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Úvod
Hlavním cílem při zpracování těchto zkušebních otázek bylo sestavení

dostatečného počtu testových otázek a tím ulehčení práce zkušebním komisím

při přípravě písemné části zkoušek pracovníků s elektrotechnickou kvalifikací.

Tyto otázky také jistě ocení všichni pracovníci, kteří se na zkoušky připravují, neboť

v závěru jsou pro kontrolu uvedeny správné odpovědi ke všem otázkám.

Otázky jsou zpracovány v souladu s předpisy a českými technickými normami

(ČSN), které byly platné v červnu 2017.

Jsou v nich zahrnuty především požadavky na znalost:

1. Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

2. ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

3. ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

4. ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče pospojování

5. ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

6. ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Hmotné škody a nebezpečí života

7. ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem - Elektrické a elektronické systémy

8. Poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem

V tomto místě je nutno upozornit na tu skutečnost, že průběžně probíhá proces

přebírání nových verzí mezinárodních norem do českých technických norem.

Z nejdůležitějších změn uvádíme např.:

a) Norma ČSN EN 50110-1 ed. 3 již definitivně nahradila normu ČSN 34 3100
a od února 2016 nahradila i normu ČSN EN 50110-1 ed. 2 (z ledna 2014).

- Každá prováděná činnost musí mít vedoucího práce.

- K funkci „Osoba odpovědná za elektrické zařízení“ je zavedena další funkce

„Osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti“.

- Jsou upřesněny postupy pro skupiny osob hovořících různými jazyky.

- V normě se již nevyskytuje Příkaz „B“. Je však stanoveno, že příprava na provedení

složité pracovní činnosti musí být provedena písemně.

b) Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 nahradila od 1. 2. 2009 předchozí starší normu

ČSN 33 2000-4-41 z února 2000.

- Změnily se názvy, například:„Základní ochrana“ = dříve „ochrana živých částí“

„Ochrana při poruše“ = dříve „ochrana neživých částí“

- U zásuvek do 20 A, které jsou používány laiky, musí být použita doplňková ochrana

proudovými chrániči s vybavovacím proudem maximálně 30 mA.

- V dubnu 2010 byla k normě vydána  důležitá ZMĚNA Z1 (např. rozdělení prostor).

- Norma již neobsahuje požadavky pro vysoké napětí. Ty najdete v ČSN EN 61936-1.
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c) Norma ČSN 33 2000-6 ed. 2  - „Instalace nn - Revize“ z března 2017 nahradí
od 1. 6. 2019 normu ČSN 33 2000-6 z roku 2007.

d) Obloukové ochrany (AFDD) - v ČR jsou uvedeny v těchto normách:
ČSN EN 62606, ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 (Změna Z1), ČSN 33 2000-5-53 ed. 2

e) Norma ČSN EN 61936-1 - Elektrické instalace nad 1 kV nahradila od 1. 11. 2013
normu ČSN 33 3201 z listopadu 2002.

f) Norma ČSN 33 1600 ed. 2 vydaná v listopadu 2009 nahradila předchozí normy
ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610, které platily pouze do konce roku 2010.

- Obě předchozí normy jsou sloučeny do jedné (nářadí = spotřebič držený v ruce).
- Nářadí s dvojitou izolací už se při měření izolace nerozebírá (měří se jako celek).

- V žádném zákoně dnes není uvedeno, že by revize směl provádět někdo jiný než
revizní technik. Pro provádění revizí je podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. určen § 9.
Pro provádění těchto revizí postačuje revizní technik s osvědčením kategorie E4.

g) Norma ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 nahradila od 1. 10. 2009 normu z roku 1997.
- V normě již není „zóna 3“. „Umývací prostor“ přešel do nové ČSN 33 2130 ed. 2.
- Proudovým chráničem do 30 mA musí být vybaveny všechny elektrické obvody.

Výjimku tvoří obvody SELV a PELV a obvody s elektrickým oddělením.
- V ČR se proudový chránič nemusí použít pro pevně uložený ohřívač teplé vody.

h) Od 1. 5. 2011 je zrušena ČSN 33 2000-3 podle které se určovaly vnější vlivy!
Nyní se používá ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a ZMĚNA Z1 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

i) Norma ČSN 33 2130 ed. 3 - Vnitřní elektrické rozvody nahradila od 1. ledna 2016
předchozí normu ČSN 33 2130 ed. 2 z října 2009.

- Několik zásuvek ve společném montážním rámečku = jeden zásuvkový vývod.
- U zásuvek do 20 A musí být použita doplňková ochrana proudovými chrániči do 30 mA.
- Umístění „fáze vlevo“ je pouze doporučené. Může být i vpravo.

j) Norma ČSN 33 2312 ed. 2  - Montáž na hořlavé podklady nahradila od 1. 2. 2016
normu ČSN 33 2312 z května 1985. Došlo k zásadní změně v označování světel!

k) Před mnoha lety zrušená norma na provádění první pomoci při úrazech elektrickým
proudem zřejmě již nebude nahrazena. Proto doporučujeme pro školení a pro
přípravu pracovníků používat vhodné odborné publikace, které většinou obsahují
i názorné obrázky. (Vhodná příručka je uvedena například na straně 128.)

Vzhledem k tomu, že jsou stále vydávány nové technické normy (ČSN) a podle
§ 12 vyhlášky č. 50/1978 Sb. je povinností organizací seznamovat své pracovníky
se změnami technických norem, které souvisejí s jejich činností, nabízíme Vám ucelený
informační systém CD-ROM ELEKTRO. Informace o normách jsou dvakrát za
rok aktualizovány. Tím budete mít jistotu, že Vám neunikne žádná důležitá novinka.

V průběhu celého roku provádíme také přípravu na zkoušky podle vyhl. č. 50/1978 Sb.
Zajišťujeme také přípravu ke zkouškám revizních techniků kategorie E2 a E4.

Přeji Vám všem úspěšnou přípravu a hodně znalostí u zkoušek.

Ing. Jiří Váňa

      vedoucí střediska
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Metodické pokyny
     Testové otázky jsou uspořádány do dvou částí.

V prvé části (tj. otázka č. 1 až otázka č. 287) jsou ověřovány znalosti z vyhlášky
č. 50/1978 Sb., ČSN EN 50110-1 ed. 3, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN EN 61936-1
a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.

Ve druhé části (tj. otázka č. 288 až otázka č. 540) jsou ověřovány znalosti souvisejících
norem a poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

Postup při zkoušce
1. Zkušební komise vybere z každé části 20 otázek. Při výběru je nutno
brát v úvahu druh práce, kterou bude zkoušený vykonávat, a také to, který stupeň
kvalifikace podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. má být ověřen. Vždy však mají být mezi
vybranými otázkami alespoň dvě, které prověřují znalosti z poskytování první pomoci
při úrazu elektrickým proudem. Doporučujeme připravit si několik variant testů.

2. V průběhu zkoušky lze využít formuláře podle vzoru uvedeného v příloze. Použití
tohoto formuláře usnadní komisi kontrolu správných odpovědí např. pomocí připravené
průhledné šablony. Doporučujeme předem stanovit dovolený počet chyb, při kterém
bude tato písemná část zkoušky ještě hodnocena stupněm „vyhověl“.

Poznámka: Formuláře s vhodnými kombinacemi otázek a šablony pro opravu jsou
také součástí CD-ROM ELEKTRO.

3. Každý zkoušený obdrží při zkoušce formulář s vyznačenými čísly otázek, na
které má odpovědět a jeden výtisk zkušebních testů. Z výtisku zkušebních testů
musí být pro účely zkoušek předem odstraněny ty listy, na kterých jsou
uvedeny správné odpovědi (strany 133 a 134).

4. Po ukončení písemné části je test zkušební komisí vyhodnocen. Vyplněný a opravený
test se přiloží k „zápisu o zkoušce“. V případě, že zkoušený nesplnil v písemné části
předem stanovený limit, písemná část zkoušky se opakuje.

5. Po písemné části následují doplňující otázky v ústní části zkoušky. Otázky mají být
zaměřeny především na ověření znalostí z místních pracovních a technologických postupů,
směrnic a návodů k obsluze souvisejících s činností přezkušovaného, provozních
a bezpečnostních předpisů a příkazů. Doporučuje se ověřit znalost praktického výpočtu
impedance poruchové smyčky (viz str. 117). Otázky zkušební komise průběžně zapisuje
do „zápisu o zkoušce“. V této části se také doporučuje provést praktické přezkoušení
poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

6. Po ukončení ústní části zkoušky komise zhodnotí znalosti zkoušeného a výsledek
zaznamená v „zápisu o zkoušce“ hodnocením „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. V případě
úspěšného dokončení zkoušky je zkoušenému vydáno osvědčení o získané
elektrotechnické kvalifikaci na předepsaném formuláři.

7. Organizace, která provádí přezkoušení je povinna vést evidenci všech
vydaných osvědčení a na požádání je předložit příslušným orgánům dozoru.
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Vyhláška č. 50/1978 Sb.

1.  Vyhláška č. 50/1978 Sb. ČÚBP a ČBÚ stanoví stupně odborné způsobilosti

a) pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení

b) pracovníků, kteří vykonávají práci na elektrických zařízeních

c) pracovníků, kteří se zabývají prodejem elektrických zařízení

2.  Vyhláška č. 50/1978 Sb. ČÚBP a ČBÚ stanoví stupně odborné způsobilosti

a) pracovníků, kteří se zabývají projektováním, nebo řízením projektování

elektrických zařízení

b) pracovníků, kteří pracují v oboru normalizace

c) pracovníků, kteří řídí činnosti na elektrických zařízeních dodavatelským

způsobem

3.  Vyhláška č. 50/1978 Sb. ČÚBP a ČBÚ stanoví stupně odborné způsobilosti a dále

stanoví

a) platové třídy pracovníků v návaznosti na získanou kvalifikaci

b) podmínky pro získání kvalifikace

c) povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací

4.  Pracovníci seznámení jsou ti pracovníci, kteří

a) byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s

elektrickými zařízeními a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními

b) získali tuto kvalifikaci tím, že dokončili elektrotechnické vzdělání

c) splňují požadavky předepsané v § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

5.  Seznámení a upozornění pracovníků v souladu s § 3 vyhl. č. 50/1978 Sb. provede

organizací pověřený pracovník

a) s kvalifikací minimálně pracovníka znalého

b) s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti

c) který musí mít dokončené elektrotechnické vzdělání
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6.  O seznámení a upozornění pracovníků seznámených pověřený pracovník

a) může pořídit zápis, který podepíší pracovníci seznámení

b) nemusí pořídit zápis, pokud je seznámení prováděno pro maximálně 3 pracovníky

c) musí pořídit zápis, který podepíše spolu s pracovníky seznámenými

7.  § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. stanovuje požadavky pro získání kvalifikace

a) pracovníků seznámených

b) pracovníků poučených

c) pracovníků znalých

8.  Pracovníci poučení musí být organizací v rozsahu své činnosti také

a) seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních

b) vybaveni platnými českými technickými normami

c) školeni v činnosti, kterou mají vykonávat

9.  Pracovníci poučení musí být organizací v rozsahu své činnosti také

a) seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem

b) upozorněni na možnost ohrožení elektrickými zařízeními

c) vždy vybaveni izolačními rukavicemi

10.  Pro účely proškolení pracovníků poučených v souladu s § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

se stanoví obsah seznámení a doba školení

a) podle tabulky uvedené v příloze přihlášky

b) s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat

c) s ohledem na počet školených pracovníků

11.  Organizace je v souladu s § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. povinna zajistit ověřování

znalostí pracovníků poučených

a) nejméně jednou za tři roky

b) pouze jedenkrát, opakované ověřování znalostí není nutné

c) ve lhůtách, které předem určí
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91.  Při práci s dohledem odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů

a) ten, kdo práci zadal
b) pracující osoba
c) organizace

92.  Práce pod dozorem je práce, která se provádí

a) za občasné kontroly osoby, která je pověřena dozorem
b) výhradně v přítomnosti pracovníků ITI
c) za trvalé přítomnosti osoby, která je pověřena dozorem

93.  Při práci pod dozorem odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů

a) osoba pověřená dozorem
b) pracující osoba
c) osoba, kterou určí dozor

94.  Školení, instruktáž a zácvik prováděné prokazatelně musí být doloženy
záznamem, ze kterého je patrno, co bylo předmětem poučení, a který

a) stačí podepsat pouze osobou, která školení prováděla
b) stačí podepsat pouze osobou, která byla školena
c) musí být podepsán školícím i školeným

95.  Pokud jsou na elektrickém zařízení vykonávány údržbové práce

a) musí být vždy celé zařízení odpojeno od napájení
b) musí být přesně stanovena část zařízení, na které se činnost provádí
c) musí být jmenována osoba odpovědná za tyto práce

96.  Při práci pod napětím

a) musí být zajištěno stabilní postavení, které pracující osobě umožňuje mít obě
ruce volné

b) musí být vždy osobně přítomen vedoucí práce
c) musí mít pracující osoba vhodné osobní ochranné prostředky a nemá mít na sobě

žádné kovové předměty
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ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
(podle normy vydané v srpnu 2007)

126.  Základním pravidlem ochrany před úrazem elektrickým proudem je to, že:

a) nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné

b) přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné ani za podmínek jedné poruchy

c) veškerá zařízení musí být napájena pouze ze zdroje bezpečného napětí

127.  Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu elektrickým proudem s ohledem na vnější

vlivy a působení se prostory člení na

a) prostory bezpečné, prostory nebezpečné a prostory zvlášť nebezpečné

b) prostory normální, prostory nebezpečné a prostory zvlášť nebezpečné

c) prostory bezpečné a prostory nebezpečné

128.  Klasifikace vnějších vlivů a přiřazení vlivů prostředí prostorům se provádí podle

a) ČSN 33 1500

b) ČSN 33 2000-3

c) ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

129.  Úraz elektrickým proudem může být způsoben

a) proudem protékajícím postiženým tělem

b) v důsledku jiných nežádoucích účinků elektrického proudu (např. popálením)

c) působením elektrického či elektromagnetického pole

130.  Proud protéká lidským tělem například při

a) dotyku nebezpečných živých částí, které mají potenciál proti zemi

b) současném dotyku nebezpečných živých částí různé polarity nebo různých potenciálů

c) dotyku neživých částí, na kterých se při poruše mohou objevit nebezpečná napětí
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166.  Elektrická zařízení, která mají dvojitou nebo zesílenou izolaci se označují

značkou

   a)  b)   c)

167.  Základní izolace musí být navržena

a) pro jmenovité izolační napětí, které je pro obvod stanoveno, s ohledem na

možné přepětí

b) pro dvojnásobek jmenovitého izolačního napětí

c) pro pětinásobek jmenovitého izolačního napětí

168.  Přídavná izolace musí být konstruována

a) alespoň pro střídavé napětí 65 V

b) alespoň pro stejná elektrická namáhání, jaká jsou stanovena pro základní izolaci

c) alespoň pro střídavé napětí 200 V

169.  Při použití ochrany kryty nebo přepážkami musí být živé části uvnitř krytů

nebo za přepážkami, které zajišťují krytí

a) alespoň IP XXB nebo IP 2X

b) alespoň IP XXC nebo IP 3X

c) alespoň IP XXD nebo IP 4X

170.  Při použití ochrany kryty nebo přepážkami musí vodorovný horní povrch krytů

nebo přepážek, které jsou snadno přístupné, zajišťovat stupeň krytí alespoň

a) IP XXB nebo IP 2X

b) IP XXC nebo IP 3X

c) IP XXD nebo IP 4X
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260.  Zařízení s dvojitou nebo zesílenou izolací (zařízení třídy ochrany II) se

označují značkou

a)     b)         c)

261.  Zařízení, u něhož byla v průběhu výstavby (montáže) doplněna přídavná izolace,

nebo zesílená izolace, musí mít na povrchu a vnitřku krytu umístěnu značku

a)                                         b)                                        c)

262.  V prostorech s nevodivým okolím

a) musí být jediný ochranný vodič

b) musí být ochranný vodič veden izolovaně od vodiče středního

c) nesmí být žádný ochranný vodič

263.  Při ochraně neuzemněným místním pospojováním musí být navzájem spojeny

a) všechny neživé části a uzemnění

b) všechny neživé části a cizí vodivé části, které jsou současně přístupné dotyku

c) všechny živé a neživé části

264.  Při ochraně elektrickým oddělením musí být oddělené obvody napájené

ze zdroje alespoň s jednoduchým oddělením. Napětí zdroje nesmí přesahovat

a) 220 V

b) 380 V

c) 500 V
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265.  Při ochraně elektrickým oddělením se doporučuje, aby délka rozvodu nepřesáhla

a)  500 m

b)  650 m

c)  800 m

266.  Elektrické oddělení je opatření, u kterého

a) základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí

b) ochrana při poruše je zajištěna oddělením obvodu od ostatních obvodů a od země

c) ochrana při poruše je zajištěna dvojitou izolací živých částí

267.  Na obrázku je nakreslena síť

L 1
L 2
L 3
N

PE

a) TN-C                                    b) TN-S                                              c) TT

268.  Na obrázku je nakreslena síť

L 1
L 2
L 3
PEN

a) TN-C                                  b) TN-S                                                c) TT
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269.  Na obrázku je nakreslena síť

L 1
L 2
L 3
N

a) TN-S     b) TT        c) IT

270.  Na obrázku je nakreslena síť

L 1
L 2
L 3

a) TN-S                                       b) TT                                           c)  IT
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ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 - ZMĚNA Z1

271.  Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se prostory dělí na:

a) bezpečné, nebezpečné a zvlášť nebezpečné

b) normální, ohrožující a zvlášť nebezpečné

c) normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné

272.  Určete, které z níže uvedených popisů prostorů jsou správné:

a) Prostory normální jsou takové, v nichž působením vnějších vlivů nedochází

ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu.

b) Prostory nebezpečné jsou takové, kde působením vnějších vlivů je buď přechodné,

nebo stálé nebezpečí elektrického úrazu.

c) Prostory zvlášť nebezpečné jsou takové, ve kterých působením zvláštních okolností

a vnějších vlivů dochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu.

273.  Obvody SELV musí vyhovět těmto požadavkům:

a) neživé části obvodů PELV nesmějí být spojeny se zemí

b) neživé části obvodů SELV nesmějí být spojeny se zemí

c) zásuvky a vidlice v sítích SELV nesmějí mít kontakt pro ochranný vodič

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Uzemnění a ochranné vodiče

274.  Vodič PEN (který je zároveň jako vodič ochranný i střední) se může používat

a) ve všech sítích TN

b) pouze v pevných instalacích a z důvodu mechanické pevnosti nesmí mít průřez

menší než 10 mm2 mědi nebo 16 mm2 hliníku

c) pouze v pevných instalacích a z důvodu mechanické pevnosti nesmí mít průřez

menší než 4 mm2 mědi nebo 6 mm2 hliníku
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První pomoc

288.  Jakou rychlostí má být prováděno umělé dýchání?

a) 5 vdechů za minutu

b)10 až 12 vdechů za minutu

c) 60 až 80 vdechů za minutu

289.  Umělé dýchání lze ukončit

a) pokud postižený nezačne do 30 minut dýchat sám

b) když postižený začne dýchat sám

c) na pokyn lékaře

290.  Jakou rychlostí má být prováděna nepřímá srdeční masáž?

a) 10 až 12 stlačení za minutu

b) 100 až 120 stlačení za minutu

c) 150 stlačení za minutu

291.  Nepřímou srdeční masáž lze ukončit

a) na pokyn lékaře

b) pokud dojde k obnovení srdeční činnosti

c) pokud ani po 5 minutách nedojde k obnovení srdeční činnosti

292.  Označte správný postup při poskytování první pomoci při úrazech elektřinou

a) 1, 2, 4, 3, 6, 5

b) 1, 4, 5, 3, 6, 2

c) 1, 5, 6, 4, 3, 2

1. vyprostit postiženého z dosahu proudu

2. co nejdříve uvědomit nadřízeného a sepsat záznam o úrazu

3. je-li to nutné, zahájit nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání

4. zjistit zda postižený dýchá a zda je hmatný tep

5. co nejrychleji přivolat lékaře

6. ošetřit případná druhotná zranění
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ČSN EN 61936-1 - Elektrické instalace nad AC 1 kV
ČSN EN 50522 - Uzemňování elektrických instalací nad AC 1 kV

(Od 1. 11. 2013 nahradily normu ČSN 33 3201 z listopadu 2002)

337.  Vnější oplocení venkovních instalací musí splňovat tyto podmínky

a) plot musí být zhotoven z plného materiálu bez otvorů
b) plot musí být vysoký nejméně 1,8 m
c) plot musí být vybaven trojúhelníkovou výstražnou značkou

338.  Okna budov se zařízením vn musí být navržena tak, aby přístup osob byl
nesnadný. Která z následujících opatření to zajišťují?

a) okno má rozměr maximálně 150 x 150 cm
b) okno je z nerozbitného materiálu nebo je chráněno drátěným pletivem
c) spodní okraj okna je nejméně 1,8 m nad zemí (nad přístupnou úrovní)

339.  Pro vstupní dveře do prostor s elektrickým zařízením vn je předepsáno, že

a) musí být vybaveny bezpečnostními zámky
b) dveře se musí otevírat dovnitř
c) dveře se musí otevírat ven

340.  Pro nouzové dveře z prostor s elektrickým zařízením vn je předepsáno, že

a) musí mít výšku alespoň 2 m
b) šířka otevření musí být alespoň 90 cm
c) šířka otevření musí být alespoň 75 cm

341.  Chodby elektrických stanic musí být široké nejméně

a)   80 cm
b) 120 cm
c) 140 cm

342.  V místech, kde otevřené dveře zasahují do únikových cest, musí zůstat prostor
pro evakuaci široký nejméně

a) 90 cm
b) 70 cm
c) 50 cm
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396.  Při měření dotykového proudu u spotřebičů třídy ochrany II nesmí dotykový

proud na vodivých částech přístupných dotyku překročit hodnotu

a) 3,5 mA

b) 1,5 mA

c) 0,5 mA

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - Ochranné pracovní prostředky

397.  Tytéž ochranné prostředky smí používat více různých pracovníků. Mohou si je

tedy vzájemně půjčovat. Je to však možné pouze v případě, že

a) tytéž ochranné prostředky nepoužívá více než 5 pracovníků

b) jsou učiněna taková opatření, která zamezí ohrožení pracovníků přenosnými

chorobami

c) všichni pracovníci jsou pracovníci znalí

ČSN 34 3278 - Provoz přístrojových transformátorů

398.  Pokud nejsou k transformátoru proudu připojeny přístroje, musí být

sekundární svorky

a) ponechány nezapojeny

b) označeny výstražnou tabulkou

c) zkratovány

ČSN 33 2000-7-708 ed. 3 - Parkovací místa v kempincích

399.  Pro zásuvky na parkovacích místech pro karavany v kempincích platí, že:

a) na jeden proudový chránič smí být zapojeno nejvýše 6 zásuvek

b) zásuvky musí mít krytí alespoň IP 44 a musí být jmenovitého proudu 16 A

c) každý zásuvkový vývod musí být chráněn samostatně proudovým chráničem,

jehož vybavovací reziduální proud nepřesahuje 30 mA
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418.  Elektrická svítidla, která se nesmí montovat přímo na hořlavé látky, mají

označení

   a)                                        b)                                                  c)

419.  Elektrické přístroje je možno montovat na hořlavé látky pokud jsou od těchto

látek odděleny alespoň

a) pozinkovaným plechem síly minimálně 0,6 mm

b) nehořlavou tepelně izolační podložkou síly alespoň 5 mm

c) vzduchovou mezerou širokou alespoň 30 mm

ČSN EN 62305-3 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Hmotné škody
(Tato norma nahradila od ledna 2014 normu ČSN EN 62305-3)

420.  V závislosti na vlastnostech chráněné stavby a uvažované úrovni ochrany

před bleskem (LPL) se ochrana dělí do tříd (LPS). Tyto třídy LPS jsou celkem

a) čtyři

b) tři

c) dvě

421.  Pro stanovení umístění jímací soustavy jsou přípustné tyto metody:

a) metoda použití aktivního jímače

b) pouze metoda mřížové soustavy

c) metoda ochranného úhlu, metoda valící se koule a metoda mřížové soustavy
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ČSN EN 60079-0 ed. 4 - Výbušné atmosféry
Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

454.  Součásti Ex jsou určeny pro použití

a) při vysokých teplotách

b) pro elektrická zařízení jeřábů

c) ve výbušných atmosférách

455.  Elektrické zařízení musí mít uvnitř připojovacího prostoru svorku

a) pro připojení telekomunikačního kabelu

b) pro připojení uzemňovacího vodiče

c) pro připojení proudového chrániče

456.  Svorka pro vzájemné pospojování na venkovní straně el. zařízení musí zajistit

a) připojení vodiče o průřezu alespoň 4 mm2

b) připojení vodiče o průřezu alespoň 6 mm2

c) připojení nejméně dvou vodičů o průřezu alespoň 4 mm2

457.  Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry se dělí do těchto skupin

a) skupina  I : Elektrické zařízení pro doly s výskytem metanu

b) skupina  II : Elektrické zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru jinou,
než doly s výskytem metanu

c) skupina III :Elektrické zařízení pro akumulátorové nabíjecí stanice

458.  Které plyny mohou ve směsi se vzduchem vytvořit výbušnou atmosféru?

a) metan

b) vodík

c) acetylén


