
Celoštátne kolo Technickej olympiády

1. Ktorý národ v histórii začal používa

a) Egypťania 
b) Sumeri 
c) Gréci 

2. Ktorý vynálezca vynašiel tlač

a) Johannes Guttenberg 
b) Mark Zukenberg 
c) Oleg Kamenický 

3. Ktorou pracovnou operáciou dosiahneme

a) pílením 
b) hobľovaním 
c) pálením 

4. Čo je princípom konštrukčného spájania dreva?

a) vytvoriť dokonalý povrch materiálu
b) vyhotovenie požadovaných výrezov a zárezov zapadajúcich priamo do se
c) vyhotovenie požadovaných výrezov a zárezov nezapadajúcich do seba

5. Ktoré z uvedených látok zara

a) drevo, uhlie 
b) voda, vzduch 
c) plasty, kov 

6. Za bezpečný prúd prechádzajúci 

a) 10 mA striedavého prúdu a
b) 18 mA striedavého prúdu a
c) 5 mA striedavého prúdu a

 
7. Jednosmerný motor pre správnu funkciu vyžaduje zariadenie, ktorého úlohou je rozdeli

zberacie krúžky na dva segmenty (lamely). Jeho n

a) traktor 
b) transformátor 
c) komutátor 

8. Polovodičová súčiastka znázornená na obrázku 

a) tyristor 
b) tranzistor 
c) elektrónka 
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čal používať koleso pri práci ako prvý: 

vynašiel tlačiarenský lis? 

Ktorou pracovnou operáciou dosiahneme zarovnanie drsnej plochy dreva?

čného spájania dreva? 

 dokonalý povrch materiálu 
vyhotovenie požadovaných výrezov a zárezov zapadajúcich priamo do se
vyhotovenie požadovaných výrezov a zárezov nezapadajúcich do seba 

uvedených látok zaraďujeme k pevným palivám? 

ný prúd prechádzajúci ľudským telom sa považuje? 

10 mA striedavého prúdu a 25mA jednosmerného prúdu 
18 mA striedavého prúdu a 30mA jednosmerného prúdu 
5 mA striedavého prúdu a 35mA jednosmerného prúdu 

Jednosmerný motor pre správnu funkciu vyžaduje zariadenie, ktorého úlohou je rozdeli
zberacie krúžky na dva segmenty (lamely). Jeho názov je: 

iastka znázornená na obrázku predstavuje: 

zarovnanie drsnej plochy dreva? 

vyhotovenie požadovaných výrezov a zárezov zapadajúcich priamo do seba 

Jednosmerný motor pre správnu funkciu vyžaduje zariadenie, ktorého úlohou je rozdeliť 



9. Lineárny elektronický prvok, ktorého prevažujúca vlastnos
značka zobrazená na obrázku je:

a) rezistor 
b) termistor 
c) rezistátor 

10.  Jednotkou elektrického odporu

a) Ohm 
b) Farad 
c) Volt 

11.  K uchovávaniu potenciálnej elektrickej energie slúži sú
názov je: 

a) rezistor 
b) kondenzátor 
c) transformátor 

 

12.  Netočivý elektrický stroj, umožnujúci prenos elektrickej energie z jedného elektrického 
obvodu do druhého pomocou elektromagnetickej indukcie je:

a) transformátor 
b) kondenzátor 
c) rezistor 

13.  Čo je svetlo? 

a) viditeľná časť elektromagnetického žiarenia v
b) neviditeľná časť elektromagnetického žiarenia v
c) viditeľná časť magnetického žiarenia v

14.  Elektromechanické zariadenie, ktoré mení elektrický signál na mechanický pohyb 
spôsobujúci akustické kmitanie (tzv. elektroakustický meni

a) transformátor 
b) reproduktor 
c) kondenzátor 

15.  Aký je hlavný pohyb rezného nástroja frézy pri frézovaní?

 
a) rotačný pohyb 
b) pohyb do strán 
c) pohyb zvislo nadol 

 
16.  Na ktorom z týchto nástrojov sa nachádza rezný klin?

a) dláto 
b) kladivo 
c) skrutkovač 

Lineárny elektronický prvok, ktorého prevažujúca vlastnosť je odpor, a ktorého schematická 
ka zobrazená na obrázku je: 

odporu je : 

uchovávaniu potenciálnej elektrickej energie slúži súčiastka zobrazená na obrázku, ktorej 

umožnujúci prenos elektrickej energie z jedného elektrického 
obvodu do druhého pomocou elektromagnetickej indukcie je: 

 elektromagnetického žiarenia v rozsahu vlnových dĺžok 380 
 elektromagnetického žiarenia v rozsahu vlnových dĺžok 380

 magnetického žiarenia v rozsahu vlnových dĺžok 375 – 780 nm 

Elektromechanické zariadenie, ktoré mení elektrický signál na mechanický pohyb 
ické kmitanie (tzv. elektroakustický menič) je: 

Aký je hlavný pohyb rezného nástroja frézy pri frézovaní? 

týchto nástrojov sa nachádza rezný klin? 

 je odpor, a ktorého schematická 

iastka zobrazená na obrázku, ktorej 

umožnujúci prenos elektrickej energie z jedného elektrického 

ĺžok 380 - 780 nm 
žok 380 – 780 nm 
780 nm  

Elektromechanické zariadenie, ktoré mení elektrický signál na mechanický pohyb 



 
17.  Elektronický prvok, ktorý slúži ako regulovate

značka zobrazená na obrázku je:

a) transformátor 
b) rezistor 
c) potenciometer 

18.   Zariadenie slúžiace na meranie elektrického napätia sa volá:

a) wattmeter 
b) voltmeter 
c) ampérmeter 

 

19.  Priraď (čiarou) ku každej vete pojem, ktorý veta vysvet

 
Amorfná pevná látka.  
 
Vulkanizovaná kaučuková zmes.
 
Prírodná rastlinná surovina zo stromov a
 
Vyrába sa skujňovaním v konvertoroch.

 

20.  Dokonči (spoj čiarou)  správne nasledujúce vety:

 
Strihanie je  odde
 
 
Rezanie je   odde
 
 
Dlabanie je vnikanie ostria seká
 
 
Sekanie je presekávanie vláken drevných materiálov s

pomocou dláta.
 

Elektronický prvok, ktorý slúži ako regulovateľný delič napätia, a ktorého schematická 
ka zobrazená na obrázku je: 

Zariadenie slúžiace na meranie elektrického napätia sa volá: 

iarou) ku každej vete pojem, ktorý veta vysvetľuje: 

    oceľ 

uková zmes.    drevo 

Prírodná rastlinná surovina zo stromov a kríkov.  guma 

konvertoroch.   sklo 

správne nasledujúce vety: 

oddeľovanie materiálu pílou za vzniku triesky.  

oddeľovanie materiálu nožnicami bez vzniku triesky.

vnikanie ostria sekáča do materiálu údermi kladiva n

presekávanie vláken drevných materiálov s cieľom vytvori
pomocou dláta.  
  

 napätia, a ktorého schematická 

ovanie materiálu nožnicami bez vzniku triesky. 

a do materiálu údermi kladiva na plosku sekáča. 

ľom vytvoriť otvor 



21.  Na obrázku je znázornené teleso v priestorovom zobrazení. Nájdi správne obrazy predmetu: 
nárys, pôdorys a bokorys (zakrúžkuj). 

 

 

nárys (pohľad spredu) 

 

a       b       c 

bokorys (pohľad zľava) 

 

      a      b  c 

pôdorys (pohľad zhora) 

 

    a       b       c 
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