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Poznámka: Súťažiaci si môžu zvoliť alternatívu tvaru periskopu s tým, že jeho funkčnosť sa 
zachová.  
 
Kritéria hodnotenia: 
 
Na výrobku bude hodnotené: funkčnosť výrobku, presnosť a estetika vyhotovenia výrobku.  
 

Chcete vidieť a byť pritom nevidení, alebo chcete vidieť ponad 
hlavy ľudí? Je to možné, ak si vyhotovíte zariadenie, ktorému 
hovoríme periskop.  
 
                                                ZADANIE 
 
Periskop, ktorý máte zhotoviť, bude fungovať na princípe 
vertikálneho tubusu (trubica),  na koncoch ktorého sú 
umiestnené zrkadlá. 
Vašou úlohou je navrhnúť konštrukciu tubusu a v ňom 
uchytenie dvoch zrkadiel tak, aby navzájom odrážali vonkajší 
obraz. 

Úloha 
1. Urobte si náčrt periskopu. Náčrt vyhotovte tak, aby bolo možné určiť jednotlivé časti, 

ktoré vyrobíte a potom z týchto poskladáte periskop. Uvažujte len s materiálom, ktorý 
máte k dispozícii. 

2. Odporúčame vyrobiť jednotlivé časti tubusu s rozmermi a v takom počte, ako je to 
uvedené v tabuľke:  

Materiál Rozmer Počet kusov 
drevo 8 x 60 x 90 6 
drevo 8 x 60 x 300 2 
drevo 8 x 60 x 30 2 
drevo 8 x 60 x 240 2 

 
3. Premyslite si polohu a spôsob uchytenia zrkadiel. 
4. Vyhotovte periskop a presvedčte sa o jeho funkčnosti. 

 
 
           Princíp periskopu 
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Ďalšie informácie 
 
Konkretizácia kritérií hodnotenia výrobkov: 
 
Funkčnosť – dokončené vyhotovenie (úplnosť), periskop je funkčný, 
pri manipulácii a miernom kmitavom pohybe nezlyhá uchytenie  
zrkadiel, neoddelí sa diel tubusu       0 až 40  b 
 
Presnosť  vyrobených častí  (presnosť vo vedení rezov, dodržané pravé uhly) 0 až 30  b 
 
Estetika vyhotovenia - zrazenie hrán, úprava plôch po reze, kvalita  
vyhotovenia (nepoškodené plochy výrobou, počet a rozmiestnenie  
klincov, spôsob spájania a kvalita spojov a pod.     0 až 30  b 
Spolu:           0 až 100  b 
 
Materiálový rozpis: 
 
Lata z mäkkého dreva( jedľa, smrek)   Rozmer:  10 x 60 x 2000 mm  1 ks   
Zrkadlo       Rozmer:  55 x 40 mm, hr. 3 mm  2 ks 
Plastelína      Množstvo: 25 g   1 ks 
Biela lepiaca páska obojstranná    100 mm dĺžka    1 ks 
Kliniec       Rozmer: Ø 1,25 x 20 mm  20ks 
Brusný papier (zrn. 250)         1 ks 
Lepidlo Chemoprén Extrém                     1 ks 
 
  
Technické vybavenie: 
 
stolárska hoblica alebo zámočnícky pracovný stôl 
zámočníčke kladivo 150 až 200 gr. 
pílka – čapovka 
rašpľa plochá 
pilník plochý s jednoduchým stredným sekom 
uholnica 
skladací meter (príp. zvinovací meter) 
kovový zámočnícky uhlomer 
ceruza 
kliešte štikacie čelné 
mäkké vložné čeľuste do zveráka 
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