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Vážení čitatelia, 

Prírodovedné vzdelávanie je z pohľadu mnohých učiteľov relatívne stabilné. Stále, rok čo rok, sa snažíme, 
aby sa naši žiaci naučili druhý Newtonov zákon, aby boli schopní vyriešiť jednoduché úlohy, napríklad tú 
s Atwoodovym pádostrojom (na kladke visia dve závažia, jedno z nich je o trošku ťažšie než druhé a úlohou 
je určiť zrýchlenie ťažšieho závažia). Môžeme toto robiť každý rok rovnako? Máme pred sebou zakaždým – 
v priemere – rovnakého žiaka? Čo spôsobuje zmeny v stave, v akom k nám na gymnázium prichádzajú žiaci? 
Bezpochyby, týchto vplyvov je veľa – ale rovnako, bezpochyby, táto zmena súvisí s celospoločenskými zme-
nami. Obrovskou zmenou je napríklad zrýchlenie komunikácie (sociálne siete, mobilné telefóny, jednoduchý 
prístup k internetu). Nemenej dôležité sú zmeny súvisiace napríklad s globalizáciou (napríklad výroby, vý-
skumu), klimatickými zmenami, terorizmom (nazeranie na to, čo by mal vedieť a byť schopný každý a čo by 
malo ostať v rukách špecialistov). Na žiakov vplýva aj ekonomická kríza (presun záujmu spoločnosti od tvorby 
produktov k spotrebe a k prerozdeľovaniu zdrojov). Ako súvisia tieto myšlienky so spomenutým Atwoodovym 
pádostrojom? Súvisia s tým, čo je pre žiaka relevantné a čo je mimo jeho záujmu. Učenie sa je dávanie zmyslu 
novým skúsenostiam dieťaťu v spolupráci s inými. Získa žiak pri riešení Atwoodovho pádostroja nejakú skú-
senosť? Môže dať tejto skúsenosti dajaký zmysel? O čo bude žiak po tom, keď vyrieši toto zadanie, vzdela-
nejší? Pred pár mesiacmi som mal možnosť realizovať ukážkovú hodinu pre žiakov prvého ročníka strednej 
odbornej školy, kde som mal v úmysle spolu so žiakmi odmerať zrýchlenie Atwoodovho pádostroja meracou 
kladkou systému CMA Coach. Mal som v úmysle porovnať teoreticky vypočítané zrýchlenie s odmeraným. 
Pri úvodnej riadenej diskusii som sa snažil upriamiť pozornosť žiakov na pojmy ako hmotnosť, gravitačná sila 
a ostal som v miernom šoku. Nik zo skupiny 7 žiakov nevedel, akou silou musím pôsobiť na niť, na ktorej 
voľne visí pollitrovka minerálky. Po chvíli som sa spýtal, koľko táto fľaša váži a aj ďalej táto skupinka neve-
dela odpovedať. Až to jeden zo spolužiakov z vedľajšej skupiny nevydržal a vykríkol, že predsa pol kila a päť 
newtonov. Môže dať úloha o Atwoodovom pádostroji dajaký zmysel žiakom, ktorí nevedia že pollitrovka 
minerálky váži pol kila? Veľkým prekvapením pre mňa tiež bolo, že nik z tých žiakov, ktorí prišli na školu 
každý z inej základnej školy v kraji, nikdy nedržal v ruke silomer, dokonca niektorí nevideli silomer ani pri 
demonštračných experimentoch. Aj žiaci sa tak trochu čudovali – to by malo byť normálne, že by sme mali  
v škole naozaj merať silu? Môže byť pre takýchto žiakov hľadanie zrýchlenia Atwoodovho pádostroja rele-
vantným problémom? Prečo pred pár desaťročiami mali deti iné záujmy a potreby ako dnes a ako by sme ta 
tieto zmeny mali reagovať? A ako presvedčiť spoločnosť, že vyučovanie fyziky je aj dnes potrebné a že je 
potrebné vyčleniť mu primeraný počet vyučovacích hodín? Aj týmto otázkam sa v didaktike fyziky venujeme a 
radi by sme s Vami, čitateľmi tohto časopisu diskutovali. Ak si nájdete čas, budeme radi ak nám pošlete krátky 
príspevok. Príspevky spracujeme a budeme publikovať v niektorom z nasledujúcich čísel. 

  Peter Demkanin
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Krátke správy 

Šoltésove dni 2012 
22. a 23. novembra sa uskutočnil 19. ročník tradičného stretnutia učiteľov 
fyziky (ZŠ a SŠ). Už niekoľko rokov ho organizujú učitelia oddelenia 
didaktiky fyziky. Posledné dve stretnutia boli priamo na pôde FMFI UK. 
Snahou organizátorov je, aby účastníci aktívne pracovali v menších sku-
pinkách pod vedením autorov príslušnej témy. Všetky témy majú priamu 
súvislosť s vyučovaním. Okrem aktivít v „dielňach“ (8 tém, napr. „Hlasné 
experimenty“, Základy elektrostatiky v pokusoch, Bez experimentu to nejde, 
atd.), ktoré postupne absolvovali všetci účastníci konferencie, vypočuli si 
spoločne aj 6 zaujímavých prednášok (Zvončekový transformátor, Fyzika 
fujary, Ruka, ktorá hýbe kolískou, hýbe svetom a ďalšie). 

Virtuálny svet 2012 
Vedeckú výstavu pripravili pre verejnosť v Avion Shoping Center v Brati-
slave pracovníci FMFI UK. V januári a februári ju navštívilo veľa záujem-
cov rôznych vekových kategórií. Virtuálna realita je pojem, ktorý sa dostáva 
do nášho každodenného života a nie je spojený len so zábavou. Výstava je 
aj o tom, čo chápeme pod virtuálnou realitou z hľadiska technologického. 
Pomocou virtuálnej reality si dokážeme veci predstaviť, napodobniť, nasi-
mulovať, preskúmať virtuálne, namiesto toho, aby sme vynakladali skutočné 
zdroje na ich preskúmanie. 

Nie len Virtuálna realita na FMFI UK 
Záver úspešnej výstavy v Avione bol 15. 2. 2012 (16.00 – 21.00 hod.) 
priamo v areáli fakulty. Zorganizovali sme ho ako Deň otvorených dverí 
nielen pre maturantov, pod názvom „Virtuálny Svet na FMFI UK“ . 
Návštevníci si mohli vybrať z viacerých populárne náučných prednášok, 
návštev laboratórií, dielní, workshopov. K dispozícii bolo množstvo rôzno-
rodých písomných materiálov o fakulte, katedrách a možnostiach štúdia 
na fakulte. 

Deň otvorených dverí – zimný 
15. 2. 2012 (9.00 – 14.00 hod.) sme usporiadali už po tretí krát. Na rozdiel 
od letného DOD pozývame naň hlavne študentov maturitných ročníkov, 
ktorí sa v tom čase práve rozhodujú o ďalšom štúdiu. Snažíme sa im podať 
čo najširšie informácie o štúdiu našich odborov, či prostredníctvom krátkych 
zaujímavých prednášok, exkurzií v laboratóriách (Laboratória nanotechno-
lógií a nových materiálov, Laboratória virtuálnej reality a ďalšie). Samo-
zrejme máme pripravené aj písomné materiály o našich študijných progra-
moch. Tohto roku nás navštívilo okolo 300 študentov. 

Deň otvorených dverí - letný 
Tradičný deň otvorených dverí (33. ročník od vzniku fakulty) bude 5. júna 
2013 (streda) 9:00 do 14:00 hod. Program zverejníme mesiac dopredu na 
web stránke fakulty. Srdečne Vás a Vašich žiakov pozývame. 

Návštevy stredoškolákov na FMFI UK 
Na fakulte radi privítame aj menšie skupiny žiakov SŠ i ZŠ. Väčšinou je to 
z iniciatívy stredoškolských profesorov (mnohí sú naši absolventi).Termín 
návštevy a program treba vopred dohodnúť (gazakova@fmph.uniba.sk). 
Každoročne nás takto navštívi viacero škôl. Napr. v marci to bolo 40 študen-
tov gymnázia z Krupiny a 60 študentov Gymnázia sv. Uršule z Bratislavy. 
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Zavádzanie fyzikálnych pojmov – Grafy pohybu 
Michaela Velanová, KTFDF FMFI UK, Bratislava 

Mechanika je jednou z prvých tém stredoškolskej fyziky. Napriek tomu, že sa v mnohých ohľadoch môže 
zdať intuitívna, opak je pravdou. Sú zmapované mnohé nesprávne žiacke predstavy týkajúce sa základných 
kinematických pojmov – vzdialenosť, posunutie, dráha, priemerná či okamžitá rýchlosť, zrýchlenie [3, 4, 1]. 
Ako účinný nástroj zmeny v porozumení týchto pojmov študentmi sa ukazuje prepojenie reálneho pohybu štu-
denta s grafickým znázornením jeho pohybu. V priebehu aktivity je úlohou študentov pohybovať sa podľa grafu 
závislosti vzdialenosti od senzora od času. Ich okamžitá poloha je snímaná senzorom vzdialenosti a priamo 
zakresľovaná do grafu. Vplyv zaradenia tejto aktivity na úroveň poznatkov skúmali R. Thornton [6],  
E. F. Redish, J. M. Saul, a R. N. Steinberg [5]. Preukázali zlepšenie v porozumení kinematickým pojmom. 

V tomto príspevku sa venujeme rozšíreniu spomenutej aktivity a jej využitiu pri budovaní pojmu graf po-
hybu. Pod pojmom graf pohybu máme na mysli najmä graf prejdenej dráhy od času, graf vzdialenosti od istého 
bodu od času, rýchlosti od času a podobne. Porozumenie grafu pohybu pre nás znamená, že študenti sú schopní 
predložený graf pohybu interpretovať, k danému pohybu graf načrtnúť, prípadne ho využiť pri riešení úloh. 

Hoci by sa dalo očakávať, že po skúsenostiach s rôznymi grafickými závislosťami zo základnej školy štu-
denti gymnázia vedia „čítať“ informácie z grafu, mnohí z nich majú s touto činnosťou problémy. Najčastejšie 
nezrovnalosti sú tieto: 
– časť priamky vodorovná s časovou osou predstavuje státie (objekt je v pokoji) bez ohľadu na zobrazenú 

fyzikálnu závislosť; 
– priama úmera je grafom rovnomerného priamočiareho pohybu bez ohľadu na zobrazenú fyzikálnu závislosť; 
– zlom v grafe predstavuje pohyb kolmo, resp. pod určitým uhlom od pôvodného smeru pohybu. 

Dôvody môžu byť rôzne. U našich študentov sme pozorovali, že vnímajú graf skrz jeho matematické vlast-
nosti (rast, klesanie, obor hodnôt, a podobne) nie ako závislosť dvoch fyzikálnych veličín. Nevšímajú si, o aké 
veličiny ide, nedávajú ich do vzťahu. Všímajú si tie prvky grafu, ktoré sú podstatné pre matematický opis. 

Spomenuté nesprávne predstavy sú hlboko zakorenené. Kognitívna psychológia a rovnako aj výskum v teórii 
vyučovania fyziky nás presviedča, že nie je možné krátkym didaktickým pôsobením tieto predstavy odstrániť 
a nahradiť ich správnymi poznatkami. Budú pretrvávať aj naďalej [2]. Situácia ale nie je taká pesimistická, ako 
sa zdá. Využitím vhodných metód sa dá dosiahnuť: 
– uvedomenie si konfliktu medzi realitou a predstavami žiakmi; 
– vytvorenie nových predstáv, ktoré budú mať pri riešení úloh a robení predpovedí 

o priebehu dejov väčšiu váhu ako pôvodné nesprávne predstavy. 
V nasledujúcej časti stručne opíšeme sled aktivít zameraných na zavedenie a roz-

voj pojmu graf pohybu, ktoré vychádzajú z inštruktážnych aktivít prostredia Coach 6. 
Odporúčame ich zaradiť do vyučovania na úvodných hodinách k téme mechanika. Je 
možné ich vykonať so študentmi gymnázia, po úprave aj so žiakmi základnej 
školy. K zrealizovaniu aktivity je potrebný ultrazvukový senzor vzdialenosti 
(Obr. 1) a počítač s programom Coach 6. 

Priebeh aktivity 
Na úvod učiteľ upriami pozornosť študentov na pojem vzdialenosť, oboznámi 

študentov s použitými pomôckami, nastolí nosnú myšlienku: „Pohyb možno zazna-
menať grafom.“ a zadá im úlohu pohybovať sa podľa zobrazeného grafu. V rámci 
nácviku dobrovoľníci demonštrujú na pomerne jednoduchom grafe fungovanie zariadenia a priebeh aktivity. 

Následne študentov učiteľ rozdelí do trojíc a vy-
hlási medzi nimi súťaž, ktorá bude prebiehať  
v troch kolách. Väčší počet kôl má svoje opod-
statnenie. Pri budovaní pojmov je totiž dôležité 
zabezpečiť množstvo rôznych príkladov daného 
pojmu, aby bolo možné identifikovať dôležité 
spoločné vlastnosti. 

1. kolo Prvé kolo prebieha v zmysle spome-
nutých výskumov „tradične“. Študenti vidia pred-
lohový graf, podľa ktorého sa majú pohybovať. 
V priebehu svojho pohybu okamžite vidia aj zá-

znam svojho pohybu. V prípade chyby môžu svoj pohyb ihneď korigovať. (Obr. 2) 

 
Obr. 1  Ultrazvukový senzor  
vzdialenosti 

 
Obr. 2  Predloha – čierny graf, záznam pohybu študenta – sivý graf 
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2. kolo Na začiatku každá skupina dostane rovnaký graf. Ich úlohou je podrobne si premyslieť stratégiu, 
ako sa budú pohybovať. Príprava je dôležitá časť, keďže počas pohybu budú vidieť iba znázornenie svojho 
pohybu, nebudú vidieť predlohu. Aby sa vo výsledkoch preukázala miera ich prípravy, osi predlohového grafu 
a grafu, do ktorého sa zaznamenával ich pohyb, neboli rovnaké. Líši sa časová os. V predlohe trvá pohyb 
10 sekúnd, ale zaznamenáva sa 20 sekúnd pohybu. 

   
 Obr. 3  Predloha k druhému kolu Obr. 4  Situácia počas záznamu pohybu 

   
 Obr. 5: Vyhodnotenie po zázname pohybu 1  Obr. 6  Vyhodnotenie po zázname pohybu 2 

3. kolo V treťom kole je situácia opačná ako v druhom kole – počas pohybu vidia iba predlohu, nevidia 
graf svojho pohybu. Zobrazená je ale hodnota času a hodnota ich okamžitej vzdialenosti od senzora. Jednot-
livé skupiny nemajú čas na prípravu (Obr. 7). 

 
Obr. 7  Situácia počas záznamu pohybu 

Úlohou učiteľa je súťaž koordinovať, spúšťať meranie a ukladať výsledky, aby bolo možné vyhodnotiť, ktorá 

skupina úlohy zvládla najlepšie. Súčasťou súťaže je aj návrh vyhodnotenia. Samozrejme je v záujme študentov, 
aby bolo hodnotenie objektívne. Jednou z možností je porovnanie plôch medzi predlohovým grafom a grafom 
pohybu, čo prostredie Coach 6 umožňuje. 

Grafické závislosti použité v prvej časti aktivity, je vhodné využiť aj v ďalšej časti. Odpovedaním na nie-
koľko otázok študenti analyzujú pohyb z prvého kola. Príkladmi takýchto otázok sú tieto: „V čom sa líšil váš 
pohyb v týchto úsekoch? V ktorom úseku ste sa pohybovali najpomalšie? Najrýchlejšie? Aká bola vaša rýchlosť 
v tomto úseku? O koľko ste sa posunuli oproti svojej štartovacej pozícii? Koľko metrov ste prešli počas pohybu?“ 
a podobne. Po zodpovedaní otázok nasleduje ďalší krok – „prekreslenie“ grafu do grafu závislosti rýchlosti 
od času. Táto úloha je pre študentov pomerne náročná, preto je nutná väčšia miera pomoci od učiteľa. Zároveň 
je v tejto fáze nutné upozorniť na to, že ak nechceme ochudobniť nový graf o niektoré dôležité informácie  
o zobrazenom pohybe, musíme ohľadom rýchlosti 
urobiť „znamienkovú dohodu“. Záporná rýchlosť 
je rýchlosť v smere k senzoru a kladná rýchlosť je 
rýchlosť v smere od senzora. 

Tretia časť aktivity je podobná prvej časti. Štu-
denti sa opäť majú pohybovať podľa pripraveného 
grafu. V tomto prípade ide ale o graf závislosti 

rýchlosti pohybu od času (Obr. 8). Rozdielom je aj 
to, že študenti nepracujú v skupinách. Učiteľ nie-
koľkých vyberie alebo nechá vykonať pohyb podľa 
grafu dobrovoľníkov. Obr. 8  Predloha pohybu – čierny graf, záznam pohybu – sivý graf 
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Poslednou časťou aktivity je porovnanie dvoch grafov závislosti vzdialenosti od senzora od času. Formulá-
cia úlohy je nasledovná: „V zobrazených grafov nájdite čo najviac spoločných znakov a čo najviac rozdielnych 
znakov!“ Študenti najskôr pracujú vo dvojiciach. Po uplynutí desiatich minút študenti v spolupráci s učiteľom 
skompletizujú zoznam spoločných a rozdielnych vlastností (Obr. 9, Obr. 10). 

   
 Obr. 9  Porovnávanie znakov Obr. 10  Porovnávanie znakov 2 

Z množstva znakov, ktoré študenti môžu spomenúť, vyzdvihneme dva. 
1. Priemerná rýchlosť oboch zobrazených pohybov je rovnaká. 
2. V prvom grafe existujú úseky, počas ktorých sa rýchlosť pohybu nemení. V druhom grafe takého úseky 

nie sú, rýchlosť je v každom okamihu iná. 
Na záver učiteľ študentov vyzve, aby sa pokúsili znázorniť zobrazené pohyby prostredníctvom grafov 

závislosti rýchlosti od času. Prvý graf po predchádzajúcich úlohách pre väčšinu študentov nie je problém. 
Napriek náročnosti zadania, nájdu sa študenti, ktorí až na hodnotu maximálnej rýchlosti skonštruujú aj druhý 
graf správne. Títo potom riešenie vysvetlia ostatným spolužiakom.  

Opísaná aktivita je navrhnutá na dve vyučovacie hodiny pre študentov gymnázia. Považujeme ju za prvý 
krok k zavedeniu pojmu graf pohybu. K rozvoju tohto pojmu sú nutné ďalšie aktivity a úlohy. 

Poďakovanie: Príspevok vznikol s podporou Univerzity Komenského, grant UK/567/2013, Zavádzanie 
fyzikálnych pojmov aktívnou poznávacou činnosťou žiakov. 
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Efektívne metódy využitia interaktívnych animácií  
spojených s reálnym experimentom 

Lukáš Bartošovič, KTFDF FMFI UK, Bratislava, bartosovic@fmph.uniba.sk 

Počas svojho 4-ročného pobytu na oddelení didaktiky fyziky sa doktorand popasuje s rôznymi povinnosťami, 
väčšina z nich má ako spoločný menovateľ dizertačnú prácu. Názov tej mojej je v nadpise článku. Zaujíma ale 
učiteľa fyziky, čo skúma nejaký doktorand? Nastavím si kritické zrkadlo – asi veľmi nie. Čitateľov Fyzikál-
nych listov zaujímajú „veci“, ktoré môžu prakticky využiť, najlepšie priamo na svojej hodine fyziky. Či na 
seminári alebo krúžku. Informovanie o priebehu výskumnej a odbornej činnosti si nechám pre akademikov. 
V tomto článku teda prinášam svoj pohľad na možnosti využitia interaktívnych fyzikálnych animácií. Vnímam 
ich ako účinný prostriedok na demonštráciu vybraných fyzikálnych javov. Pokúsim sa Vám v krátkosti priblížiť 
niečo z toho, čomu ako doktorand venujem väčšinu času, čo ma počas štúdia upútalo a čo by mohlo byť (a možno 
už aj je) užitočné pre niekoho z vás. Alebo aspoň zaujímavé na prečítanie. 
Čo všetko som už stihol, čo sa mi podarilo? V priebehu minulého roka som spoločne so školiteľom zreali-

zoval „nultú“ etapu môjho výskumu zacieleného na využívanie interaktívnych animácií vo vyučovaní fyziky. 
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Hnacou silou bolo pre mňa získanie grantu mladých udeľovaného Univerzitou Komenského. Rámcovým 
cieľom grantového projektu bolo navrhnúť a vytvoriť súpravu aktivít v programe Coach, vďaka ktorým by sa 
vyučovanie fyziky mohlo stať efektívnejším a otestovať metódy použitia interaktívnych animácií. 

Pri navrhovaní aktivít vychádzam z domácej i zahraničnej odbornej literatúry, tiež z vlastného prieskumu 
voľne dostupných interaktívnych animácií na Slovensku aj vo svete. Okrem toho som vyhotovil prehľad aktivít 
k vybraným témam učiva fyziky pre prostredie Coach. Aktivity  sú upravené podľa súčasného ŠVP pre fyziku [1], 
tiež som sa opieral o Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky [2]. V rámci projektu 
som vypracoval súpravu aktivít a prislúchajúcich pracovných listov pre žiakov a metodiky pre učiteľa. Dotý-
kajú sa prevažne tematického celku Mechanika. Aktivity priebežne vyvíjam i aktualizujem. Niektoré boli tak-
tiež odskúšané na malej vzorke študentov učiteľstva v kombinácii s fyzikou a úlohy testerov sa s úspechom 
zhostila i skupinka gymnazistov s vyšším záujmom o fyziku. Jeden z produktov mojej tvorivej činnosti som 
predstavil v minulých číslach Fyzikálnych listov a spolu s kompletnou dokumentáciou poskytol na voľné 
stiahnutie a použitie [3], [4]. 

 
Obr. 1  Celkový pohľad na animáciu o šikmom vrhu 

Momentálne je spracovaných niekoľko tém. Prvou lastovičkou bol šikmý vrh (v 2 verziách – ako všeobecný 
výstrel projektilu a ako súbor problémových úloh, kde šikmý vrh modelujem športovcom, ktorý kope do lopty 
– obr. 1). 

Na šikmý vrh som priamo nadviazal s animáciou, ktorá skúma pád v odporovom prostredí (modeluje 
zvislé vrhy a voľný pád vo vzduchu aj v kvapaline, dotýka sa tiež Archimedovho zákona – obr. 2). 

Nasledoval Pascalov zákon, aktivita, v ktorej sa pomocou plne animovaného hydraulického lisu lepšie zo-
známime s praktickým využitím tohto fyzikálneho zákona. „Pascalovi“ sa podrobnejšie venujem v už spomí-
naných článkoch [3], [4]. K zverejneniu sa blížia Guľové zrkadlá – dva aplety, ktoré sa zameriavajú na zobra-
zovanie vypuklým a dutým zrkadlom. Spracoval som tiež okrajovú tému Kalendárne výpočty (z hľadiska 
astronómie a matematiky). 

Experiment na hodinách fyziky – reálny či virtuálny? Odpoveď možno zarazí – oba, jednoducho len expe-
rimenty. Na podporu tohto tvrdenia si pre nasledujúcich pár riadkov požičiam myšlienky z knižky od odbor-
níkov v oblasti počítačových simulácií v službách fyziky [5], kde sa diskutujú rozdiely a podobnosti medzi 
experimentmi s reálnymi pomôckami a tými, ktoré realizujeme výlučne v softvérovom prostredí počítača. 

Počítačové simulácie sú často nazývané počítačové experimenty, je to vďaka faktu, že majú mnoho spo-
ločných vlastností s reálnymi experimentmi. Niektoré z analógií: 

reálny experiment ↔ počítačová simulácia 
vzorka ↔ model 

fyzikálny spôsob skúmania ↔ počítačový program 
kalibrácia ↔ testovanie programu 

meranie ↔ počítačový výpočet 
analýza dát ↔ analýza dát 
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Obr. 2  Celkový pohľad na animáciu (nielen) o voľnom páde 

Môžeme pokojne prehlásiť, že počítačové simulácie predstavujú akýsi most postavený medzi teoretické 
výpočty a reálny experiment. Ak sa pýtame, ktorý spôsob je lepší (alebo horší) než ten druhý, odpoveďou je 
– žiadny, simulácia je výhodným balením „2 v 1“, zahŕňa aj teoretický prístup k riešeniu a tiež postupy známe  
z reálnych experimentov naživo. Zamyslime sa nad samotným experimentom, veď aj on je istou formou simu-
lácie fyzikálneho javu prebiehajúceho vo voľnej prírode. Počítačová simulácia by nemala byť považovaná ani 
používaná sťa náhrada za reálny experiment. V niektorých prípadoch nie je možné alebo je krajne neprak-
tické hľadať laboratórny ekvivalent reálneho deja, vtedy prídu vhod simulácie a idealizované modely realizo-
vané cez počítač – a dokonca dosiahneme pozoruhodne presné odpovede na naše otázky. Výsledky počítačo-
vého modelovania nám tiež slúžia ako stimulácia pre ďalšie rozvíjanie teórií v nejakej z oblastí fyziky. Na 
druhej strane, občas sa vyskytne situácia, keď sa zaoberáme oveľa realistickejším modelom deja, než keby 
sme ho skúmali teoretickými metódami – aj preto je vhodné hľadať paralely medzi laboratórnym a virtuálnym 
experimentom. Výpočty s pomocou počítača sa stali akýmsi tretím spôsobom, ako je možné „robiť fyziku“ a 
vhodne dopĺňajú teóriu aj (reálny) experiment. 

Poďakovanie 

Príspevok vznikol s podporou Univerzity Komenského, grant UK/199/2013, Interaktívne modely vo vy-
učovaní fyziky – aktuálne, prehľadne a efektívne. 
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Prečo a ako si klásť vzdelávacie ciele? 
Mária Figurová, KTFDF FMFI UK, Bratislava 

V posledných rokoch sa od učiteľov stále viac vyžaduje, aby napísali ciele svojho vyučovania, či už priamo alebo 
v rámci výkonového štandardu. Zo skúsenosti ale vieme, že mnohí učitelia nevedia, ako by mal správne naformulo-
vaný cieľ vyzerať. Vlastne ich to ani netrápi. Napísanie cieľov vyučovania považujú za formalitu, ktorou ich zby-
točne zaťažuje Ministerstvo školstva. A tak napríklad skopírujú ciele Štátneho vzdelávacieho programu alebo časti 
z niektorého z tematických výchovno-vzdelávacích plánov uverejnených na zborovna.sk a hlbšie sa tým nezaoberajú. 

Ale prečo by sme, ako učitelia, vlastne mali venovať svoj drahocenný čas zamýšľaniu sa nad cieľmi svojho 
vyučovania a ich formuláciou? Dôvodov je hneď viac. Predovšetkým, keď rozmýšľame o tom, aké ciele by 
sme chceli napĺňať, aké vedomosti a zručnosti žiakov by mali byť ideálnym výsledkom našej práce, môže 
nám to priniesť veľkú dávku motivácie učiť ďalej a mať tak možnosť viesť žiakov podľa svojich pred-
stáv. Ale sformulovanie cieľa má i viacero praktických aspektov. Keď si učiteľ ujasní, čo sú jeho hlavné 
ciele na vyučovaní, môže vyučovanie prispôsobovať tak, aby ich čo najlepšie vniesol do konkrétnych 
vyučovacích hodín - zvoliť si formy vyučovania, vyučovacie metódy a tiež konkrétne aktivity a kontexty,  
v ktorých si žiaci môžu postupne rozvíjať schopnosti alebo zručnosti „zaumienené“ učiteľom. 

Napríklad istý učiteľ fyziky by sa mohol rozhodnúť, že hlavným cieľom jeho hodín bude zlepšenie komuni-
kačných zručností jeho žiakov a ich schopnosti prezentovať sa. Tento úmysel by sa na hodinách mohol odzrkadliť 
formou rôznych stratégií. Jednou z nich je metóda „peer instruction“. V stručnosti táto metóda pozostáva z vý-
kladu učiteľa prerušovaného otázkami (najčastejšie s výberom odpovedí), ktoré má každý zo žiakov vyriešiť. Svoje 
odpovede si následne skonzultujú v skupinke okolo sediacich žiakov. Ideálne je, keď učiteľ zistí, aké sú odpovede 
jednotlivých žiakov aj pred konzultáciou, aj po nej, aby videl zmeny, ktoré rozhovory medzi spolužiakmi priniesli. 
Učiteľ napokon prezradí žiakom správnu odpoveď a zdôvodní, prečo iné odpovede žiakov boli nesprávne. Ukazuje 
sa, že takto vedené vyučovanie je efektívnejšie ako bežná výkladová hodina, a pritom navyše rozvíja komunikačné 
zručnosti žiakov, ktorí musia svoje odpovede obhájiť pred skupinkou spolužiakov. 

Iný učiteľ by mohol mať za cieľ, aby jeho žiaci vedeli správne naformulovať fyzikálny problém a navrhnúť spô-
sob riešenia tohto problému pomocou experimentu. Zrejme sa vyučovacie hodiny tohto učiteľa budú značne líšiť od 
hodín predošlého učiteľa. 

Cieľ by mal byť naformulovaný tak, aby bolo možné neskôr jednoznačne určiť, či bol alebo nebol splnený. 
Tým ciele priamo ovplyvňujú hodnotenie žiakov učiteľom, ale i samohodnotenie učiteľa a usmernenie 
jeho ďalšej činnosti. Keď si ciele nenaformulujeme konkrétne, nemôžeme objektívne posúdiť, či sa nám ich 
podarilo splniť alebo nie. Tak sa často stáva, že nemáme dostatočnú spätnú väzbu o úspešnosti nášho vyučo-
vania – o miestach, v ktorých sa môžeme zlepšovať, aby naše vyučovanie bolo stále lepšie a naopak ani o mies-
tach, v ktorých dosahujeme výborné výsledky. 

„Ciele sú oveľa viac ako iba koncové body našich ciest. Slúžia tiež ako navigačné majáky počas cesty. Bez jasne 
stanovených vzdelávacích cieľov, nemôžeme jednoducho ohodnotiť, nakoľko efektívne naše snaženie bolo, 
nemôžeme zistiť, či sme my a naši žiaci nezišli z cesty, povedať, ako ďaleko sme zišli alebo predpovedať, ako sa 
dostaneme späť na správnu cestu“ (Angelo, 1993). 

Je dobré si tiež uvedomiť, že pokiaľ my nevieme, aký je vlastne náš cieľ, už vonkoncom to nevedia 
naši žiaci. Tí si potom nie sú istí, čo sa od nich vyžaduje, v čom by sa mali zlepšiť alebo na čo sa majú pri 
učení sústrediť. To opäť znižuje efektívnosť vyučovania. 

Ako vidieť, vhodne naformulovaný cieľ si so sebou nesie veľa výhod. Ako by sme ale mali formulovať 
vzdelávacie ciele? (Príklady v ďalšom texte vyberáme z dokumentov spracovaných učiteľmi a zverejnených 
vo virtuálnej knižnici na zborovna.sk. Autorov ponecháme v anonymite.) 

Predovšetkým cieľ musí obsahovať sloveso, musí ísť o činnosť. Porovnajme dvojice cieľov: 
„Pojem teleso, vlastnosti telies, zoznámenie sa  
s rôznymi látkami.“  

„Žiak vie charakterizovať teleso, látku, vie rozdeliť telesá a látky.“ 

„Presné meranie odmerným valcom.“ „Žiak odhadne objem kvapalného telesa, vyberie meradlo s vhodným 
rozsahom pre dané meranie, aplikuje pravidlá správneho merania od-
merným valcom, zapíše namerané hodnoty, zaokrúhli výsledky merania, 
vypočíta z nameraných hodnôt aritmetický priemer, určí odchýlku 
merania, určí objem pevného telesa odmerným valcom.“ 

Ciele v prvom stĺpci nie sú považované za správne naformulované, pretože nevyjadrujú žiadnu činnosť. 
Naopak v druhom stĺpci sú tie isté myšlienky vyjadrené vhodne pomocou aktivít. 

Dôležité je tiež, o koho činnosti vlastne hovoríme, či o činnosti žiaka, ako je uvedené v predošlej tabuľke, 
alebo môže ísť o činnosť učiteľa? Správne naformulovaný cieľ by mal byť vždy orientovaný na žiakov. 
Cieľom učiteľa teda nie je „opísať kolobeh vody v prírode“, cieľom učiteľa je, aby žiaci vedeli „opísať kolo-
beh vody v prírode“. Preto sa ciele často začínajú slovom žiak – žiak vie, žiak rozozná, žiak definuje… 
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Používanie niektorých slovies ale vie byť veľmi zradné. Patrí medzi ne najmä sloveso poznať. Čo na-
príklad znamená, že žiak „pozná niekoľko najznámejších súhvezdí“? Znamená to, že pozná ich názvy? Alebo 
že vie priradiť ich názvy k ich schematickým nákresom? Alebo ich vie nájsť na nočnej oblohe? Vie poroz-
právať, ako prišli k svojim menám? Takto by sa dalo pokračovať. Nejednoznačnosť toho, čo znamená niečo 
poznať, môže viesť k rôznej interpretácii učiteľom a žiakmi. Podobnú neurčitosť v sebe skrývajú aj slovesá 
osvojiť si, pochopiť alebo spojenie mať prehľad. Preto sa odporúča ich nepoužívať a radšej ich nahradiť slove-
sami, ktoré vyjadrujú jednoznačnú, pozorovateľnú a kontrolovateľnú činnosť, ako sú priradiť, definovať, cha-
rakterizovať, kategorizovať, navrhnúť alebo opísať. 

Tak sloveso by sme mali. A čo zvyšok cieľa? Platí zásada: Čím konkrétnejší, tým lepší. Najmä kvôli 
neskoršiemu overovaniu splnenia cieľa je najvhodnejšie, keď cieľ neobsahuje iba požadovaný výkon žiaka, 
ale i dodatočné informácie a podmienky, prípadne normu výkonu (čo považujeme za dostatočné zvládnutie 
danej vedomosti alebo zručnosti). 

Napríklad nezostaneme pri vyjadrení Žiak vie aplikovať zákon zachovania energie, ale doplníme ho na Žiak 
vie aplikovať zákon zachovania energie na teleso kmitajúce na pružine v horizontálnom smere. Alebo cieľ 
„Vedieť vytvoriť elektrický náboj zelektrizovaním telies.“ by sme mohli doplniť normou na Vedieť vytvoriť 
elektrický náboj zelektrizovaním telies dvomi rôznymi spôsobmi. 

Cieľ môžeme konkretizovať aj vytváraním „podcieľov“. Najskôr môžeme stanoviť cieľ všeobecnejšie a 
následne ho špecifikovať vypísaním konkrétnejších, čiastkových cieľov. Postupným napĺňaním čiastkových 
cieľov budeme postupovať k naplneniu všeobecnejšieho, hlavného cieľa. 

Obvykle učiteľ nezostane iba pri jednom cieli, a to ani keď berieme do úvahy iba hlavné a všeobecnejšie 
ciele. Pri ich väčšom počte sa dajú posúdiť z dvoch hľadísk: 

• na aké oblasti sú ciele zamerané, 
• ako náročné je ich napĺňanie. 
Existujú tri základné oblasti cieľov – kognitívna (vedomostná, rozumová), afektívna (postojová, hodno-

tová) a psychomotorická oblasť (manuálne zručnosti). Každý učiteľ by mal mať na pamäti, že je potrebné 
rozvíjať žiakov vo všetkých troch oblastiach. Nestačí iba rozvíjať kognitívnu oblasť, ako sa často na školách 
stáva. Vo fyzike sa dá tiež rozvíjať psychomotorická oblasť prostredníctvom vykonávania experimentov alebo 
konštruovania jednoduchých zariadení. Ale zanedbateľné nie je ani rozvíjanie afektívnej oblasti, ktoré by sa 
malo diať najmä prostredníctvom rozvoja vzťahu žiakov ku témam a otázkam, ktorými sa zaoberáme na vy-
učovaní, vzdelaniu, práci, životnému prostrediu, rovesníkom, rodičom a učiteľovi. 

V druhom hľadisku, po zaradení cieľov do jednotlivých oblastí, by sme mali posúdiť náročnosť stanovených 
cieľov. Na to nám dobre poslúžia rôzne taxonómie cieľov. Pre učiteľov fyziky sa dajú odporučiť Niemierkove 
taxonómie (kognitívnych a afektívnych cieľov), Bloomova taxonómia (kognitívnych cieľov) a Daveova taxonó-
mia (psychomotorických cieľov). V taxonómiách sú ciele z danej oblasti rozčlenené na niekoľko úrovní, kde 
obvykle na dosiahnutie „vyššej“ úrovne je nutné zvládnutie „nižších“ úrovní. Napríklad v Niemierkovej, ako 
i Bloomovej taxonómii kognitívnych cieľov, sa na najnižších úrovniach nachádzajú zapamätanie si informácií 
a ich zopakovanie, prípadne prerozprávanie vlastnými slovami. Až na vyššej úrovni nasleduje aplikovanie 
týchto vedomostí, napríklad Niemierko rozlišuje použitie poznatkov v typických a netypických situáciách. 
V Daveovej taxonómii psychomotorických cieľov sú na nižších hladinách umiestnené napodobňovanie a schop-
nosť uskutočňovať činnosť podľa návodu, na vyšších hladinách ciele prechádzajú do samostatnej činnosti žia-
kov. Dôležité je, že učiteľ by nemal zotrvávať pri vyučovaní iba na nižších úrovniach cieľov, ale mal by dbať 
na postupný rozvoj žiakov na vyšších úrovniach kognitívnych, afektívnych, ako i psychomotorických cieľov. 

Prostredníctvom vyhodnocovania cieľov z hľadiska týchto dvoch aspektov – teda rozvoju vo všetkých ob-
lastiach a dosahovania vyšších úrovní cieľov v týchto oblastiach, môže naše vyučovanie viesť k čo najlepšiemu 
rozvoju našich žiakov. 

V článku som sa snažila zdôvodniť, prečo je dôležité a praktické zamýšľať sa nad cieľmi vzdelávania a 
uviesť základné informácie, ktoré by mali pomôcť k vytváraniu funkčne naformulovaných a vyvážených cie-
ľov. Samotné formulovanie cieľov je ale iba prvým krokom. Predovšetkým by sme sa mali snažiť vytvorené 
ciele aplikovať do vyučovania, po jeho ukončení zhodnotiť, nakoľko sa nám to podarilo a inšpirovať sa tým 
pri tvorbe nových cieľov. Iba tak premeníme bezvýznamný zhluk slov na cenný a v praxi užitočný nástroj. 
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Dostupné na internete: http://www.podnetwork.org/publications/essayseries.htm#1993-94%20Essay%20Series 

Poďakovanie: Príspevok vznikol s podporou Univerzity Komenského, grant UK/324/2013, Výskum a tvorba 
cieľov vyučovania fyziky na gymnáziách a ich prepojenie so záverečným testovaním žiakov. 
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Konštrukcia tlakomeru použitého pri experimente určovania závislosti tlaku 
uzavretého vzduchu od množstva vzduchu v balóniku 

Peter Jančár, KTFDF FMFI UK, Bratislava 

Ako sme sľúbili v predchádzajúcom čísle Fyzikálnych listov, v tomto čísle by sme chceli uverejniť postup 
konštrukcie jednoduchého tlakomera použitého pri experimente určovania závislosti tlaku uzavretého vzduchu 
od množstva vzduchu v balóniku. 

Pri experimente sme použili tlakomer, ktorý bol navrhnutý a skonštruovaný tak, aby hodnotu tlaku vzduchu 
zobrazoval prostredníctvom digitálneho multimetra – voltmetra (milivoltmetra). Hodnota výstupného napätia 
tlakomera, zobrazovaná na displeji digitálneho multimetra, sa rovná tlaku plynu pôsobiaceho na senzor tlako-
mera v hPa (až na mocninu desiatky). Prepočet hodnoty napätia 
z displeja digitálneho multimetra na hodnotu tlaku plynu v hPa 
zobrazuje tab. 1. Prepočet uvedený v tabuľke 1 je dobré uviesť aj 
na konštrukčnej krabičke, do ktorej je tlakomer uložený. Uvedenie 
prepočtu na konštrukčnej krabičke uľahčí žiakom prácu s tlakome-
rom. 

Ako základ konštrukcie tlakomera sme po-
užili absolútny tlakový senzor MPXA4250AC6U. 
Tlakový senzor premieňa tlak plynu pomo-
cou piezorezistívneho senzora na napäťový 
signál. Tlakový senzor je v obvode tlakomera 
napájaný napätím stabilizovaným integrova-
ným obvodom 7905. Pre správnu funkciu sta-
bilizátora napätia sme využili zapojenie uve-
dené v katalógovom liste stabilizátora napätia 
[4]. Stabilizátorom napätia zabezpečujeme  

v obvode tlakového senzora konštantné napätie s veľkos-
ťou (5 ± 0,05) V. Toto konštantné napätie je potrebné pre 

správnu funkčnosť tlakového senzora, pretože to je refe-
renčné napätie priamo ovplyvňujúce výstupné napätie 
senzora. Minimálnu a maximálnu hodnotu napájacieho 
napätia tlakového senzora a zapojenie tlakového senzora 
uvádza výrobca v katalógovom liste [3]. 

Najdôležitejšiu funkciu v schéme zapojenia tlakomera vykonáva obvod LM358 [2], ktorý obsahuje dva 
lineárne operačné zosilňovače. Operačným zosilňovačom meníme veľkosť výstupného napätia tlakového sen-
zora na nami požadovanú hodnotu napätia, zobrazenú na displeji digitálneho multimetra. Veľkosť hodnoty 
výstupného napätia tlakového senzora sa mení lineárne s veľkosťou tlaku plynu pôsobiaceho na tlakový sen-
zor, podľa grafu závislosti napätia (V) od tlaku plynu (kPa) uvedeného v katalógovom liste tlakového senzora 
[3]. Veľkosť napätia (V) vzhľadom na veľkosť tlaku plynu (kPa) pôsobiaceho na tlakový senzor môžeme 
určiť dosadením rôznych hodnôt tlaku p a hodnoty vstupného napätia US = 4,95 V do vzťahu popisujúceho 
závislosť výstupného napätia tlakového senzora od tlaku plynu. Vzťah závislosti je uvedený v katalógovom 
liste tlakového senzora tlaku plynu [3] 

 VOUT = US·(0,004·p − 0,04) ± Error (1) 

 

Tabuľka 1 

Rozsah Prepočet 
2000 mV tlak [hpa] = hodnota [mV] 

20 V tlak [hpa] = hodnota [V] × 1000 
 

 

 

Zapojenie tlakomera 

Zapojenie stabilizátora napätia 

DPS; doska pl. spojov→  
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Kde: VOUT – je hodnota výstupného napätia tlakového senzora, a Error – je chyba merania tlakového sen-
zora. Výsledný priebeh upravenej priamky závislosti napätia od tlaku plynu zobrazuje graf. 

V grafe znázorňuje priamka (1) pô-
vodnú závislosť napätia (V) od okamži-
tej hodnoty tlaku plynu pôsobiacej na 
tlakový senzor (kPa). Priamka (2) znázor-
ňuje závislosť upraveného výstupného 
napätia tlakového senzora prvým operač-
ným zosilňovačom z LM358 a priamka 
(3) znázorňuje výslednú priamku, podľa 
ktorej by mal nami skonštruovaný tlako-
mer zobrazovať hodnoty na displeji digi-
tálneho multimetra. Priamku (3) sme 
dostali posunutím hodnôt priamky (2)  
o 0,1 V pomocou druhého operačného 
zosilňovača z LM358. 
 

 Graf 

Konštrukcia 
Pri konštrukcii tlakomera (osádzaní jednotlivých súčiastok z tab. 2) sme postupovali takto: 

1. Na DPS sme najskôr, podľa obrázkov na str. 10 osadili kondenzátory (SMD) C1 = 2,2 µF, C2 = C3 = 1 µF,  
C4 = 0,01 µF a C5 = 470 pF 

2. Po osadení kondenzátorov sme pokračovali s osadením rezistorov (SMD) R1 = R2 = R3 = 10 kΩ, R4 = 100 kΩ 
a rezistora pri LED dióde R5 = 1 kΩ. Na obrázku DPS na str. 10, vedľa rezistorov R3 a R4, je miesto na 
osadenie „nulového odporu“. Nulový odpor slúži ako vodivé prepojenie. My sme namiesto nulového odporu 
použili medený vodič. Namiesto medeného vodiča môžeme použiť aj elektronickú súčiastku R1206 0R. 

3. Ako poslednú SMD súčiastku sme osadili operačný zosilňovač LM358. Smer osadenia operačného zosilňo-
vača je daný „bielym bodom“ v nákrese DPS na obrázku DPS na str. 10. 

4. Po osadení všetkých SMD súčiastok sme na DPS osadili obojstranné kolíky POWER ,VOUT, LED diódu, 
trimer GAIN = 19,8 kΩ (50 kΩ) a OFFSET = 100 kΩ. Veľkosť odporu trimra GAIN je daná výpočtom, ktorý 
sme v texte neuviedli. Výpočet možno nájsť v [1] na strane 26. 

5. Pred osadením tlakového senzora MPXA4250AC6U sme osadili stabilizátor napätia 7905. Stabilizátor na-
pätia sme osadili zo spodnej strany DPS tak, aby sa telo stabilizátora napätia nachádzalo na presne určenom 
mieste. 

6. Tlakový senzor sme osadili zrezanou hranou k plôške označenej „bielym bodom“ a pripájkovali sme aj 
nezapojené vývody, ktoré slúžia ako uchytenie tlakového senzora. 

7. Do púzdra U-KP20A na tlakomer sme vyfrézovali otvor na umiestnenie prepínača P-SS-12F63-G7 a otvory 
pre prívod hadičky k tlakovému senzoru, LED diódu a prístrojové zdierky. Prepínač sme k púzdru pripev-
nili použitím tavnej pištole. 

8. K prístrojovým zdierkym SBZ sme pripájkovali vodiče, ktoré sme konektormi KONPC-SPK spojili s oboj-
strannými kolíkmi VOUT. K obojstranným kolíkom POWER sme konektormi KONPC-SPK pripojili  vodiče, 
ktoré sme cez prepínač spojili s napájacím konektorom K3716A sieťového adaptéra ET328C. 

Po skompletizovaní celého zariadenia sme tlakomer pred prvým meraním skalibrovali. 

Kalibrácia 
Tlakomer skalibrujeme pomocou trimra OFFSET tak, že budeme hýbať jazdcom dovtedy, kým hodnota 

tlaku zobrazovaná na displeji digitálneho multimetra nebude zodpovedať aktuálnej hodnote atmosférického 
tlaku (podľa meteorologických meraní alebo podľa iného skalibrovaného tlakomera). Ak na napájanie obvodu 
tlakomera používame stabilizovaný zdroj, tlakomer stačí nakalibrovať iba raz (po osadení súčiastok). Ak ako 
zdroj napätia používame 9 V batériu, je nutné kalibráciu opakovať pred každým použitím tlakomera, keďže 
batéria sa postupne vybíja. Pri meraní tlaku potom nesmieme zabudnúť zaznamenať hodnotu tlaku pred mera-
ním a aj hodnotu tlaku po ukončení merania. Zaznamenaním týchto dvoch hodnôt vieme povedať, o akú hodnotu 
klesal údaj tlakomeru počas merania. Ak však nepotrebujeme robiť veľmi presné merania a ak sú rozdiely tla-
kov na úrovni desiatok percent (napríklad meranie izotermického deja), tlakomer nemusíme opakovane kalibro-
vať ani pri jeho napájaní z batérie. 
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Prevodový vzťah meteorologického potrálu meteo.sk 
Ak by sme pri precíznejšej kalibrácii tlakomera chceli zohľadniť nadmorskú výšku a teplotu vzduchu na 

mieste, kde meriame, môžeme použiť vzťah, podľa ktorého sa atmosférický tlak v mieste mereorologickej 
stanice prepočítava na tlak redukovaný na hladinu mora v softvéroch meteorologického portálu meteo.sk. [5] 
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Kde: 
p je hodnota atmosférického tlaku viažuca sa na miesto merania, 
p0 je hodnota atmosférického tlaku redukovaného na hladinu mora, 
h je nadmorská výška miesta merania, 
t je teplota vzduchu udávaná v °C. 

Práca s tlakomerom 
Pred prácou s tlakomerom je dôležité upozorniť žiakov na fakt, že tlakomer vie spolahlivo odmerať tlak 

vzduchu v intervale od 20 kPa do 250 kPa (prípadne 200 hPa – 2000 hPa). Tento rozsah je daný vlastnosťami 
tlakového senzora použitého pri konštrukcii. 
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Tabuľka 2 

Súčiastka Názov súčiastky Cena € (DPH)/ks Počet/ ks Poznámka 
Tlakový senzor MPXA4250AC6U 14 1  

Prepínač 1 pólový ON-OFF 0,20 1  
Stabilizátor napätia 7905 0,40 1  

Operačný zosilňovač LM358 (DIP8) 0,20 1  
50 kΩ (64 P 50K CN ± 10 %) 0,30 1  

Trimre 
100 kΩ (64 P 100K ± 10 %) 1,50 1  
100 kΩ (R0805 100K ± 1 %) 0,02 1  
10 kΩ (R0805 10K ± 1 %)  0,02 3  Rezistory 
1 kΩ (R0805 102K ± 1 %) 0,09 1  

2,2 µF (GRM21BR71E225KA) 0,20 1 min. 16V 
1 µF (C0805C105K4RAC) 0,03 2 min. 16V 

0,01 µF (08055C103KAT2A) 0,01 1 min. 16V 
Kondenzátory 

470 pF (08055C471KAT2A)  0,01 1 min. 16V 
Púzdro U-KP20A 2,00 1  

Napájací súosý konektor K3716A 0,70 1  
Napájací adaptér sieťový 9 V/500 mA (ET328C) 3,00 1  

Prístrojové zdierky SBZ (Blue, Red) 0,40 2  
Konektor 130-A (KONPC-SPK-PI) 0,02 4  
Konektor 130-A-S 2 (KONPC-SPK-2) 0,05 2  

Obojstranný kolík S1G40S 2,54 mm 112-A-S RN 40 G 0,50 2  
LED 5 mm (L-53GD) 0,10 1  

Doska plošných spojov DPS – 55 × 60 mm 4,00 1  
 


