
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ  

 

KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: ENOSMERNI IN IZMENIČNI TOKOKROGI 
 
2. Usmerjevalni cilji: 
 

Dijak: 
• povezuje preproste enosmerne in izmenične tokokroge, 
• pozna razliko med enosmernimi in izmeničnimi veličinami, 
• pozna osnovne pojme izmeničnih veličin,  
• prepoznava elektrotehnične pojave v praksi,  
• preračunava parametre preprostih elektrotehniških vezij,  
• bere preproste električne sheme,  
• prepoznava elektrostatične in magnetne pojave,  
• pozna pomen statike in magnetike na področju elektronskih komunikacij,  
• sestavlja preprosta vezja,  
• pozna osnovne nelinearne elemente in njihove karakteristike,  
• pozna osnove delovanja digitalnih vezij in naprav,  
• skrbi za varno delo,  
• uporablja strokovno terminologijo,  
• uporablja literaturo v maternem in tujem jeziku. 

 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov. 

 
3. Poklicne kompetence: 
 

• poznavanje teoretičnih zakonitosti enosmernih in izmeničnih tokokrogov 
• uporabljanje teoretičnih znanj v praksi 
• izdelovanje preprostih električnih vezij, 
• poznavanje teoretičnih zakonitosti nelinearnih elementov, 
• poznavanje teoretičnih zakonitosti digitalnih naprav 
• izdelovanje vezij z nelinearnimi in linearnimi elementi 
• izdelovanje preprostih vezij v digitalni tehniki 
• uporabljanje strokovne terminologije  
• skrb za  svoje izpopolnjevanje in spremljanje tehnoloških novosti 
• načrtovanje, časovno vrednotenje in spremljanje lastnega dela 

 
4. Operativni cilji: 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak:  

• pozna osnovne veličine izmeničnih 
in enosmernih tokokrogov,  

• pozna osnovne gradnike izmeničnih 
in enosmernih tokokrogov,  

• pozna različne materiale za izdelavo 
posameznih elementov,  

Dijak:  
• preračunava veličine v izmeničnih in 

enosmernih tokokrogih,  
• sestavlja enostavna vezja in preverja 

njihovo delovanje,  
• izdela elektronska vezja iz linearnih in 

nelinearnih elementov,  
• izdela preprosta preklopna vezja,  
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Informativni cilji Formativni cilji 
• zna razložiti elektrostatične in 

magnetne pojave,  
• razume vlogo elektrostatičnih in 

magnetnih pojavov na področju 
elektrotehnike in elektronskih 
komunikacij,  

• pozna vpliv električnega toka na 
človeka,  

• pozna karakteristike posameznih 
gradnikov izmeničnih in enosmernih 
tokokrogov,  

• pozna karakteristike osnovnih 
nelinearnih elementov,  

• pozna princip delovanja digitalnih 
naprav in  

• pozna strokovno terminologijo. 

• riše frekvenčne karakteristike in 
časovni potek posameznih veličin v 
različnih vezavah in  

• našteva lastnosti posameznih 
elementov.  
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