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KRAJSKÉ KOLO TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 2011 

Kategória B 

 

1. Prírodný hodváb je vlákno, ktoré získavame: 
a) zo stoniek ľanu 
b) syntetickou cestou 
c) zo zámotku priadky morušovej      2 body 

 
2. Žiarovka na obrázku: 

a) svieti 
b) je vypálená 
c) nesvieti    2 body 

 
3. Nebožiec  je nástroj, ktorý používame na: 

a) opracovanie nerovného povrchu 
b) vyvŕtanie otvoru 
c) upnutie materiálu        2 body 

 
4. Termoplasty sú: 

a) látky teplom tvarovateľné 
b) látky teplom tvrditeľné 
c) látky, ktorých vlastnosti nezávisia na teplote    2 body 

 
5. Drôty sa vyrábajú:  

a) ťahaním 
b) odlievaním 
c) kovaním         2 body 

 
6. Vymenuj štyri listnaté tvrdé dreviny:  

dub, buk, agát, jaseň, hrab – za každú drevinu 2 body    8 bodov 
 

7. Alobal je obalová fólia vyrobená valcovaním: 
a) zinku 
b) zliatiny hliníka a cínu 
c) hliníka         2 body 

 
8. Pri výrobe surového železa sa do vysokej pece dáva tzv. vsádzka. Je zložená zo: 

a)  železnej rudy, koksu a troskotvorných prísad 
b)  železnej rudy, koksu a magnetovca 
c)  železnej rudy, koksu a horúceho vzduchu     2 body 

 
9. Kóta je na technickom výkrese:  

a) úsečka ohraničená šípkami 
b) pomer dvoch celých čísel v rohovom razítku 
c) číslo určujúce rozmer       2 body 
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10. K bokorysu a pôdorysu nakresleného telesa zvoľte správny nárys: 
 

    
a)                b)                  c)                2 body 

 
11. Dreviny sa rozdeľujú podľa zelene na: 

a) stromy a kry 
b) listnaté a ihličnaté 
c) mäkké a tvrdé         2 body 

 
12. Letokruhy poznáme: 

a) letné a jesenné  
b) jarné a letné 
c) jarné a jesenné        2 body 

 
13. Dobrým vodičom elektrickej energie je tento materiál: 

a) silónové lanko 
b) medený drôt         2 body 
c) optické vlákno 

 
14. Svetre, ktoré tvoria súčasť zimného oblečenia, sú často zhotovené z vlákien teplej vlny. 

Vlna je vlákno: 
a) živočíšneho pôvodu 
b) rastlinného pôvodu 
c) nerastného pôvodu        2 body 

 
15. Cyklisti ako účastníci cestnej premávky musia mať svoj bicykel vybavený podľa 

predpisov. Do povinnej výbavy bicykla patrí: 
a) nosič batožiny 
b) spätné zrkadlo 
c) volkmen         2 body 
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16. Z troch možností si vyber a doplň jednu, aby bola veta pravdivá. 
Surové železo je produktom tavby v......................................... 

a) keramickej peci 
b) konvertore 
c)  vysokej peci         2 body 
 

17. Nakresli schematickú značku elektrotechnických súčiastok:  
a) kondenzátor    

b) cievka    
 
- za každú značku 2 body       4 body 

 
18. Drevo sa ako surovina používa na výrobu množstva konštrukčných materiálov. 

Základným polotovarom je dyha. Čo to vlastne dyha je? 
a) samolepiaca tapeta 
b) preglejka zložená z troch vrstiev 
c) tenký list dreva        2 body 

 
19. Pri obrábaní dreva a kovu sa používajú rôzne druhy nástrojov. Pri rezaní potrebujeme 

viac druhov pílok. Napíš tri druhy ručných pílok na drevo: 
Možnosti: čapovka, chvostovka, dierovka, rámová píla, lupienková píla 6 bodov 
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