
SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY 
TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 

4. ročník, školský rok 2013/2014 
celoštátne kolo 

Teoretický test kategória A 
 

Kód  žiaka 
 
 
1. Dohovorené medzinárodné alebo národné pravidlá, ktoré sa dodržiavajú, aby sa 

dosiahla jednoznačnosť v technike, sa nazývajú (zakrúžkuj správnu odpoveď): 
a) počítačová grafika 
b) technické normy 
c) kolmý priemet 
d) pravidlo pravej ruky        1 b. 

 
2. Slovensko malo zdatných vynálezcov a konštruktérov. Priraďte k menu vynálezcu jeho 

vynález. 
 

a) Štefan Anian Jedlík     bezdrôtová telegrafia  
b) Ján Bahýľ      dynamo  
c) Jozef Murgaš       vrtuľník   1 b. 
 

3. Plasty podľa reakcii vo vzťahu k teplu rozdeľujeme na(zakrúžkuj správnu odpoveď) : 
a) reaktoplasty a fenoly 
b) termoplasty a reaktoplasty 
c) polyvinylchlorid a organické sklo       1 b. 

 
4. Najtvrdší prírodný nerast vyznačujúci sa výnimočnými vlastnosťami a kryštalizujúci v 

kubickej kryštalickej mriežke sa volá (zakrúžkuj správnu odpoveď): 
a) mastenec 
b) topás 
c) diamant 
d) korund          1 b. 

 
5. Vymenuj štyri druhy ručných píl určených pre prácu s drevom! 

           4 b. 
 

 
 
6. Označ zakrúžkovaním pracovné operácie, ktoré nie sú spôsobom spracovania 

termoplastov: 
a) tlakové vstrekovanie 
b) fúkanie 
c) dlabanie 
d) lisovanie          2 b. 

 
7. Rozoberateľné spojenie kovových súčiastok dosiahneme (zakrúžkuj správnu 

odpoveď): 
a) nitovaním 
b) zváraním 
c) skrutkou a maticou, 
d) lepením          1 b. 

 



8. V technickej praxi rozlišujeme podľa profilu závitu  viac druhov závitov.  Napíš tri 
druhy ktoré poznáš! 

 
a)     b)     c) 
           3 b. 
 

9.  Rozdeľ a priraď nasledovné vlastnosti dreva do príslušných kategórií! 
 Elektrická vodivosť, vlhkosť, hustota, pevnosť, pružnosť, húževnatosť, farba 

Fyzikálne vlastnosti dreva:   Mechanické vlastnosti: 
 
            3 b. 
 
 
            
10. V elektrickom obvode bývajú zapojené rôzne prvky. Na čo slúži v elektrickom 

obvode spínač (zakrúžkuj správnu odpoveď)? 
a) umožňuje prerušenie činnosti obvodu 
b) dodáva do obvodu elektrickú energiu 
c) vodivo prepája jednotlivé prvky obvodu 
d) mení elektrickú energiu na iný typ energie      1 b. 

 
11. Na výrobu ocele v priemyselnej výrobe slúžia rôzne zariadenia. Ktoré zariadenie 

nepatrí medzi ne? Zakrúžkuj správnu odpoveď! 

a) vysoká pec 
b) kyslíkový konvertor, 
c) elektrická oblúková pec        3 b. 

 
12. Odčítajte na hlavnej a pomocnej (nóniovej) stupnici rozmer telesa zovretého v 

čeľustiach posuvného meradla. Zistenú hodnotu zapíšte. 

 
 

Rozmer zovretého predmetu je:        5 b. 
 



13. Dopíš názvy jednotlivých druhov náradia: 

     ........................................ 

     ....................................... 

     ....................................  3 b. 
            
 
14. Vyber skupinu materiálov, ktoré vedú elektrický prúd (zakrúžkuj správnu 

odpoveď)? 

a) sklo, guma, kov, krieda 
b) vzduch, kov, vosk, papier 
c) vzduch, kov, voda, grafit        2 b. 

15. Na obrázkoch sú v elektrickom okruhu zapojené žiarovky. V ktorom zapojení  
budú svietiť jasnejšie? 

       
   a)       b)   1 b. 
 
16. V trojžilovom elektrickom kábli sú jeho vodiče označené rôznymi farbami. Napíš 

o aké vodiče (podľa ich funkcie v elektrickom obvode) ide!  

a)    ........................................................ 

b)    ........................................................ 

c)    .......................................................   6 b. 



17. Pojmom ľahké neželezné kovy sa všeobecne označujú kovy a zliatiny s hustotou 
menej než 4,5 g/cm³ Medzi ľahké neželezné kovy nepatrí (zakrúžkuj správnu 
odpoveď) :  

a) hliník  Al  
b) cín  Sn  
c) titán Ti          3 b. 

 
18. Ako sa volá technológia výroby súčiastok, pri ktorej sa roztavený materiál 

dopravuje do formy a táto má tvar budúceho výrobku (zakrúžkuj správnu odpoveď) ? 
a) kopírovanie 
b) odlievanie 
c) legovanie         3 b. 

 
19. Oceľ je (zakrúžkuj správnu odpoveď): 

a) zliatina železa, uhlíka a ďalších sprievodných prvkov, ktorá má viac ako 2,11% C 
b) zliatina železa, uhlíka a ďalších sprievodných prvkov, ktorá má menej ako 2,11% C  
c) zliatina železa, kremíka a ďalších sprievodných prvkov, ktorá má viac ako 2,11% C 

            5 b. 
           
20. Základnými meracími prístrojmi v elektrotechnike sú ampérmeter a voltmeter. 

Označ elektrický obvod, v ktorom je zapojený  ampérmeter a v ktorom voltmeter. 
 
  

     
   
 ........................................................  ....................................................  1 b. 
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