
Celoslovenské kolo Technickej olympiády, 3. ročník 

Školský rok 2012/2013 

 

1. Zobrazenie presného tvaru a rozmerov celého výrobku, jeho jednotlivých častí a 
spôsobov ich spájania nazývame (správnu odpoveď zakrúžkuj):  

a) technologický postup b) technický výkres c) technický náčrt 

 

2. Na spájanie dvoch rôznych častí výrobku z kovu používame skrutky do kovu, ktoré sa 
vyrábajú z ocele a mosadze. Vytvárame tak spoj (Správnu odpoveď zakrúžkuj): 

a. pevný a nerozoberateľný 

b. pohyblivý a nerozoberateľný  

c. pevný a rozoberateľný 

 

3. Z ponúknutých možností vyber ten materiál, ktorý je zliatinou medi a zinku, pomerne 
ľahko sa obrába, nehrdzavie a používa sa na výrobu vodoinštalačných armatúr (Správnu 
odpoveď zakrúžkuj): 

a. Dural 

b. Mosadz 

c. Bronz 

 

4. Čo sa používa ako základný materiál pre oceliarne a zlievarne ? (Správnu odpoveď 
zakrúžkuj). 

a ) Hliník 

b ) Oceľ 

c)  Surové železo 

d) Drevo 
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5. Medzi aké vlastnosti pri kovov zaraďujeme tvrdosť ? (Správnu odpoveď zakrúžkuj). 

a ) mechanické 

b ) technologické 

c ) fyzikálne 

d) chemické 

 

6. Doplň správne odpovede: 

a )  Pri meraní dĺžky plechu používame ...................................................................................... 

b )  Na ručné delenie kovov strihaním používame ...................................................................... 

c ) Na dosiahnutie presných rozmerov  a hladkú úpravu povrchu kocky z kovu alebo z dreva 
používame nástroj, ktorý nazývame ..........................................., ktorý má prierez  
......................................... 

 

7. Šípkami vzájomne pospájaj druh spotrebiča so spotrebičom: 

 svetelný  žehlička  

 tepelný  ručný mlynček 

 chladiaci  počítač  

 mechanický  žiarovka  

 elektronický  mraznička 

8. Napíš podmienky pre spínače S1 , S2 ,  S3,  v elektrickej chéme  tak, aby zazvonil len    

     zvonček Z 1.  (Správne odpovede zakrúžkuj). 

 

S1 má byť:  a) rozopnutý   b) zopnutý 
S2 má byť:  a) rozopnutý   b) zopnutý 
S3 má byť:  a) rozopnutý   b) zopnutý 
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9. Na nasledujúcich elektrických schémach sú znázornené elektrické obvody s reostatom, 
ktorého jazdec je v rôznych polohách. V ktorom prípade prechádza elektrickým obvodom 
najmenší elektrický prúd ? V ktorom elektrickom obvode prechádza najväčší prúd? 

Najmenší elektrický prúd prechádza v obvode – dopíš číslo el. schémy: .............. 
 
Najväčší elektrický prúd prechádza v obvode – dopíš číslo el. schémy:  ............... 
 

 

Schéma 1                                     Schéma 2                                     Schéma 3 
 

10. V elektrickom obvode znázornenom elektrickou schémou sú zapojené dve rovnaké 
žiarovky. Ako k nim treba pripojiť tretiu, takú istú žiarovku, aby všetky žiarovky svietili 
rovnako jasne? Nakreslíte schému s treťou žiarovkou.      

 

                

11. V nasledujúcich troch odstavcoch je podaný opis funkcie troch základných obvodov 
osvetlenia v rodinnom dome. Zobrazujú ich  elektrické schémy A, B a C. Každý odstavec 
obsahuje opis jedného obvodu. Vašou úlohou je doplniť správne označenie elektrickej 
schémy na vybodkované miesta  nasledujúceho textu.  

       Elektrický obvod zobrazený schémou  .....  slúži  k ovládaniu žiarovky osvetlenia z troch 
miest. Používa sa napr. k ovládaniu osvetlenia na schodišti alebo na dlhej chodbe.  

      Elektrický obvod zobrazený schémou  .....  sa používa na ovládanie žiaroviek v lustroch 
napr. v obývačke. Elektrický obvod umožňuje ovládať každú žiarovku samostatne.   

      Elektrický obvod zobrazený schémou  .....  sa používa na používa pre zapínanie 
a vypínanie žiaroviek z dvoch miest, napr. v miestnosti, ktorá má dvoje dverí alebo na krátkej 
chodbe.   
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A                                                B                                                         C 

 

12.  Kolesá K1 a K2 sú spojené hnacím remeňom. 

 

 

 

a) Ak sa koleso K1 točí, otočí sa koleso K2 v tom istom čase (Správnu odpoveď zakrúžkuj): 
a) viackrát  
b) rovnako 
c) menejkrát 

 
 

 
 
 
 
 

b) Koleso K2 sa točí (správnu odpoveď zakrúžkuj): 
a) rovnakým smerom ako K 1 
b) opačným smerom ako K 1 

 
 

13. Ako sa budú pohybovať závažia A a B pri ťahaní lana v smere šípky? (Správnu odpoveď 
zakrúžkuj) 

 

a) Závažie A klesá, B stúpa. 
b) Závažie A stúpa, B klesá. 
c) Obe závažia stúpajú. 
d) Obe závažia klesajú. 
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14. Malé koleso sa otáča v smere šípky. Ozubené koleso sa otáča (Správnu odpoveď   
       zakrúžkuj): 
 

a) stále doľava 
b) stále doprava 
c) striedavo doľava 
d) striedavo doprava 

 

 

 
 
15. Vytvorenie kvádra. Urob výber alternatívy z ponúknutých možností 1 až 4, ktorej 
doplnenie, t.j.  spojenie s predlohou vytvorí kváder. (Správnu odpoveď zakrúžkuj). 

PREDLOHA 

 

 

 

 

 

 

16. Na obrázku je objekt zložený z predmetov základných geometrických tvarov. Urč zhodu 
zobrazeného pohľadu vyznačeným smerom šípky. Číslo vhodného zobrazenia z ponúkaných 
možností 1 až 4 zakrúžkuj. 

 

 

 

 

 
 
17. Pre pohon motora električky je privádzané napätie z troleja, ktorý má len jeden 
drôtený vodič, zatiaľ čo trolej trolejbusu má drôtené vodiče dva. Napíš vysvetlenie, prečo je 
tento rozdiel v pohonoch električky a trolejbusu ? 
 
Odpoveď :  .........................................................................................................................                                                                  
 
 

1                        2                       3                        4 

1        2              3                 4 
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18. Sústruh je poháňaný elektromotorom. Aký veľký príkon v  kW  musí mať elektromotor, 
ak je výkon sústruhu  4,5 kW a jeho účinnosť je 75% ?      
 

Odpoveď : Príkon elektromotora musí byť .........  kW.  
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