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1. V dvojposchodovom dome na obrázku sa domové dvere môžu otvárať  pomocou 

elektromagnetu (Z) z každého bytu na jednotlivých poschodiach a to stlačením tlačidla. 

Elektrický obvod má fungovať v situácií podľa obrázku nasledujúco. Elektromagnet (Z) otvorí 

domové dvere práve vtedy, ak sa stlačí tlačidlo(A) na prvom poschodí alebo sa stlačí tlačidlo(B) 

na druhom poschodí. Do obrázku dokreslite elektrický obvod, ktorý to bude realizovať. 

 

 

 

2. Na obr. 1AB-5AB vľavo sú k zásuvke pripojené - stolová lampa (L), žehlička (Ž) a päť elektrických 
sviečok (S) vianočného stromčeka. Elektrické schémy týchto zapojení sú na obr. 1AB-5AB 
vpravo. Ktoré dvojice: elektrický obvod + jeho schéma zapojenia sú správne  priradené a ktoré 
nesprávne? Odpovedzte prosím tak, že zakrúžkujte vo vetách pod obrázkom slovo správne 
alebo  nesprávne. 



                              
Odpoveď: obr. 1AB správne  nesprávne    priradená. 

                              
 

Odpoveď: obr. 2AB správne  nesprávne    priradená. 

 

                      
 

Odpoveď: obr. 3AB správne  nesprávne    priradená. 

 

                          
 

Odpoveď: obr. 4AB správne  nesprávne    priradená. 

                             
 

Odpoveď: obr. 5AB správne  nesprávne    priradená. 



3.  Prezrite si pozorne nasledujúce tri obrázky, ktoré  zobrazujú  elektrické  schémy troch 

základných obvodov osvetlenia v rodinnom dome (schodište, luster, dlhá chodba). Na ktorom z 

týchto obrázkov je obvod pre zapojenie lustra napr. v obývačke. Pripomíname, že elektrický 

obvod na prepínanie žiaroviek v lustroch umožňuje ovládať každú žiarovku samostatne. 

Obrázok zo schémou pre zapojenie lustra zakrúžkuj. 

 

 Obr.   4A                                      Obr. 4B                                                  Obr. 4C 

  

 

4. O aké spoje ide na tomto obrázku?  

 

                            
                                                           

a) spoje na zvlak 

b) spoje na ozuby     Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

c) spoje na vlastné a cudzie pero 

 

5. Ktorá z ponúkaných možností „a) až d)“ doplní objekt (predlohu) do tvaru kocky?  

 

 
  a)      b)   c)    d)  
 

       Správnu odpoveď zakrúžkuj! 



6. Vyber z možností „a) až d)“, ktorá zodpovedá pohľadu na predlohu po pootočení o 1800. 

Správnu odpoveď zakrúžkuj. 

 

 
 

       Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

 

7. Do odpovede napíšte správne písmeno na obrázku, ktoré určuje smer pootočenia kľúča pre 

uvoľnenie štandardnej matice kolesa bicykla. 

Napíš odpoveď: ....................... 

 

8. Koľko bitov ma jeden Byte? 

 

Napíš odpoveď : ................................................. 

 

9. Ktorý z nasledujúcich počítačových formátov nie je grafický? 

 

a) JPEG  

b) TIFF    

c) MP3   

d) GIF      Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

e) PNG   

f) BMP 

 

 

 

 



10. Pod obrázok doplň názov materiálu, z ktorého sú výrobky vyrábané. Kovové materiály: Meď, 

Mosadz, Hliník, Oceľ, Zlato, Titán 

 

         
 

(a)...............................  (b) ...............................  (c) ............................... 

          
 

(d) ...............................  (e) ...............................  (f) ............................... 

 

11.    Medzi aké vlastnosti pri kovoch zaraďujeme pružnosť ?  

 

a) mechanické 

b) technologické 

c) fyzikálne       Správnu odpoveď zakrúžkuj. 

d) chemické 

 

12. Ktorý nástroj je potrebné použiť na výrobu dier na obrázku?  

 
 

a)  

b)   Správnu odpoveď zakrúžkuj. 

c)  



13. Ktorý z uvedených konštrukčných spojov je najpevnejší?  

 

a) lepený 

b) klincový 

c) skrutkou a maticou      Správnu odpoveď zakrúžkuj. 

d) skrutkou do dreva 

 

14. Aké pomôcky a nástroje by si použil, aby si z plechu, ktorého hrúbka je 0,5 mm odstránil 

vyfarbenú časť? 

 

 
   

Odpoveď :  Napíš názov pracovnej operácie: ...................................................................... 
 

  Napíš názvy nástrojov a pomôcok: ................................................................... 

 

15. Pod obrázky napíš správny názov nástroja a druhy materiálov, na obrábanie akých sa nástroj 

používa. 

 

                                                                             
   Obr. (a)      Obr. (b) 

 

    

Názov nástroja: ............................................... Názov nástroja:.......................................... 
 

Vhodný na obrábanie:...................................... Vhodný na obrábanie:................................ 

 

16. V praxi na výrobu rôznych predmetov sa často používajú dva žlté kovy. Napíš názvy týchto 

kovov a uveď dva príklady výrobkov, z ktorých sú vyrobené. 

 

Kov 1 – názov: ..........................  Výrobky:................................................................. 

Kov 2 – názov: ..........................  Výrobky:................................................................. 

 

 



17. Čísla od 1 po 6 pripíš k jednotlivým názvom v takom poradí, aby si vytvoril správny vodovodný 

systém. 

 

..….. vodomer 

..….. vodovodná batéria 

..….. mestská vodoinštalácia 

..….. domový rozvod vody 

..….. vodný zdroj  

..….. domová kanalizácia 

 

18. Napíš názvy 3 zariadení, ktoré slúžia na ohrev teplej úžitkovej vody používanej v domácnosti. 

 

1) ............................................        

2) ............................................   

3) ............................................ 

 

19. Napíš správne názvy 5 pomôcok, ktoré používame pri obrysovaní plechu. 

 

1) ............................................        

2) ............................................   

3) ............................................ 

4) ............................................ 

5) ............................................ 

 

20. Čiarami vzájomne spoj druh spotrebiča so spotrebičom. 

 

 svetelné  nočná lampa 

 tepelné   žehlička 

 elektronické   práčka 

 chladiace  mraznička 

 mechanické  počítač 
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