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Praktické zadanie kategória B 
 

Zadanie praktickej úlohy pre kategóriu B KK TO 2014 
 
         Z poskytnutého materiálu a podľa priložených výkresov vyrobte vianočný stromček 
s elektrickou žiarovkou. Na výrobu je potrebné použiť – náradie a materiál podľa priloženej 
súpisky materiálu a náradia.  
 
Vianočný  stromček TO KK 2014 kategória B 
 

 
 
 

 
1. Telo stromčeka      2. Podstava 

Obrázok 1 Nákresy k zhotoveniu stromčeka 



Elektrická schéma zapojenia žiarovky na vianočnom stromčeku 

   
a)          b) 

Obrázok 2 a, b Funkčná elektrická schéma (3a), montážna (dispozičná elektrická schéma)(3b) 
 

Technické vybavenie k riešeniu praktického zadania pre žiakov v kategórii B 
 

 stolárska hoblica, 

 uholnica, uhlomer, 

 skladací meter, 

 pílka –čapovka (chvostovka,) 

 rašpľa plochá, 

 rašpľa kruhová, 

 pilník plochý, 

 pilník trojhranný, 

 zámočnícke kladivo, 

 kliešte štikacie čelné, 

 nožnice na papier, 

 kolovrátok, 

 špirálový vrták Ø 10 do ručnej vŕtačky, 

 brúsny  papier zrnitosť 80, 

 dláto stolárske ploché 20 mm, 

 drevené kladivo, 

 skrutkovač malý plochý (cca 3 mm), 

 kombinované kliešte 
 
Materiál k praktickému zadaniu TO kategória B 

 drevená doska  - 320 x 100  Hr: 10 mm   1 ks 

 farebný lepiací papier A4     1 ks 

 klince 1x20       4 ks 
 

Elektro súčiastky 

 žiarovka 2,5 V;      1 ks 

 objímka E – 10 pre žiarovku     1 ks 

 tlačidlový spínač  1A  PB     1 ks 
(Môže byť použitý aj iný typ ale pripojenie vodiča k spínaču musí byť realizovateľné pomocou 
skrutiek) 

 štvorcová batéria 4,5 V     1 ks 

 vodič CY Ø  0,5 mm ; dĺžky 5-10 cm    4 ks 
 

Technická olympiáda, 4. ročník, krajské  kolo, školský rok 2013/2014 
Autori testu:  doc. Ing. Milan Bernát, PhD, prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc., doc. PaedDr. Peter 

 Beisetzer, PhD., PaedDr. Jaroslav Šoltés, PhD., Ing. Juliána Litecká, PhD. 
Recenzenti:    doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.,  Mgr. Ján Širka, PhD. 
Preklad:          doc. PaedDr. Zoltán Pomšár, PhD. 
Vydal:            IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2014 

 


