostredie je tam kde:

voda sa zráža na stenách avšak nesteká voda trvalo alebo väčšinou doby
skvapáva, steká poprípade dochádza k
zaplaveniu

voda sa dostala do styku s podlahou po
krátku dobu ale musí sama v krátkom
čase vyschnúť

nusia byť zreteľne a trvanlivo označené

musia byť 10 cm od zeme

0,2 m

0,5 m

0,6 m

zóny 2

zóny 3

G

V bytovej kúpelni sa zásuvky 230 V v obyčajnom vyhotovení
umiestňujú do:

zóny 1

129

Elektrický predmet je:

taký, ktorý sa pripája k sieti priamo

taký, ktorý sa musí istiť proti preťaženiu
a skratu a je vypínateľný pomocou
vidlice

konštrukčná zostava, časť alebo celok,
ktorý sa pripája alebo zapája do
elektrického obvodu

D

135

B

136

X

137

H

139

F

140

D

143

B

144

D

SN -1, USLO, KOMBI 41

TERROMET, PU 430, UNILAP 100 Euro

Označenie šnúry 3C znamená:

šnúra obsahujúca 3 fázové žily

šnúra obsahujúca fázový vodič stredný
vodič a ochranný vodič

šnúra obsahuje krajný, stredný a
nulovací vodič

Aká hodnota striedavého prúdu spôsobuje fibríciu srdca?

10 mA

25 mA

30mA

Akej farby sú bezpečnostné tabuľky, ktoré vyjadrujú príkazy:

zelenej

modrej

červenej

Pevné zásuvky v rozvodoch malého napätia:

sa môžu nahradiť zásuvkami nízkeho
napätia

sa pripúšťa nahradiť zásuvkami nízkeho sa nesmú nahradiť zásuvkami nízkeho
napätia ak je na nimi umiesnený
napätia
čitateľný nápis o aké napätie ide

Na označenie stredného vodiča sa:

musí pracovník používať skúšačku
napätia a ochranný štít

svetlomodrou

tmavomodrou

zelenožltou

na 10 stlačení hrudníka 1 vdych

na 15 stlačení hrudníka 2 vdychy

môže požiť zelenožltá farba

môže použiť šedá farba

Zákon NR SR č.330/1996 Z.z.

Zákon č.174/1968 Zb.

Ktorý zákon pojednáva o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny? Zákon č.79/1957 Zb. /elektrizačný

O

Aký je počet zvodov pri objekte výšky 25 m s rozmermi 20 x
30m:

4 zvody

146

20 cm

L

Vzdialenosť káblov v zemi vedľa seba idúcich v súbehu a to
miestnych oznamovacích a silových do 1 kV je:

30 cm bez chráničky, 10 cm v chráničke 12 cm v chráničke

147

označené čiernym bleskom v
trojuholníku na žltom podklade

uzavierateľné

M

Kryty a veká priestorov pracovných strojov u ktorých je zrejmé,
že zakrývajú elektrické zariadenia musia byť:

označené červeným bleskom

148

bezpečným napätím

zvýšená /podľa STN 34 1010/

C3

V poľnohospodárskych objektoch, v ktorých je trvale mokré
prostredie, musí byť vždy vykonaná ochrana:

prúdovým chráničom

149
150

F

Príkaz B sa vystavuje

na vedúceho práce

na elektrotechnika špecialistu

na pracovníka, ktorý zaisťuje pracovisko

IP x3

IP 2x

5 zvodov

6 zvodov

152

E

Elektrické stroje, prístroje a svietidlá v prostredí studenom
musia mať minimálne krytie:

IP 42

500 V

380 V

C3

Ochrana oddelením obvodov možno použiť len v sietiach s
prevádzkovým napätím do:

1000 V

153

c3

Ochranu zábranou robíme v priestoroch prístupným
nepoučeným osobám:

vytvorením bariéry, ktorú nie je možné
podliezť

takým spôsobom, aby sme zabránili
dotyku na neživé časti

uzamknutím, oplotením

154

16 - 20x za minútu

60x za minútu

B

Umelé dýchanie metódou z pľúc do pľúc sa vykonáva na 1-8
ročných deťoch rýchlosťou:

10x za minútu

155

do 16 A

do 25 A

156

H

Do akej prúdovej hodnoty sa môžu montovať elektrické prístroje bez obmedzenia
a krabice odolné proti šíreniu plameňa v látkach horľvosti B, C1,
C2?

110 stupňov Celzia

120 stupňov Celzia

H

Aká je dovolená teplota povrchu elektrického zariadenia v
mieste styku s horľavou látkou B, C1, C2, C3?

90 stupňov Celzia

157

Núdzové východy:

musia byť označené a zaistené proti
vstupu nepovolaným pracovníkom

musia byť označené a nesmie sa nimi
vstupovať

musia byť trvale osvetlené

0,2 ohmu

0,3 ohmu

159

T

160

T

162

C3

Za zvýšenú ochranu živých častí zariadení s napätím do 1000 V nulovaním a zemnením
sa pri ochrane nulovaním považuje kombinácia:

C3

Miešačka betónu je pripojená na sieť TNC. Neživé časti sú
chránené nulovaním. Okrem toho je neživá časť pripojená na
samostatný zemnič. V tomto ptípade ide o:

nedovolenú kombináciu ochrán

163

T

Izolačný odpor elektrického ručného náradia triedy III., ak sú
svorky výstupného obvodu neprístupnými časťami musí byť
minimálne:

2 megaohmy

164
165

H

Nástenné zásuvky sa nemajú montovať nižšie než:
Práca podľa pokynov je:

166

Izolačný odpor elektrického ručného náradia triedy II. musí byť
minimálne:

F

Pracovníci s odbornou spôsobilosťou "elektrotechnik" môžu:
167

F

168

S

170

F

171

E

Vonkajšie vedenie nízkeho napätia ochranné pásmo:
Ochranná pomôcka je:
V prostredí mokrom sú rozvádzače:
Umývací priestor je:

0,5 megaohmu

A

A

A

A

0,1 ohmu
Prechodový odpor ochranného vodiča elektrického ručného
náradia meraný medzi ochrannou zdierkou vidlice a prístupnými
kovovými časťami, pri dĺžke prívodu do 3 metrov nesmie byť
väčší ako:

C

A

zákon/ a vládne nariadenie č.80/1957
Zb., ktorým sa vykonáva zákon
č.79/1957 Zb.

F

B

A

145

158

A

B

musí pracovník používať izolačné
rukavice a skúšačku napätia

môže použiť len svetlomodrá farba

C

C

musí pracovník používať izolačné
rukavice a ochrannú prilbu

Ak robia oživenie postihnutého dvaja záchrancovia, platí pomer: na 5 stlačení hrudníka 1 vdych

B

C

PU 184, UNILAP 701X, M5013

Akou farbou sa označuje holý stredný vodič striedavej sústavy

C

C

Na meranie pri Revízii elektrického ručného náradia počas
používania môžeme použiť meracie prístroje:

Pri obsluhe vonkajších vypínačov a odpojovač zo zeme:

B

B

Hlavný vypínač pracovného stroja sa umiestňuje od miesta
stanovišťa minimálne do výšky:

134

C

B

M

T

C

Aký význam má doplnkové označenie /písmeno A/ pri označení ochrana pred dotykom neživých častí
chrbátom ruky
krytia IP 44.AS ?

128

132

A

C

I

X

A

A

127

131

A

B

vedenie

Náhodný ochranný vodič sa:
122

najmenej 0,2 m spodným okrajom od
podlahy

Účelom poistiek NN je istiť proti nadprúdu predovšetkým:

F

C

A
A
B
C
A
C
A
C
B
B
C
B

B
2 megaohmy

5 megaohmov

nulovaním a pospojovaním

pospojovaním a doplnkovou izoláciou

nedovolenú kombináciu ochrán, ak R

dovolený - normálny stav

C
B
C

5 megaohmov

7 megaohmov

C
0,6 m

0,9 m

práca, ktorá je vykonávaná podľa
podrobnejších pokynov, za dodržanie
bezpečnostných predpisov zodpovedá
osoba vykonávajúca dohľad

práca, pre ktorú sú vydané najnutejšie
práca, ktorá sa vykonáva za trvalej
pokyny, za dodržovanie bezpečnostných prítomnosti osoby vydávajúcej pokyny
predpisov zodpovedá pracujúci

pracovať na el. zariadení NN sami

pracovať na el. zariadení všetkých
napätí pod dohľadom

má

1,2 m

B

samostatne obsluhovať elektrické
zariadenia, pracovať na el. zariadení NN
bez napätia sami

má stanovené iným právnym predpisom nemá

B

C
C

indikátor plynu

elektrická skúšačka napätia

dielektrické rukavice

VN a podružné rozvádzače NN
zakázané

NN dovolené

VN a hlavné rozvádzače NN zakázané

priestor vybavený mydlom, určený na
umývanie

priestor určený na umývanie, ktorého
šírka a hĺbka je zhodná s pôdorysom
umývadla do výšky 2,25 m

priestor vybavený umývadlom a
umývacím drezom určený na umývanie.
Jeho šírka a hĺbka je zhodná s
pôdorysom umývadla

10 A

25 A

C

172

G

173

H

Svetelný obvod možno istiť istiacim prvkom o menovitom prúde 6 A
najviac:

príkaz

zákaz

X

Bezpečnostné tabuľky v tvare trojuholníka s čiernym nápisom
na žltom podklade znamenajú:

výstrahu

174

Pri ukladaní káblov, tieto musia byť označené:

na vývodoch s rozvádzačov

na začiatku a na konci vedenia

176

D

na oboch koncoch a v miestach, kde sa
káble križujú alebo odbočujú

C
C

B
A
C

Zásuvka 230 V v pevnom rozvode v sústave TNC sa zapojí tak, ochranný kolík bol dole a strdný vodič na ochranný kolík bol hore a nulovací vodič ochranný kolík bol hore a nulovací vodič
pravej dutinke
bol pripojený najskôr na ochranný kolík a bol pripojený na pravú dutinku pri
aby:
177

H

178

C3

Ochrana živých častí do 1000 V zábranou sa považuje za
ochranu:

180

K

Vysokú vypínaciu schopnosť majú:
Neživé vodivé časti vo vnútri izolačne krytého rozvádzača NN:

182

M

183

C3

184

Prúdový chránič vypíňa:
Zachytávacie zariadenie musí byť riešené tak, že:

O

185

B

186

N

z neho na pravú dutinku

pohľade spredu a z neho prepoj na
ochranný kolík

prídavnú

základnú

doplnkovú

Poistky všeobecne

Ističe všeobecne

Prúdové chrániče

musia byť pripojené k ochrannému
obvodu

nemusia byť pripojené k ochrannému
obvodu

sa pripoja k ochrannému obvodu, ak ich
plocha je väčšia ako 50cm

všetky vodiče

len pracovné vodiče

len krajné a ochranný vodič

strecha musí byť vybavená
zachytávačom

žiadny bod strechy nebol od neho
vzdialený viac ako 10 m pri premietnutí
do pôdorysu

vytvára mrežovú sústavu

50 až 60

12 až 16

Nepriama masáž srdca u detí od 1 do 8 rokov sa robí rytmickým 80 až 100
stláčaním dlane v oblasti hrudnej kosti do hĺbky 2,5 až 3,8 cm.
Počet stlačení za minútu musí byť v rozmedzí:
Minimálny prierez vonkajšej el. prípojky má byť:

Ochranný vodič, ktorý nie je zároveň vodičom pracovným:

10 mm štvorcových AlFe a 6 mm
štvorcových u závesných káblov

B
A

B
B

16 mm štvorcových AlFe a 10 mm
štvorcových u závesných káblov

25 mm štvorcových AlFe a 16 mm
štvorcových u závesných káblov
môže byť aj holý a nemusí byť vedený
súbežne s krajnými vodičmi

187

C3

arytmiu srdca

B

Postihnutý po úraze elektrickým prúdom je pri vedomí avšak sa šok
potí a súčastne sa trasie od zimy. Čo utrpel?

zastavenie krvého obehu

188

5m

C3

V priestoroch prístupných pracovníkom poučeným, výška živých 4 m
častí nad stanovišťom, musí byť aspoň:

3,5 m

189
190

O

Ak vedenie k zemniču uzemnenia bleskozvodu križuje silový
kábel v zemi musí byť:

križovanie ak je to možné kolmo vo
vzdialenosti aspoň 10 cm pod káblom

križovanie ak je to možné kolmo 10 cm
na d káblom

191

L

Ak je do káblovej ryhy uložený zemnič spolu so silovým káblom, minimálne 10x priemer kábla
musí byť uložený na dno ryhy vo vzdialenosti:

minimálne 100 mm pod alebo vedľa
kábla

na vzdialenosti nezáleží, ak kábel má
dvojitú izoláciu

Inštalačná krabica musí mať:
192

193

krycie veká

E

B

Barierový prístup k dýchaniu z úst do úst postuhnutého zabráni čistou vreckovkou
záchrancovi nakazeniu infekčnými ochoreniami, AIDS a pod.
Ako ho možno jednoducho dosiahnuť?

A

IP 43, rozvádzač IP 5x, ak sú natrené
farbou

IP 44, rozvádzač IP 5x, kde nehrozí
nebezpečie od agresívnych kvapalín

IP 54, rozvádzač sa sem nesmie
umiestňovať

poistkami

ističom

K

Ako môže byť istený asynchrónny motor proti preťaženiu aj
skratu:

ističom s tepelnou a skratovou spúšťou

195
196

H

Elektrický predmet označený značkou na obrázku sa:

môže inštalovať na horľavú látku

môžu inštalovať do horľavej látky

musí oddeliť od horľavej látky lignátom 5
mm

Zvýšená ochrana neživých častí do 1000 V je napríklad
nulovaním a:

polohou
zábranou
bezpečným napätím

izoláciu
zemnením

Ochranné transformátorky bez ochrany proti skratu:

sa istia na primárnej strane ističom alebo sa istí na primárnej strane ističom alebo sa nemusí istiť
poistkou proti skratu
poistkou proti preťaženiu

C2

198

K

4 vodiče

5 vodičov

C1

Koľko pracovných vodičov má sústava TNS pri ochrane
nulovaním?

3 vodiče

199

dvomi vodičmi

le s prúdovým chráničom

H

Elektrický spotrebič označený značkou na obrázku
pripájame na sieť:

tromi vodičmi

200

príkaz

upozernenie

X

Bezpečnostné tabuľky so znakom v štvorcovom tvare s bielymi
písmenami na modrom podklade znamenajú:

zákaz

201

príslušnému krajskému IBP (inšpekcii
práce)

TI SR

B

204

205

A

F

Nedkladnú resuscitáciu zahajujeme:
Opakovanú úradnú skúšku na vyhradených elektrických
zariadeniach skupiny A vykonáva na základe požiadania
organizácie:

C1

207

A

208

J

209

X

dvomi rýchlymi vdychmi

Odborný pracovník s odbornou
Inšpekcia práce / IBP /
spôsobilosťou elektrotechnik špecialista
s § 24

príkaz vydal

C
A
B
B
B

otvorením úst postihnutého

B

Technická inšpekcia Slovenskej
republiky

C

prácu vykonajú a o svojich
pochybnostiach písomne upovedomia
vedúceho elektrúdržby

B

B

môžu byť niektoré neživé časti
elektrického zariadenia chránené len
uzemnením

nesmú byť niektoré neživé časti
elektrického zariadenia chránené len
uzemnením

môžu byť chránené len uzemnením, za
predpokladu, že zemný odpor
uzemnenia neprekročí hodnotu 5
megaohmov

Žiadateľ o vydanie oprávnenia na vykonávanie opráv na
elektrických zariadeniach musí mať podľa Vyhlášky ÚBP SR
č.74/1996 Z.z. odbornú spôsobilosť podľa §:

§ 21 elektrotechnik

§ 22 samostatný elektrotechnik

§ 23 elektrotechnik na riadenie činnosti
alebo na riadenie prevádzky

Červené tlačidlo sa smie používať na:

vypínanie

označenie spúšťacích tlačidiel s
bezpečnostnou funkciou

k zastaveniu alebo vypnutiu
bezpečnostnej funkcie

Zariadenie malého napätia "MN" je:

do 50 V

do 50 V vrátane v uzemnenj alebo
izolovanej sústave

do 50 V vrátane v uzemnenej sústave

Elektrické tepelné žiariče:

musia byť umiestnené v zóne 3 vo výške môžu byť umiestnené v zóne 2 vo výške môže byť umiestnené v zóne 2 vo výške
min. 2 m nad podlahou v dvojitej izolácii min. 2,2 m nad podlahou v dvojitej
2,2 m nad podlahou v dvojitej izoláii, ak
izolácii
majú inštalovanú svetelnú signalizáciu
zapnutého stavu

211

G

použiť nie je možné

E

Do vonkajšieho prostredia elektrický predmet
označený:

použiť je možné

212

použiť je možné len s prúdovým
chráničom

800 mm

1500 mm

N

Tam kde je len občasná práca alebo kontrola zariadenia stačí
šírka pred rozvádzačom:

1200 mm

213
214

C1

Siete TN a TT sa nazývajú:

siete s uzemneným nulovým bodom /
uzlom /

siete s izolovaným nulovým bodom

siete 230V/50Hz, 24V js

5 ohmov

2 ohmy

216

C1

217
219

C1
O

221

D

222

A

223

C2

15 ohmov
Aká má byť hodnota uzemnenia nulovacieho vodiča vo
vonkajších rozvodoch na konci káblového vedenia dlhšieho viac
ako 200 m?

A
B

nesmie istiť

musí istiť

má istiť, ale len proti skratu

20 x 20 m

20 x 40 m

20 x 60 m
pripojený na vodovodné potrubie

Typovej skúške podlehajú sériovo vyrábané:

rozvádzače

rozvody na lekárskych pracoviskách

distribučné siete

Ochrana živých častí sa vykonáva:

polohou, zábranou, krytím, izoláciou a
bezpečným napätím

polohou, zábranou, krytím, izoláciou a
doplnkovou izoláciou

polohou, zábranou, oddelením obvodov

je možné, ak plechy májú medzi sebou
dobrý elektrický vodivý spoj

je možné, stačí len dobrý mechanický
spoj medzi jednotlivými plechmi

tmavomodrou

zelenožltou

A
A

O

225

D

Akou farbou sa označuje izolovaný stredný vodič striedavej
sústavy:

226

G

V kúpelniach s dlhotrvajúcou (nepretržitou) prevádzkou napr. vo sa môžu inštalovať zásuvky
verejných kúpeľoch:

musia byť elektrické zariadenia
vyhotovené podľa predpisov pre mokré
priestory

sa nesmú inštalovať el. spotrebiče
pripojené na pevno
IP 2x

E

Elektrické stroje, prístroje a svietidlá v horúcom prostredí musia IP 43
mať minimálne krytie:

IP 3x

227

môžu použiť za zvod ak má hrúbku
steny min 0,6 mm

môžu použiť za zvod ak má hrúbku
steny min 0,6 mm a je spájaná v
miestach spojov

nesmie použiť ako zvod

Pri križovaní vo vnútornom rozvode, silové vedenia nesmú byť
od oznamovacích vedení bližšie ako:

5 cm

25 cm

1 cm

Impedancia ochranného obvodu je závislá najmä od:

vypínacieho prúdu

stavu ochranného obvodu

prierezu krajných vodičov a kvality
spojov

povrazom

tabuľkou

oplotením a bezpečnostnou tabuľkou

50x za minútu

231

L

232

C1

233

C2

Ochranu pred nebezpečným dotykom živých častí zábranou v
priestoroch prístupných aj osobám poučeným možno vykonať:

234

B

Umelé dýchanie metódou 'z pľúc do pľúc' sa robí na dospelom
postihnutom rýchlosťou:

235

K

Jednou s podmienok ochrany paralelných vodičov (káblov) proti musia byť rovnakého prierezu, dĺžky a
materiálu žily
skratovým prúdom je, že tieto:

236

M

237

D

238

F

239

B

240

C1

241

F

Zásuvkové obvody sa musia istiť:

242

H

243

K

248

A

C

C

proti nadprúdu len suchom prostredí

25x za minútu

10x za minútu

musia byť rovnakého prierezu a dĺžky a
musia byť istené poistkami s tavnými
vložkami g

musia mať rovnakú dĺžku a musia byť
istené poistkami

proti preťaženiu len v mokrom prostredí

istiacim prvkom, ktorý zodpovedá
menovitému prúdu zásuvky

C

Práca na elektrickom zariadení je:

montáž, odborná prehliadka a odborná
skúška, údržba

výmena závitových poistiek, žiaroviek

úprava výkresovej dokumentácie
uvedeného el. zariadenia podľa
skutočnosti

A

znehibniť kĺb a pod zlomeninou

napraviť zlomeninu a takto ju zafixovať

postihnutého uložiť do zotavovacej
polohy

A

Iv = Ud/R

Iv = / 2,5 až 8/ x In

Pri ošetrení zlomenín následkom úrazu sa snažíme:

Vypínací prúd poistky pri ochrane nulovaním alebo zemnením v Iv = Uf/R uzla
sieti TT sa počíta:
Príkaz B sa archivuje
Zapojenie viacerých trojfázových zásuviek na jeden obvod:

C

1 rok

2 roky

3 roky

A

je dovolené, ak majú rovnaký menovitý
prúd

je dovolené, ak sú istené aspoň proti
skratu

B

110 st.C

120 st.C

má oddelenú ochranu nulovania a
zemnenia

má vytvorený dokonale izolačne
oddelený prúdový obvod pre daný
spotrebič od obvodu rozvodnej sústavy

Aká je najvyššia dovolená teplota jadier vodičou kábla AYKY pri 100 st.C
prúdovom preťažení:
má samostatnú ochranu s prúdovým
chráničom

Zemný prechodový odpor zemniča prizemnenia nulovacieho
vodiča na začiatku vedenia (z transformovne) vrátane
uzemneného nulového bodu uzla zdroja nesmie byť väčší ako:

2 ohmy

Elektrická inštalácia v regulačnej stanici plynu je:

vyhradeným elektrickým zariadením
skupiny A, vyžadujúcim úradnú skúšku
expertným orgánom TI SR

5 ohmov

C

B
vyhradeným elektrickým zariadením
skupiny A, vyžadujúcim odbornú
prehliadku a odbornú skúšku
elektrotechnikom špecialistom

vyhradeným elektrickým zariadením
skupiny A, vyžadujúcim vykonávanie
pravidelných revízií elektrického
zariadenia podľa STN 33 1500

IP 44
zaškrcovadlo nesmieme použiť

B

Pri zastavovaní krvácania z tepny na hornej končatine pružným tesne nad lakťom
zaškrcovadlom 5 cm širokým ako poslednú možnosť, toto
nesmieme umiestniť:

tesne pod lakťom

251

K

Ako sa označujú tavné vložky poistiek, ktoré môžu vypínať
všetky nadprúdy pri všeobecnom použití:

aM

252
253

M

Prístroje na dverách a pohyblivých krytoch na napätie vyššie
ako bezpečné musia mať:

zaistené spoľahlivé spojenie s
izoláciu vodičov
ochranným obvodom (vodičom, kĺzavým
kontaktom)

254

L

Pri súbehu káblov do 1000 V s vedením oznamovacím musí byť 3 cm pri súbehu do 5 m, 10 cm pri
súbehu nad 5 m
vzdialenosť najmenej:
predmety potrebné k práci na
elektrickom zariadení alebo v jeho
blízkosti, prípadne k obsluhe
elektrického zariadenia

A
FU

gG

C

označenie podľa výkresovej
dokumentácie

A

8 cm pri súbehu do 5 m, 16 cm pri
súbehu nad 5m

4 cm pri súbehu do 5 m, 8 cm pri súbehu
nad 5 m

predmety chrániace pracovníka pred
nebezpečnými účinkami elektriny

ochranné okuliare, galoše, rukavice,
izolačný koberec

100 cm

O

Pomocný zachytávač musí prevyšovať chránený predmet alebo 50cm
časti minimálne:

30cm

257

IP 54

IP 44

IP 43

258

E

Elektrické stroje a prístroje v prostredí s nebezpečenstvom
požiaru horľavých kvapalín musia mať krytie aspoň:

č. 206/1996 Z.z.

A

Zákon NR SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci má
číslo:

č. 174/1968 Zb.

259
260

D

Holé vodiče v jednosmernej sústave sa značia farbami:

+ tmavočervená, - tmavomodrá, zelená

+ tmavočervená, - tmavomodrá, stredne tmavo červená, tmavo modrá, svetlo
zeleno/žltá
modrá

262

C3

263

L

264

F

265

D

I

271

B

A

A

F

270

A

C

255

M

C

15 ohmov

IP 54

Pracovné pomôcky sú:

C

nie je dovolené

V prostredí s extrémnou koróznou agresivitou majú rozvádzače IP 42
krytie aspoň:

269

C

PE

E

O

A

PU

250

268

A

E

A

E

B

C

249

266

B

C

C2

C1

B

Ochranný vodič uzemnený v sieti TNS sa označí písmenami:

Ochrana oddelením obvodov je tá ktorá:
244

A
A

224

O

A

B

Pri oplechovaní kovovými krytinami požadovanej hrúbky použiť nie je možné
tieto krytiny ako náhodný plošný zberač:

229

B

A

označený kombináciou farieb zelená/žltá označený zelenou farbou

Odkvapový žľab a rúra sa:

B
C

Nulovací a náhodný nulovací vodič sa:
Klietkový bleskozvod tvorí mreža s rozmermi ôk:
Kovový rošt, ktorý je použitý ako pospojovací vodič musí byť:

svetlomodrou

A

C

Ak majú pracovníci čo i len najmenšie pochybnosti o správnosti príkaz odmietnu a zapíšu do pracovného musia bezpodmienečne požiadať o
denníka meno pracovníka, ktorý im
vysvetlenie toho, kto príkaz vydal
príkazu "B":

V sústave, kde je ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
vykonaná len nulovaním:
206

vytiahnutím zapadnutého jazyka

B
A

výškou pospojovaním
doplnkovou izoláciou
chráničom

197

203

B

polyesterovou šatkou

E

A

A

B

194

202

A

C

krycie veká viditeľne uložené alebo ich lámacie svorky
poloha musí byť označená, aby ich bolo
možné ľahko nájsť
igelitovým sáčkom

B

A

Elektrické stroje a prístroje v prostredí so zvýšenou koróznou
agresivitou musia mať minimálne krytie:

živnostenský úrad v mieste bydliska
Žiadosť na výkon oprávnenia na vykonávanie činnosti na
elektrických zariadeniach podľa vyhl. ÚBP SR č.74/1996 Zb. §3
podáva žiadateľ s príslušnou odbornou spôsobilosťou v
elektrotechnike na:

B

A

môže byť aj holý, musí byť však vedený musí byť v spoločnom obložení s
súbežne a v blízkosti s krajnými vodičmi krajnými vodičmi

križovanie kolmo na silový kábel vo
vzdialenosti aspoň 50 cm pod káblom

B

B
C

č. 330/1996 Z.z.

C

Dovolené dotykové napätie do 1000 V v priestoroch bezpečných 50 V striedavých, 100 V jednosmerných 65 V striedavých, 100 V jednosmerných 65 V striedavých, 90 V jednosmerných
a nebezpečných je:
Medzi káblami VN (22 kV) a NN do 1000 V musí byť vo
vodorovnom smere minimálna vzdialenosť:

30 cm bez chráničky, 10 cm v chráničke 50 cm

20 cm

Pracovné pomôcky sú:

spínacie páky, skúšačky napätia,
stúpadlá, atď.

predmety k zaisteniu požiarnej
bezpečnosti v prípade mimoriadnych
udalostí

izolačné rukavice, dielektrické galoše

Jednosmerná rozvodná sústava sa označuje písmenami:

L1, L2

A1, B1

L+, L-, stredný vodič M

Konštrukčné prevedenie zariadenia pri posudzovaní
nebezpečenstva je:

uzavrené
polozavrené
otvorené

bezpečné
polobezpečné
nebezpečné

tesné
otvorené

Objekty s kovovou strechou majú mať:

rovnaký počet zvodov ako objekty
rovnakého pôdorysu so strechou s
nevodivou krytinou

polovičný počet zvodov ako objekty
rovnakého pôdorysu so strechou s
nevodivého materiálu

nemusia mať zvody

len triedy III.

napájané z obvodov FELV

Prestaviteľné svietidlá na pracovnom stroji majú byť prednostne: II. alebo III. triedy

C
B
C
A
C

zavrené

C
A

Vlhké prostredie je prostredím:
Neodkladnú resuscitáciu (dýchanie z pľúc do pľúc a nepriama
masáž srdca) nikdy nesmieme prerušiť na viac ako:

aktívnym

pasívnym

zložitým

5 sekúnd

1 minúta

5 minút

Pod lekárskym dohľadom musí byť:

každý, kto utrpí i ľahký úraz elektrickým
prúdom

C
A
A

272

B

273

A

276

D

Pripojovacie svorky elektrického zariadenia sa označujú
písmenami:

277

C2

Ktorá z ochrán chráni pracovníka i pri priamom dotyku krajného nulovaním
vodiča:

K

Prvok zaisťujúci ochranu pred preťažením sa umiestňuje v
mieste:

každej zmeny prierezu

278
279

I

Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce bol ustanovený: Zákonníkom práce a jeho zmenami a

len ten, kto pri úraze elektrickým prúdom len ten, kto sa v súvislosti s úrazom
bol v bezvedomí
elektrickým prúdom poranil
Zákonom č.174/68 Zb. v znení Zákona
NR č.256/94 Z.z.

Vyhláškou SÚBP a SBÚ č.59/82 Zb.

doplnkami
a, b, c, N

U, V, W, N, PE

R, S, T, PEN

prúdovým chráničom

pospojovaním

kde zmena spôsobuje zvýšenie hodnôt
dovoleného prúdu vodičov

prechodu do iného prostredia

Atest

Revízna správa

Protokol

STN 33 1500 v znení 33 2000-6-61

STN 34 3800 a STN 34 3801

STN 34 1630
nemá

A
B
B
B
A

282

S

O určení prostredí musí byť vyhotovený:
Podľa akej STN sa vykonáva prvá odborná prehliadky a
odborná skúška /revízia/ elektrických zariadení?

nemôže

G

V bytovej kúpelni v zóne 1 elektrický ohrievač teplej vody
inštalovaný byť:

môže

283

Podstata ochrany nulovaním podľa STN 34 1010 spočíva:

v pripojení nulovacieho vodiča do
obvodu živých častí

v odpojení chybnej časti el. zariadenia
v postupnom znížení napätia na nulu
pomocou nulovacieho vodiča spojeného
s uzlom /nulovým bodom/ zdroja

B

určený pre zabezpečenie plynulého
prechodu el. zariadení a zaistenia
bezpečnosti osôb a majetku

B

284

C3
Ochranné pásmo je priestor:

285

F

286

D

Nulovací vodič (nulová svorka) sa označí písmenom:
Kedy sa uzemňuje nulovací vodič pri hlavnom transformátore?

v ktorom je zakázané zriaďovať
komunikácie

PEN

TE

E

len pri sústave TNC

len pri sústave TNS

vždy

C2

250 V

380V

A

Napätie v krajnom vodiči proti zemi namá u sústavy 400/230 V
prekročiť:

231 V

288

10x hmotnosť človeka v ml

50 ml

B

Množstvo vdychovaného vzduchu do dospelého človeka pri
neodkladnej resuscitácii je:

podľa vzťahu V = m.7, kde V je objem
vdychovaného vzduchu v ml. m je
hmotnosť človeka v kg

Ochrana pospojovaním ako doplnková ochrana k základnej
spočíva:

v pospojovaní všetkých neživých častí
v pospojovaní nebezpečných zariadení
zariadení a vodivom spojení so všetkými
kovovými vodivými časťami okolia

v pospojovaní a uzemnení zariadení s
ktrými môže prísť pracovník
elektroúdržby do styku

Pri ukladaní rozvádzačov na horľavý podklad, musí mať
nehorľavá tepelnoizolačná podložka hrúbku aspoň:

3 mm

5 mm

10 mm

Aká farba svetelnej signalizácie má význam bežného stavu:

zelená

červená

žltá

Spoločné ovládacie tlačidlo, ktoré pri opakovanom stlačení
striedavo spôsobí spustenie a zastavenie alebo zapnutie a
vypnutie musí byť:

biele

šedé

čierne alebo šedé

Sprcha (sprchovacia kabína, sprchovací kút) je:

samostatná miestnosť alebo oddelený
priestor

290

C2

291

H

292

J

293

J

294

C3

296

G

TN-S
Aký má názov rozvodná sieť TN, v ktorej v prvej časti plní
nulovací vodič súčasne funkciu stredného a ochranného vodiča
a v druhej časti ochranný a stredný vodič sú vedené
samostatne:

Ochranné pospojovanie sa:

Ochrana izolácie je daná:
297

C2

298

N

299

A

300

J

301

N

302

B

303

K

A

A
C
B
C

A

C
A
C

G

295

A

v ktorom je zakázané zakldať oheň

287

289

C

samostatná miestnosť alebo oddelený
priestor kde dochádza k rozstrekovaniu
priestor, ktorý je určený na sprchovanie; vody
ak je v kabíne umiestnené umývadlo
slúži aj na umývanie

TN-C

B

TN-C-S

C

robí v umyvárkach ak sa nejedná o
umyvárku so základným prostredím

nerobí sa ok je rozvod napätím 110 V a
istenie je ističmi

pripája k neživej vodivej kostre svietidla
v kúpelni

ochranou neživých častí

vytvorením izolácie lakovaním

zabezpečením živých častí izoláciou,
ktorá znemožní nebezpečný dotyk so
živými časťami

C

o 2 stupne vyššími

len nožovými poistkami

B

štyroch

neobmedzený počet

o 1 stupeň vyššími
Istenie v prípojkovej skrini musí byť vykonané poistkami:
Koľko elektrotechnikov môže riadiť Samostatný elektrotechnik? dvoch

Biele tlačidlo sa použije k označeniu:

vypínacieho tlačidla bez bezpečnostnej
funkcie

zapínacieho tlačidla

sa nesmie používať

Prípojková skriňa sa pri vonkajšej vzdušnej prípojke NN
umiestňuje nad definitívne upraveným terénom vo výške:

2-3m

0,6 - 1,5 m

0,4 - 1,2 m

Ako jednotucho a rýchlo zistíme či postihnutý dýcha?

vytiahnutím zapadnutého jazyka

hlasitými zvukmi a popleskávaním
postihnutého

dvíhaním a klesaním hrudníka

Prioritu pri istení vedenia a spotrebiča má:

predovšetkým istenie spotrebiča

istenie predovšetkým vedenia, potom
spotrebiča

do 63 A istíme vedenie, nad 1 kVA
istíme aj spotrebič

A

A
A
A
C
B

Na určenie sledu - poradia fáz použijeme:

SN -1 alebo KOMBI 41 alebo USLO

SN -2 alebo FITEST 45

ZN -1 alebo DIGIOHM 20L

Na meranie a skúšanie napäťového chrániča môžeme použiť
meracie prístroje:

PU 180, PU 184

DIGIOHM 20L, FITEST 45

PU 130, PU 170

T

nie je povinné

vykonáva Technická inšpekcia

A

Opakované overenie odbornej spôsobilosti Elektrotechnikov na musí byť vykonávané aspoň raz za dva
roky
riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky:

308

B

Pri úraze elektrickým prúdom poskytujeme postihnutému
neodkladnú resuscitáciu a súčastne zabezpečíme lekársku
pomoc telefonicky na tiesňové volanie RZP na číslo telefónu:

309

G

305

T

306
307

155

A
C
B

158

150

A
mokrým

vlhkým

základným

3

8

6

310

O

Bytová kúpeľňa sa považuje za miestnosť s prostredím
Aký je počet zvodov pri objekte výšky 35 m nad terénom s
rozmermi 10 x 50 m:

IP 2x

IP 43

E

Rozvádzače umiestnené vo vlhkom prostredí musia mať krytie
aspoň:

IP 21

311
312

J

Červená farba ovládacieho tlačítka má význam:

činnosť v prípade nebezpečenstva

spustenie zariadenia zapnutia

zapnutie zariadenia pod napätie

230 V

1000 V

S

Elektrické zariadnie MN (malé napätie) sa rozumie napätie do:

50 V

313

Ak je v kúpelni pevne pripojené elektrické zariadenie alebo
jedna a viac zásuviek, potom:

pripojí sa ochranný vodič na všetky
elektrické zariadenia a zásuvky

pripojí sa ochranné pospojovanie aspoň nepripojuje sa ochranný vodič ku
na jednom mieste s ochranným vodičom zvýšenej ochrane pospojovaním ak je el.
elektrického zariadenia
obvod chránený proti preťaženiu a
skratu

314

G

315

E

316

C3

Elektrické stroje, prístroje a svietidlá v prostredí pod prístreškom IP 23
musia mať krytie min.:
rozlíšené polohou

317

G

Pri použití dvoch napäťových sústav musia byť zásuvky:
Ak je v priestore kúpelne inštalovaný trojvodičový alebo
päťvodičový obvod:

319

O

Vzdialenosť podpier vedení bleskozvodu môže byť medzi sebou pri vodorovných a šikmých vedeniach
max. 1,5 m, pri zvislých vedeniach 3 m
max:

322

B

323
324

IP 21

IP 24

označené farebne

nezámenné

C
B
A
A
A

B
C

je možné pripojiť ochranné pospojovanie je potrebné ochranné pospojovanie
je možné použiť el. spotrebiče v krytí
na ochranný vodič už na bytovej
pripojiť na ochranné kolíky 2 ks zásuviek min. IP 42
rozvodnici
pri vodorovných a šikmých max. 2m, pri záleží na materiále
zvislých 3m

ovlažíme mu pery vodou alebo mu
podáme minerálku

poskytneme mu pre osvieženie čiernu
kávu

uložíme ho na posteľ a už môžeme od
neho odísť

Krytie elektrických strojov a prístrojov vo vonkajšom prostredí
/na voľnom priestranstve/ musí byť aspoň:

IP 21

IP 23

IP 43

E

Akou farbou sa označujú fázové izolované vodiče striedavej
sústavy:

oranžovou

červenou

čiernou alebo hnedou

D

s ochranou doplnkovou

s ochranou

325

C3

Elektrické zariadenie len s pracovnou izoláciou nutnou pre jeho bez ochrany
spoľahlivú prevádzku sa považuje z hľadiska ochrany pred
nebezpečným dotykovým napätím /NDN/ neživých častí za
zariadenie:

MEGMET

T

Na meranie izolačných odporov môžeme použiť merací prístroj: TERROMET

ICOMET

327

na 15 stlačení hrudníka 2 výdychy

B

Ak sa poskytuje neodkladná resuscitácia dieťaťu do 8 rokov bez na 5 stačení hrudníka 1 výdych
ohľadu na počet záchrancov, vždy platí pomer:

na 10 stlačení hrudníka 2 výdychy

328

byť nerozbitné

329

M

byť vybavené vypínačom na objímke pri
napätí vyššom než 50V

330

L

Ak je zemnič uložený do káblovej ryhy spolu s káblom, musí byť minimálne 100 mm pod alebo vedľa
kábla
uložený na dno ryhy vo vzdialenosti:

331

M

Rukoväť hlavného vypínača musí byť ľahko prístupná a
umiestnená:
Vedúci práce je:

333

G

335

A

336

D

337

M

338

G

339

O

340

N

341

342

343

Vyhláška SÚBP ktorou sa určuje základné požiadavky k
zaisteniu bezpečnosti práce a technických zariadení má číslo:

V kúpelni v zóne 2 môže byť svietidlo:
Zemný odpor jedného zemniča zvodu bleskozvodu nemá byť
väčší ako:
Minimálne prierezy vodičov káblovej prípojky v zemi sú:
Červené tlačidlo sa musí použiť k označeniu:

345

G

346

A

347

vo výške 0,6 až 1,6 m nad podlahou

vo výške 0,4 až 1,7 m

vedúci strediska elektro

elektrotechnik špecialista

pracovník poverený vedením pracovnej
skupiny s príslušnou odbornou
spôsobilosťou

C3

samostatná miestnosť s prirodzeným
alebo umelým vetraním určená k
umývaniu

samostatná miestnosť s prirodzeným
alebo umelým vetraním určená k
umývaniu, kúpaniu, alebo sprchovaniu

priestor ohraničený vaňou a umývadlom

350

J

351

O

352

L

353

G

354

M

355

C2

356

č. 25/1979 Zb.

č. 111/1975 Zb.

č. 59/1982 Zb.

vidlica pohyblivého prívodu

oranžovou

čiernou, červenou a modrou

musí byť hlavný vypíňač

musí byť vypínač s mechanickým
zámkom

triedy I. alebo II.

len triedy II.

len I. triedy

15 Ohmov

5 Ohmov

2 Ohmy

A
B
A

16 mm štvorcových Al

10 mm štvorcových Al

25 mm štvorcových

zastavovacích tlačidiel

zastavovacích tlačidiel bez
bezpečnostnej funkcie

zastavovacích alebo vypínacích tlačidiel
s bezpečnostnou funkciou
môžu sa ďalej prevádzkovať len do 3 dní

A

Pripojenie ochranného pospojovania k ochrannému vodiču:

sa môže pripojiť kdekoľvek

sa musí urobiť v kúpelni na prístupnom musí sa pripojiť na ochranný kolík
mieste, čo najbližšie napr. v pripojovacej zásuvky
inštalačnej krabici

musia byť označené a zaistené proti
vstupu nepovolaným pracovníkom

musia byť jednoznačne a trvanlivo
označené funkciou alebo jej symbolom

nemusia byť označené ak sú dva
ovládacie prvky

Elektrické zariadenie okrem saunového ohrievača v potnej
miestnosti:

musí zodpovedať predpisom pre
elektrické predmety II. triedy

musí zodpovedať prostrediu

nesmie byť

Elektroinštalácia v zámočníckej dielni s príkonom 90 kVA je:

vyhradeným elektrickým zariadením
skupiny A

vyhradeným elektrickým zariadením
skupiny B

elektrickým zariadením skupiny C
(nevyhradené)

zvýšený

kombinovaný

základným
Aký je požadovaný stupeň ochrany pred dotykom neživých
častí, ktoré sa nemusia uchopiť rukou v priestoroch bezpečných
i nebezpečných s prevádzkovým napätím do 1000 V?

A

Ochranný priestor tyčového bleskozvodu je vytvorený uhlom:

112 stupňov

120 stupňov

140 stupňov

Elektrický kábel s prevádzkovým napätím do 1 kV sa kladie v
chodníku na hĺbku:

35 cm

45 cm

70 cm

V kúpelniach s dhšie trvajúcou (nepretržitou) prevádzkou:

môžu byť vypínače a zásuvky

musia byť vypínača ťahové alebo
diaľkovo ovládané. Ak je toto ovládanie
elektrické musí byť na bezpečné
napätie.

môže byť inštalované svietidlo I. triedy
vo výške 1 m

vo výške 120 cm

A

A
A

B

nad 1 kW

nad 0,5 kW

Ochrana zábranou spočíva:

v určitom druhu krytia

v zabránení alebo znemožnení dotyku
na živé časti

v umiestnení zariadenia do určitej výšky

Ak sú zemniče kladené do rýh spolu s káblami musia byť
uložené:

50 cm od kábla

vedľa kábla

L

na dno výkopu vedľa kábla alebo 10 cm
pod káblom

10cm

20 cm

O

Najmenšia vzdialenosť zvodov bleskozvodu je od horľavej
krytiny:

5 cm

357

nemusí

má

358

D

nemusia byť chránené proti korózii

musia byť celistvé

361

O

362

O

364

E

365

Budova o dĺžke 150 m a šírke 25 m vysoká 20 m má mať počet 10
zvodov aspoň:

B

A
označený červenou farbou

chránené proti korózii, aby odolávali
vplyvom prostredia a vlhkosti

B

B

jasne viditeľný, červenej farby, ak je to
tlačítko alebo rukoväť ešte zdôraznený
žltým podkladom, ľahko dosiahnuteľný
zo stanovišťa obsluhy

Stredný vodič klásť v spoločnom obložení s vodičmi krajnými sa: musí vždy

C

A

nad 2 kW

O

C

B

Všetky motory, ktoré sú v trvalej prevádzke musia byť istené
proti preťaženiu:

363

A

C

musia sa neodkladne odpojiť

Vedenia, zvody a použité súčasti bleskozvodu musia byť:

A

B

len po vykonaní opatrení nad rámec
všeobecných predpisov

Ovládací prvok núdzového zastavenia musí byť:

A

A

Elektrické zariadenia, pri ktorých sa zistí, že ohrozujú život
alebo zdravie osôb, sa môžu ďalej prevádzkovať podľa
Vyhlášky SÚBP č. 59/82 Zb.

Ovládacie prvky tlačítka, voliča, prepínača, atď.:
J

C

vo výške 0,6 m až 1,9 m nad podlahou

G

344

C

na vzdialenosti nezáleží ak je izolácia
zosilnená

J

A

B

minimálne 10x priemer kábla

Akou farbou sa označujú holé fázové vodiče striedavej sústavy: čiernou alebo hnedou
Namiesto hlavného vypínača na pracovnom stroji, pokiaľ
menovitý prúd nepresiahne 16 A a výkon motora 2 kW, môže
použiť:

A

A

F
Kúpeľňa je:

334

úplne zakrývať maticu žiarovky proti
náhodnému dotyku

A
A

Keď sa postihnutý po úraze elektrickým prúdom preberie, tak:

Objímky svietidiel musia byť z izolačného materiálu a musia:

B

B
B
C
C
A
A

12

15

A

Kovové konštrukcie objektov je možné použiť ako náhodné
zvody:

ak je táto konštrukcia dobre a trvalo
vodivo spojená a má prierez minimálne
100 mm štvorcových

ak je táto konštrukcia dobre a trvalo
ak je táto konštrukcia dobre a trvalo
vodivo spojená a má prierez min. 50 mm vodivo spojená a natretá farbou
štvorcových

A

Elektrické stroje, prístroje a svietidlá v prostredí vonkajšom
musia myť krytie aspoň:

IP 23, ak sú nižšie ako 0,75 m nad
terénom v krytí min. IP 43

IP 42, ak sú nižšie ako 0,75 m nad
terénom v krytí min. IP 54

IP 54, ak sú nižšie ako 0,75 m nad
terénom v krytí min. IP 54

A

Práca pod dohľadom je práca, ktorá sa vykonáva:

za prítomnosti prycovníka, ktorý
podľa podrobnejších pokynov
kontroluje dodržiavanie bezpečnostných
predpisov

podľa podrobnejších pokynov, za
dodržiavanie bezpečnostných predpisov
zodpovedá sám pracovník

C

-na ustálenie napätia proti zemi -na
ochranu pred vyšším napätím z
cudzieho obvodu

-pred legálnym napätím
-na
vyrovnanie potrebného napätia

-ako ochrana pred bludnými
jednosmernými prúdmi
vyrovnanie prúdu v sieti

F
Pracovné uzemnenie sa zriaďuje:

-na

A

366

C3

2D

2A

D

Na pripojenie jednofázového elektr. prenosného náradia s
dvojitou izoláciou sa použije šnúra:

2B

367
368

G

Ochranné pospojovanie medzi prívodným potrubím teplej a
studenej vody je zaistené:

ak je vodovodné potrubie kratšie ako 5
m od miesta umiestnenia vodomeru

ak je pospojovanie urobené v ďalšej
kúpelni

ak sú k týmto potrubiam pripojené aspoň
2 celokovové batérie v uvedenom
priestore

20 ohmov

15 ohmov

5 ohmov

C1

Zemný odpor pracovného uzemnenia nulového bodu zdroja pri
ochrane nulovaním - sieť TN, nemá byť väčší ako:
Pre označenie svoriek je možné použiť:

písmená malej alebo veľkej latinskej
abecady a arabské číslice

písmená veľkej latinskej abecedy a
arabské číslice

písmená veľkej latinskej abecedy

menej ako 5 ohmov

podľa druhu ochrany pred dotykom,
najviac však 5 ohmov

A

369

B
C

C

B

370

D
O

Aký má byť zemný odpor spoločného uzemnenia elektrického
zariadenia a bleskozvodu?

menej ako 2 ohmy

371

K

Istenie proti preťaženiu sa doporučuje podľa normy STN 33
2000-4-473 vynechať:

pri elektromotoroch s výkonom nad 1 kW v budiacich obvodoch rotačných strojov

372

v sekundárnych obvodoch oddelovacích
transformátorov

B

373

C1

Ochranný vodič sa:

nesmie samostatne vypínať

musí samostatne vypínať

môže vypínať len súčastne s pracovným
/stredným/ vodičom

A

Pri výstupe na stožiar pomocou stupačiek sa musí:

používať ochranný opasok

používať ochranný opasok, ktorý si upne používať ochranný opasok upnutý okolo
okolo stožiara
stožiaru už pred výstupom

374

F

375

O

376

Pri jednopodlažných budovách s obvodom do 40 m, pričom
dĺžka objektu nepresahuje 15 m, stačí počet zvodov:

jeden

Vyhláška ÚBP SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, bezpečnosti technických zariadení a o odbornej
spôsobilosti má číslo:

č. 74/1996 Z.z.

A

36 hodín

48 hodín

F

Príkaz 'B' sa vydáva na jedno pracovisko a na jednu pracovnú
skupinu a platí:

24 hodín

377

LUXMETER

MIKROMETER

T

Na meranie intenzity osvetlenia použijeme merací prístroj s
názvom:

ICOMET

378

IP 43

E

V prostredí pod prístreškom musia mať rozvádzače krytie aspoň IP 23
IP 21. Doporučuje sa použiť rozvádzače v krytí:

IP 21

379

380

O

381

T

Strešníky sa musia chrániť pred zásahom blesku:

384

C3

385

O

tri

A
č. 51/1978 Zb.

č. 95/1961 Zb.

A

vždy

Izolačný odpor elektrického vedenia do 1000 V musí byť aspoň: 500 Ohmov/Volt
Za náhodný ochranný vodič je možné použiť:

dva

plynových potrubí, zábradlí, rebríkov

do 0,5 m
Zemniče ukladáme pod rastlý terén obvykle do hĺbky:
Ohyby káblov sa stanovia podľa priemerov káblov. Pri priemere 7 d
PVC kábla do 20 mm je najmenší povolený polomer u kábla z
plastu:

386

L

387

N

Prípojková skriňa s prívodom zemným káblom sa umiestňuje do 0,8 m maximálne 1,2 m
výšky:

388

M

Kryty pracovných strojov vyrobených podľa STN 33 2000, za
ktorými sú elektrické zariadenia musia byť označené:

389

F

červeným bleskom

A
B
C

ak prechádzajú strešným priestorom

ak prechádzajú strešným priestorom, v
ktorom sú uskladnené ľahko horľavé
hmoty

100 Ohmov/Volt

1000 Ohmov/Volt

dokonale vodivo, trvalo s viditeľným
spojených kovových konštrukcií
(žeriavových dráh, káblových roštov,
kovových potrubí)

plotu pokiaľ je vodivo spojený so sieťou

od 0,6 do 0,8 m

od 1,5 do 2,5 m

8d

6d

B

B
C

0,6 m maximálne 1,2 m

čiernym trojuholníkom s bleskom na
žltom podklade

0,6 m s ohľadom na miestne podmienky
(záplavy, sneh) až do výšky 1,5 m
a spolahlivo uzatvorené

poučený

elektrotechnik

elektrotechnik špecialista

PU 170, PU 181, UNILAP 100

QU 130, PU 183, PU 431, PU 550

IP 54

IP 23

392

T

393

E

Elektrické rozvádzače vo vonkajšom prostredí musia mať krytie IP 43
min.:

12 mm

8 mm

O

Ako zvod zemniča možno použiť nepozinkovanú oceľ o
minimálnom priemere:

10 mm

395

IP 43

IP 44

E

Elektrický predmet predstavuje krytie, ak je
označený značkou:

IP 42

396

Vydané a uzavreté originály príkazu "B" so všetkými prílohami:

sa zakladajú do evidencie rozvodne po
dobu 3 rokov

sa zakladajú so všetkými prílohami po
dobu 1 roka u pacovníka
zodpovedajúceho za prevádzku el.
zariadení

sa zakladajú so všetkými prílohami po
dobu 1 roka u bezpečnostného technika

50 x za minútu

18 x za minútu

399

B

80 x za minútu
Nepriama masáž srdca sa u dospelých vykonáva rytmickým
stláčaním hrudníka na hrudnej kosti smerom k chrbtici do hĺbky
4 až 5 cm rýchlosťou:
menšia ako 2 m

A

A
C

B

A
väčšia ako 5 m

väčšia ako 10 m

O

401

L

Káble sa ukladajú do zeme v hĺbkach podľa napätia. Káble od 1 90 cm v teréne, 60 cm pod chodníkom a 60 cm v teréne, 70 cm pod chodníkom a 70 cm a 35 cm v teréne, 35 cm pod
160 cm pod krajnicou vozovky
130 cm pod krajnicou vozovky
chodníkom a 100 cm pod krajnicou
do 10 kV sa ukladajú do hĺbky:

402

C2

403

G

407

L

408

T

409

C2

410

N

B
A

Uzemnenie bleskozvodu a silového zariadenia sa nemusí
spájať, ak je vzdialenosť medzi dvoma uzemneniami v zemi:

400

C
B

PU 180, PU 182, UNILAP 701X

F

B
C

Vymeniť žiarovky v svietidlách môže aj pracovník:
Na meranie a skúšanie prúdových chráničov môžeme použiť
meracie prístroje:

397

C

B

vozovky

C

prídavnou izoláciou

ďalšou pracovnou izoláciou

doplnkovou izoláciou

nesmú inštalovať žiadne spínacie a
ovládacie zariadenia

môžu inštalovať spínacie a ovládacie
zariadenia v krytí min. IP 23

môžu inštalovať spínacie zariadenia v
krytí IP 43

Vzdialenosť vedenia od múru musí byť min.:

z nehorľavého materiálu 5 cm, z
horľavého materiálu 10 cm

z nehorľavého materiálu 10 cm, z
horľavého materiálu 20 cm

vždy 10 cm

Na meranie zemných prechodových odporov môžeme použiť
meracie prístroje:

PU 184, UNILAP 701X, MPO 01A, Mx
30

MEGMET 500, PU 182, PU 370, ZO -1

TEROMET, PU 430, UNILAP GEO X,
UNILAP 100

C

Ochrana doplnkovou izoláciou je vyhotovená tak, že:

doplňuje ochranu zvýšenú

doplňuje ochranu základnä na ochranu
zvýšenú

musíme túto ochranu použiť v miestach,
kde sa predpokladá pohyb poučených
pracovníkov

B

Ochrana izoláciou spočíva v doplnení pracovnej izolácie:
V zóne 0, 1, 2 sa:

Minimálny prierez káblovej prípojky v zemi je:

A

A

4 x 16 mm štvorcových, pri T odbočení 4 4 x 10 mm štvorcových, pri T odbočení 4 4 x 6 mm štvorcových, pri T odbočení 4
x 25 mm štvorcových Al
x 16 mm štvorcových Al
x 10 mm štvorcových Al
2200 VA

3520 VA

412

H
K

Aká je dovolená prevádzková teplota jadier vodičov AYKY,
CYKY

50 st.C

413
414

N

Káblová prípojka zemným káblom:

musí mať počet vodičov podľa napájacej musí byť vyhotovená štvoržilovým
sústavy
káblom

zriadi sa podľa charakteru obce

Kde sa pripájajú cievky napäťového chrániča?
C2

Jedným pólom na chránenú časť,
druhým na chráničový zemnič

Jedným pólom na stredný vodič, druhý
na chráničový zemnič

Medzi pracovné vidiče

415
416

C3

Označenie krytia kódom IP 00 znamená, že:

elektrické zariadenie nie je vhodné pre
prácu pod napätím

k elektrickému zariadeniu treba použiť
zábranu

elektrické zariadenie nie je chránené
krytím

Príkaz B vydáva a podpisuje:

vedúci prevádzky

skúsený pracovník s vyššou
kvalifikáciou, ktorý pozná postup práce
na zariadení VN

odborný pracovník s požadovanou
odbornou spôsobilosťou poverený
zamestnávateľom na túto činnosť

B
60 st.C

70 st.C

C
B
A

418

F

15 m obvodu objektu

30 m obvodu objektu

O

Ak je pomer šírky k dĺžke objektu 1:5 a menší pripadá jeden
zvod na každých:

15 m dĺžky objektu

420

jeden deň okrem dňa, keď došlo k
pracovnému úrazu

tri dni

A

Registrácii podliehajú pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená
smrť alebo pracovná neschopnosť trvajúca najmenej:

jeden deň

421

najmenej 30 cm

aspoň 50 cm

L

Pri križovaní kábla so zemným vedením bleskozvodu musí byť
kábel uložený nad týmto vedením a v mieste križovania musí
byť od neho vzdialený:

aspoň 60 cm

422

E

Elektrické stroje, prístroje a svietidlá v prostredí prašnom s
nehorľavým prachom majú mať krytie:

IP 44

425
426

H

Ako pripájame spotrebič na sieť pokiaľ ide o spotrebič s dvojitou dvomi vodičmi /fázovým a nulovacím/
izoláciou:

427

O

428

H

Inštalačné spínače sa umiestňujú vo výške:
Celkový prechodový odpor medzi ktoroukoľvek neživou časťou
rozvodného zariadenia a ochranným vodičom nesmie byť
väčšia:

A

1000 VA

Na jeden jednofázový zásuvkový obvod možno pripojiť najviac
10 zásuvkových vývodov, pričom celkový inštalovaný príkon
nesmie pri istení 16 A prekročiť:

Maximálny rozmer ôk mrežovej bleskozvodovej sústavy je:

A

C

C

A
B

C

40 x 40 m

IP 54

IP 42

dvomi vodičmi /fázovým a stredným/

tromi vodičmi

20 x 20 m

20 x 60 m

1,5 m

0,9 - 1,2 m

1,6 m

ako 0,01 Ohmov

ako 0,15 Ohmov

ako 0,1 Ohmov

A
B
C
B
C

429

N

0,5 megaohmu

1 megaohm

T

Izolačný odpor nízkonapäťového vedenia do 500V musí byť
minimálne:

2 megaohmy

430

či nie je poranený

kde je poranený

B

U postihnutého úrazom elektrickým prúdom sa prednostne
zisťuje:

či je pri vedomí a či dýcha

432
433

E

Elektrické stroje, prístroje a svietidlá v mokrom prostredí musia
mať minimálne krytie:

IP 43 rozvádzače prednostne nástenné, IP 43, rozvádzače ani rozvodnice sa tu
stroje, prístroje a svietidlá krytie IP 22
nesmú umiestňovať

B
A

IP 44

A

Vzdialenosť vedenia ochrany pred bleskom musí byť najmenej: pri nehorľavej krytine 5 cm, pri
434

O

435

G

436

D

437

J

438

O

pri nehorľavej krytine priamo na podklad podľa použitých podpier vedenia
lepenkovej krytine a škridlách 10 cm, pri a pri horľavých hmotách 10 cm
ostatných horľavých hmotách 20 cm

sa môžu umiestňovať v zóne 0, 1, 2 ak
majú minimálne krytie IP 43

sa nesmú umiesniť v zóne 0, 1, 2

Krajné vodiče oranžové, nulovací
zeleno/žltý

Fázové vodiče oranžová, stredný svetlo 1.fáza čierna, 2.fáza červená, 3.fáza
modrý, ochranný zeleno/žltý
svetlo modrá, ochranný vodič zelená

Bez zvláštneho významu sú na svetelných návestiach farby:

zelená

modrá

biele, šedá, čierna

Zemný prechodový odpor jedného zemniča bleskozvodu môže
mať maximálnu hodnotu:

5 ohmov

15 ohmov

20 ohmov

5 ohmov

15 ohmov

Krabicové rozvodky (krabice):

Holé vodiče v striedavej sústave TNC sa značia farbami:

439

C1

440

C1

A

2 ohmy
Aká môže byť najvyššia hodnota odporu uzemnenia
nulovacieho vodiča pri podružnom rozvádzači vo vnútornom
rozvode, vzdialeného od najbližšieho uzemnenia viac ako 100 m
pri ochrane nulovaním?

sa nesmú umietniť v zóne 0

B

C
B

C

V ktorej z uvedených elektrických rozvodných sústav sa
vyskytuje nulovací vodič?

TT

TNS

Dočasné elektrické zariadenia alebo časti:

musia byť v čase, keď sa nepoužívajú
pod trvalým odborným dozorom

keď sa nepoužívajú, musia byť
musia byť v čase, keď sa nepoužívajú
zabezpečené iným spôsobom, napríklad vypnuté, pokiaľ ich vypnutie neohrozí
zneprístupnením
bezpečnosť osôb a technických
zariadení

TNC

C

441

A

tesne pod kolenom

zaškrcovadlo nesmieme použiť

B

Pri zastavení krvácania na dolnej končatine z tepny 5 cm
širokým zaškrcovadlom ho nesmieme umiestniť:

tesne nad kolenom

443

80 x za minútu

25 - 50 x za minútu

B

Nepriama masáž srdca pri neodkladnej resuscitácii sa robí na
dospelom postihnutom rýchlosťou:

12 až 18 x za minútu

444

Oznamovacie zeriadenie je:

elektrické zariadenie slúžiace k prenosu, len také, ktoré slúži k prenosu informácií také, ktoré slúži k prenosu informácií
spacovaniu, záznamu a reprodukcii
pomocou telekomunikácií
informácií v akejkoľvek forme

B

X

ak ide o vedenie MN v prostredí SNV

H

Ochrana vedenia istiacimi prvkami proti preťaženiu nemusí byť
inštalovaná:

ak je dĺžka vedenia do 5 m

446

na inštaláciách pre ovládanie a
signalizáciu

65 V str., 100 V js.

24 V str., 50 V js.

C3

Hodnota dovoleného dotykového napätia v priestoroch zvlášť
nebezpečných je:

12 V str., 24 V js.

447

K

Ochranné transformátorky ak majú istenie len na sekundárnej
strane:

sa musia istiť na primárnej strane proti
skratu

sa musia istiť na primárnej strane proti
preťaženiu

sa nemusia istiť

448

F

Príkaz B sa skladá z orginálu a kópie súhlasných číslovaní,
pričom:

je zakázané písať červeným perom

449

je zakázané akékoľvek vymazávanie,
opravovanie, škrtanie napísaného

je zakázané podpisovať príkaz pred
ukončením prác

ochrana pospojovaním

polohou

C2

U živých častí zariadení do 1000 V musí byť vyhotovená táto
základná ochrana:

doplnkovou izoláciou

450

môžu inštalovať do horľavej látky

musí oddeliť lignátom o hrúbke 5 mm

H

Elektrický predmet označený
značkou sa:

musí inštalovať len na horľavý podklad

451

2,5 m

2,7 m

5m

452

C2

Aká je minimálna výška živých častí nad stanovišťom pri
ochrane polohou, ak majú do tohto priestoru prístup aj poučení
pracovníci?

453

E

454

J

455

G

A
C
A

IP 21

IP 44

nebezpečenstvo, poplach,
bezprostredné ohrozenie zariadenia
alebo ľudí

zapnuté, stroj alebo zariadenie v činnosti

môžu byť inštalované len pevne
pripojené stroje, ktoré sú nutné pre
prevádzku

môže byť inštalovaná zásuvka

môže byť inštalované svietidlo I.triedy v
krytí IP 55

§ 21elektrotechnik

§ 22 samostatný elektrotechnik

vypnuté, stroj alebo zariadenie v klude

B

§ 23 elektrotechnik na riadenie činnosti
alebo na riadenie prevádzky

A
C1

Pri ochrane pred nebezpečným dotykom živých častí krytím sa
za kryt považuje za:

konštrukčnú súčasť elektrického
zariadenia

zábranu proti neúmyselnému dotyku

458

doplnkovú ochranu pred úmyselným
dotykom

aktívnych

pasívnych

I

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu patrí do skupiny
prostredí:

zložitých

459

V miestnostiach pre lekárske účely a v ďalších miestnostiach
napájaných z toho istého rozvádzača, musí byť použitá
rozvodná sústava:

TN-C-S

TN-C

TN-S

dovolené v krytí IP 44

dovolené v krytí IP 54

E

V prostrediach s nebezpečenstvom požiaru horľavých hmôt sú
rozvádzače VN a hlavné rozvádzače:

zakázané

463

môžu sa klásť priamo na seba

najmenej 5 cm

L

Pri križovaní mostíkových, lištových a jednožilových vodičov
musí byť dodržaná vzdialenosť:

8 cm

464

6A

10 A

16 A

465

C2

Pri ochrane oddelením obvodov na sekundárnu stranu
oddeľovacieho transormátora môže pripojiť jeden spotrebič s
menovitým prúdom najviac:

CGSG 3C x 1,5 mm2

CGSG 2D x 1,5 mm2

H

K ručnej elektrickej vŕtačke s dvojitou izoláciou zapojíme
prívodnú šnúru s označením:

CGSG 2B x 1,5 mm2

466
467

J

Ako bezpečnostné tlačítko:

sa môže použiť zelené tlačítko

sa nesmie použiť svetelné ovládacie
tlačítko

sa nesmie použiť svetelné ovládacie
tlačítko bielej farby

Aké minimálne istenie poistkami pred skratom musí byť v
prípojkovej skrini, keď hlavný istič pred elektromerom je 25A:

35 A

50 A

63 A

Vyhláška SÚBP a SBÚ o evidencii a registrácii pracovných
úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch
technických zariadení má číslo:

č.59/1982 Zb.

Pri poskytovaní neodkladnej prvej pomoci je nutné konať rýchlo
avšak nie ukvapene. Správny postup záchranárskych prác po
úraze elektrickým prúdom so zastavenými životnými funkciami
je:

vyprostiť postihnutého, zaviesť umelé
dýchanie a zahájiť nepriamu masáž
srdca, privolať lekára a upovedomiť
vedúceho pracoviska

zavieť umelé dýchanie a masáž srdca,
upovedomiť vedúceho pracoviska a
privolať lekára

privolať lekára, vyslobodiť postihnutého,
zaviesť umelé dýchanie a masáž srdca a
upovedomiť vedúceho pracoviska

Modrá farba návestia znamená:

príprava pre činnosť, napätie v sieti,
výstraha

zvláštny význam podľa potreby s
výnimkou červenej a žltej farby

zvláštny význam podľa potreby s
výnimkou červenej farby

Príkaz "B" sa uzatvára až po:

odstránení skratovacích sústav

znovuuvedení zariadenia pod napätie

po odchode vedúceho z pracoviska

Pracovnými pomôckami sú:

ochranné pásy

skratovacie a zemiace zariadenie

izolačné spínacie tyče

privolaním elektrikára, lekára a
príslušného vedúceho

odsunutím vodiča, vypnutím prúdu,
odtiahnutím postihnutého, privolaním
lekára

A
B

C
B
B

č.111/1975 Zb.

č.74/1996 Z.z.

B

B

472

J

473

F

474

F

475

B

Postihnutého po úraze elektrickým prúdom je možné vyslobodiť vypnutím prúdu, odsunutím vodiča,
prerušením vodiča, odtiahnutím
z elektrického zariadenia pod napätím:

IP x5

IP 54

G

V zóne 1 v kúpelniach musia mať elektrické zariadenia /okrem
svietidiel/ krytie aspoň:

IP 44

476

Silové elektrické zariadenie slúži:

k výrobe, premene, prenosu a rozvodu
elektrickej energie

k výrobe, premene, prenosu a rozvodu
elektrickej energie a k jej premene na
prácu alebo na iný druh energie

k rozvodu elektrickej energie

postihnutého

X
Práca podľa pokynov je práca:

A

C

470

477

C

C

C3

A

A

C

460

469

B

B

456

N

B
C

Žiadateľ o vydanie oprávnenia na vykonávanie montáže na
elektrických zariadeniach musí mať podľa Vyhl. ÚBP SR
č.74/1996 Z.z. odbornú spôsobilosť podľa §:

468

A

C

Elektrické stroje, prístroje a svietidlá vo vlhkom prostredí musia IP 43
mať minimálne krytie:

V samostatných miestnostiach určených na umývanie riadu:

C

B

445

Červená farba návestia znamená:

A

A

B
A
C
A
B

B

pre ktorú sú stanovené najnutnejšie
pre ktorú sú stanovené najnutnejšie
pokyny a pracovníci vykonávajúci prácu pokyny a vedúci skupiny zodpovedá za
zodpovedajú za dodržiavanie
dodržanie bezpečnostných predpisov
bezpečnostných predpisov

pre ktorú bol vydaný príkaz "B"

nulovaním a pospojovaním

zemnením a pospojovaním

nulovaním a zemnením

proti preťaženiu

proti skratu

proti prachu ak nie je väčší ako 0,2 mm

A

478

F

479

C3

Nedovolenou kombináciou ochrán sa podľa platnej STN 34
1010 rozumie:

480

M

Zásuvkové obvody musia byť istené:

M

V koľkých fázach je nutné istiť vedenie napájajúceho trojfázový
asynchrónny elektromotor proti preťaženie?

vo všetkých fázach

481

najmenej v dvoch fázach pri zaisteí
vypnutia všetkých

vedenie môže byť istené len proti
preťaženiu

B

Stroje a technické zariadenia sa môžu uviesť do prevádzky len
vtedy, ak:

Zodpovedajú príslušným predpisom

Zodpovedajú technickej dokumentácii

Zodpovedajú príslušným predpisom a po
vykonaní predpísaných kontrol,
odborných prehliadok a skúšok

C

Náhodný zberač bleskozvodnej sústavy musí mať dostatočný
prierez, najmenej však:

100 mm2

482

A

483

O

485

J

486

A

487

C1

488

L

489

D

490

L

Žltá farba svetelnej signalizácie znamená:
Kto vykonáva a riadi úradné skúšky vyhradených elektrických
zariadení?
Ochrana prúdovým chráničom je ochrana:
Šnúry pohyblivých prívodov a vedení musia byť v mieste
pripojenia:
Izolované vodiče do 1000 V sústave TNS sa značia farbami:

491

T

492

D

493

C3

494

D

bezpečný stav

nebezpečný stav

výstrahu

Technická inšpekcia

Odborný pracovník výroby

základná

zvýšená
vybavené upchávkou

krajné čiernou alebo hnedou farbou,
nulovací zelenou

fázové hnedá alebo čierna, ochranný
zalená/žltá, stredný svetlo modrá

fázový alebo krajný čierna, ochranný
zelená, stredný svetlo modrá

kovové hadice

izolačné rúrky

0,01 ohmu

0,2 ohmu

sa môže použiť zelená farba

Dovolené dotykové napätie v sústave do 1000 V v priestoroch
nebezpečných je:

50 V striedavých, 100 V jednosmerných 65 V striedavých, 100 V jednosmerných 24 V striedavých, 50 V jednosmerných

Vodič označený kombináciou zelenej a žltej farby:

sa môže pri starých inštaláciách použiť
na iný účel

sa môžu preznačiť napr. na hnedú alebo sa nesmie použiť na iný účel ako na
čiernu farbu
ochranné vodiče

2 roky

3 roky

F

Ak jeden istiaci prvok chráni niekoľko vodičiv paralelne je
hodnota dovoleného prúdového zaťaženia I

C3

C
B
C

4 roky

3B

2A

A

predmety potrbné k práci na elektrickom izolované skrutkovače, kliešte, galoše a predmety chrániace pracovníka pred
zariadení
rukavice
nebezpečnými účinkami elektriny, pred
škodlivosťou pracovného prostredia
alebo pred iným ohrozením

prúd vodičov násobený ich počtom

Predmety potrebné k práci na el. zariadení alebo v jeho blízkosti pracovné pomôcky
nazývame:
Ochranné pospojovanie sa:

sa môže požiť kombinácia zelenej a žltej sa musí použiť kombinácia zelenej a
farby
žltej farby

C

K

502

B

K označeniu ochranného vodiča:

Ochranné pomôcky sú:

B

A

Pri elektrickej inštalácii použijeme k striedavému schodišťovému 3 A
prpínaču kábel s kódovým označením:

G

A

0,1 ohmu

D

501

B

Prechodový odpor ochranných vodičov elektrických predmetov
a zariadení napr.: v rozvodniciach prepoj kostry na PEN
prípojnicu, musí byť do:

496

F

B

spoľahlivo odlahčené od ťahu a
chránené proti prachu

A

500

C

doplnková

Na mechanickú ochranu pohyblivých prívodov sa nesmú použiť: železné rúrky

A

A

spoľahlivo odlahčené od ťahu, zaistené
proti posunutiu, vytrhnutiu a skrúteniu

495

498

500 mm2

Elektrotechnik špecialista na
vykonávanie odborných prehliadok a
skúšok

Vo vonkajšom prostredí je interval pravidelných odborných
prehliadok a skúšok (revízií) elektrických zariadení:

497

250 mm2

C

sa musí urobiť vždy v umyvárkach

súčtom dovolených prúdov rôznych
vodičov za podmienky, že sú nimi
prenášané v podstate rovnaké prúdy

súčtom dovolených prúdov rovnakých
vodičov za podmienky, že sú nimi
prenášané v podstate rovnaké prúdy

ochranné pomôcky

dielektrické rukavice, izolačné koberce,
dielektrické galoše a pod.

nerobí v umyvárkach so základným
prostredím

nerobí ak je ohrev úžitkovej vody
zabezpečený pomocou pevného paliva
alebo plynu

Hodnota bezpečného napätia v priestoroch bezpečných je:

50 V striedavých, 100 V jednosmerných 65 V striedavých, 100 V jednosmerných 24 V striedavých, 60 V jednosmerných
4 mm štvorcové, inak podľa fázových
vodičov

aspoň 6 mm štvorcových

môže, nie je potrebné

najmenej ako fázové vodiče pri priereze
nad 16 mm štvorcových

C

C

A
B
A

503

M

Vonkajšie miesto na pripojenie ochranného vodiča a vodiča na
vyrovnanie potenciálu môže mať minimálny prirez:

A

Absolútna záväznosť formulácií vo vyhláškach a normách STN
sa uvádza slovami:

má, nemá

504

Umývací priestor:

je tvorený vonkajšími rozmermy
je tvorený vonkajšími rozmermy
umývadla, začína od podlahy a končí pri umývadla, začína od umývadla a končí
svetle
pri svietidle

je tvorený vonkajšími rozmermi
umývadla, začína od podlahy a končí pri
strope miestnosti

C

sa zásuvky nesmú umiestňovať k
umývadlám

sa musia používať žiarivkové svietidlá v
krytí min. IP 54

A

musí, nesmie

A
C

505

G

506

G

507

T

Ktorá z uvedených schém predstavuje princíp merania zemného
prechodového odporu:

B

508

T

Ktorá z uvedených schém predstavuje princíp merania merného
odporu - rezistivity pôdy

A

V školských učebniach:

Jednou s podmienok koordinácie medzi istiacimi prvkami a
vodičmi je:
509

K

510

E

G

Pod pojmom obsluha elektrického zariadenia sa rozumie:

512

F

Ib<Ia<Iz
kde:
Ib<Iz<Ia
I b - je prúd použitý vo vedení
I a - je
men. prúd istiaceho prvku I z - je dov.
prúdové zaťaženie

I b < 1,45 . I z
I b - prúd použitý vo vedení
dovolené prúdové zaťaženie

kde:
Iz-

Elektrický predmet možno použiť do mokrého prostredia ak je
označený značkou:
V kúpelniach a sprchách musí byť okrem základného stupňa
ochrany pred dotykom ešte vykonané naviac:

511

sa musia používať svietidlá v krytí min.
IP 40

A

C
preskúšanie funkčnosti elektrickej
inštalácie

pripojenie všetkých vodivých
predmetovdo výšky 3 m od dna vane,
sprchovacej misy alebo podlahy

pripojenie všetkých vodivých predmetov,
ktoré nie sú uložené izolovane alebo
vzdialené od dna vane, sprchovacej
misy alebo podlahy nižšie ako 3m

úkonu spojené s prevádzkou
montáž, revízia a údržba elektrického
elektrického zariadenia napr. spínanie, zariadenia, zaistenie pracoviska,
regulovanie, čítanie údajov z trvale
meranie prenosnými prístrojmi
namontovaných prístrojov, výmena
závitových poistiek, žiaroviek, prehliadka
zariadení

súhrn opatrení pre zaistenie bezpečnosti
pracujúcich

C

A

