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KRAJSKÉ KOLO TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 2011 

Kategória A 

 

 

1. Mechanické spracovanie materiálov, pri ktorom sa mení tvar bez toho, aby sa porušil 

materiál, je: 

a) spájkovanie 
b) odlievanie 
c) tvárnenie         2 body 

 
2. Z kociek detskej stavebnice bola postavená veža znázornená na obrázku. Do 

pripravených sietí nakresli jednotlivé pohľady na vežu 

 
 

 
  zhora   spredu   zľava   sprava 

3 b.     3 b.    3 b.   3 b. 

 

3. K nasledovným slovným spojeniam priraď čísla v takom poradí, ako by si postupoval pri 

oprave defektu vzdušnice na bicykli: 

  demontáž kolesa z rámu bicykla     montáž kolesa na rám bicykla 

  zalepenie defektu       nasadenie vzdušnice a plášťa na ráfik 

  zvlečenie plášťu a vzdušnice z ráfiku    5 bodov 
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4. K nasledovným obrázkom pripíš mená ich konštruktérov – objaviteľov: 

...........Banič.............................. Bell  2 body  

 

5. Pri pohybe bicykla do strmého kopca na meniči prevodov nastavíš reťaz do záberu 

ozubených kolies nasledovne: 

a) na zadnom kolese bicykla malé ozubené koleso a na pedáloch malé ozubené koleso 
b) na prednom kolese bicykla veľké ozubené koleso a na pedáloch veľké ozubené koleso 
c) na zadnom kolese bicykla veľké ozubené koleso a na pedáloch malé ozubené koleso 

2 body 
 
6. Elektrická energia sa získava  v elektrárňach premenou rôznych foriem energie. Ktoré  

turbíny  využíva hydrogenerátor  na výrobu elektrického  prúdu: 

a) parné 
b) vodné 
c) plynové         2 body 

 
7.  Jednotka, v ktorej sa udáva objemová hustota dreva je: 

a) ,
3

kg

m
                         b)   ,

2cm

g
                           c) 

3m

kg

   2 body
 

8. Súbor inštrukcií s ktorými pracuje počítač je: 

a) program 
b) monitor 
c) tlačiareň         2 body 

 
9.  Tranzistor je polovodičová súčiastka, ktorá má: 

a) jeden PN prechod 
b) dva PN prechody 
c) tri PN prechody        2 body 
 

10. Elektrický stroj, ktorý slúži na výrobu striedavého prúdu je: 

a) alternátor 
b) transformátor 
c) motor          2 body 
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11. Nanášanie tenkej vrstvičky sklovitého povlaku na povrch kovového výrobku sa nazýva : 

a) matovanie 
b) leštenie 
c) smaltovanie         2 body 
 

12. Transformátor slúži na: 

a) zmenu veľkosti napätia so zmenou frekvencie, 
b) zmenu veľkosti napätia bez zmeny frekvencie, 
c) zmenu veľkosti jednosmerného napätia     2 body 

  
13. Skrutky a matice sa najčastejšie vyrábajú vo veľkých množstvách (hromadne) na 

dokonalých a výkonných strojoch. Vymenuj tri spôsoby výroby závitov na stroji: 

  valcovanie sústruženie frézovanie   lisovanie   

  za každý správny termín 2 body     6 bodov  

 
14. Ako sa nazýva pracovná operácia, počas ktorej častice prídavného kovu v tekutom stave 

prenikajú (difundujú) medzi častice spájaných častí, ktoré sú dôkladne ohriate. Spoj získa 

pevnosť po vychladnutí. 

a) zváranie 

b) lepenie 

c) spájkovanie         2 body 

 

15. Súhrn pracovných postupov, ktorými povrch súčiastok čistíme, leštíme alebo 

zušľachťujeme nanášaním vrstiev a povlakov sa nazýva: 

a) hobľovanie 

b) povrchová úprava        2 body 

c) morenie 

 

16. Súčiastky elektrotechnických obvodov sa v schémach zobrazujú pomocou 

normalizovaných značiek. Dokresli jednotlivé symboly k týmto súčiastkam. 

 

zdroj striedavého prúdu 

cievka 

uzemnenie  

 

 
za  každú správnu značku 1 bod      3 body 
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