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1. Odpoveď: viď. obrázok 

                                       
 

Bonifikácia : 3 body za úplne správne nakreslený obrázok 

 

2. Odpoveď:  Správna odpoveď je podčiarknutá a zvýraznená 

obr. 1AB správne    priradená. 

obr. 2AB správne  priradená.    

obr. 3AB nesprávne  priradená.   

obr. 4AB správne   priradená.   

obr. 5AB nesprávne  priradená. 

Bonifikácia : 5 b, 1 bod za každú správnu odpoveď. 

 

3. Odpoveď:   4A  

Bonifikácia : 1 bod, za jednoznačne správnu odpoveď. 

  

4. Odpoveď:   b)               

Bonifikácia :  1 bod, za jednoznačne správnu odpoveď 

 

5. Odpoveď:   d)                 

Bonifikácia :  1 bod, za jednoznačne správnu odpoveď  

 

6. Odpoveď:   c)     

Bonifikácia :  1 bod, za jednoznačne správnu odpoveď  

 



7. Odpoveď:   a)                         

Bonifikácia :  1 bod, za jednoznačne správnu odpoveď 

 

8. Odpoveď:  8 bitov        

Bonifikácia :  2 body, za jednoznačne správnu odpoveď  

 

9. Odpoveď:   c)             

Bonifikácia :  1 bod, za jednoznačne správnu odpoveď  

 

10. Odpoveď:   Meď (c); Mosadz (e); Hliník (d); Oceľ (b); Zlato (a); Titán (f)         

Bonifikácia :  3 body, po 0,5 bodu za každú jednoznačne správne priradenú odpoveď  

 

11. Odpoveď:   a)                                            

Bonifikácia :  1 bod, za jednoznačne správnu odpoveď  

 

12. Odpoveď:   c)         

Bonifikácia :  1 bod, za jednoznačne správnu odpoveď  

 

13. Odpoveď:   c)                                                

Bonifikácia :  1 bod, za jednoznačne správnu odpoveď  

 

14. Odpoveď: Názov operácie je sekanie. Nástroje a pomôcky: Plochý sekáč, kladivo, podložka 

 alebo zverák          

Bonifikácia :  4 body, 1 bod za jednoznačne správnu odpoveď  

 

15. Odpoveď:   Obr. (a) Názov nástroja je skrutkovitý vrták. Vhodný na obrábanie kovu a  plastu 

 Obr. (b) Názov nástroja je vrták plochý. Vhodný na obrábanie dreva. 

Bonifikácia :  4 body, 1 bod za jednoznačne správnu odpoveď  

 

16. Odpoveď:   Kov 1 názov: zlato  Výrobky: náramky, prstene, retiazky 

 Kov 2 názov: Mosadz   Výrobky: fitingy, kľučky, trubky 

 Bonifikácia :  4 body, 1 bod za jednoznačne správnu odpoveď  

 

17. Odpoveď:   3….. vodomer 

 5….. vodovodná batéria 

 2….. mestská vodoinštalácia 

 4….. domový rozvod vody 

 1….. vodný zdroj  

 6….. domová kanalizácia 

Bonifikácia :  3 body, po 0,5 bodu za každú jednoznačne správne priradenú odpoveď 

 

18. Odpoveď:  ohrievač (elektrický, plynový, na tuhé palivo, prietokový, zásobníkový, 

 kombinovaný), slnečný kolektor, 

Bonifikácia :  3 bodov, 1 bod za jednoznačne správnu odpoveď  



 

19. Odpoveď:   Rysovacia ihla, oceľové meradlo, kovová uholnica, zámočnícke kružidlo,  

 zámočnícky uhlomer 

Bonifikácia :  5 bodov, 1 bod za jednoznačne správnu odpoveď  

 

20. Odpoveď:   

 svetelné  nočná lampa 

 tepelné  žehlička 

 elektronické   práčka 

 chladiace  mraznička 

 mechanické  počítač 

Bonifikácia :  5 bodov, 1 bod za každú jednoznačne správnu odpoveď  

 

Správným riešením testu je možné získať maximálne 50 bodov       
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