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ZADANIA TEORETICKEJ ČASTI  

kategória B 

 

1. Bicykel je dopravný vynález, ktorý podstatne zjednodušuje náš pohyb. Prenos šliapacej 
sily sa z kľuky stredového zloženia prenáša na reťazové koleso na princípe: 

a) lanového prevodu 
b) reťazového prevodu 
c) trecieho prevodu 

 

2. Drevo je jednou zo základných surovín, ktorá má v súčasnosti veľmi široké uplatnenie. Pri 
výbere dreva pozorujeme makroskopickú stavbu dreva. Na makroskopické pozorovanie 
využívame: 

a) priečny rez kmeňom 
b) stredový rez kmeňom 
c) dotyčnicový rez kmeňom 

 

3. Ľudia sa  musia navzájom dorozumievať. Prirodzeným spôsobom dorozumievania je 
ľudská reč. Aj v technickom svete  existuje špeciálny dorozumievací systém, ktorý 
umožňuje jasne, stručne, názorne a jednoznačne popísať technické myšlienky. 
V neznámom priestore / napríklad na letisku/  sa orientujeme pomocou: 

a) piktogramov  
b) dopravných značiek 
c) svetelných signálov 

 

4. Známy slovenský vynálezca sa preslávil  svojimi vynálezmi v bezdrôtovej telegrafii. 
Vynálezy aj prakticky uskutočnil, ale až  jeho vysťahovanie do Ameriky mu umožnilo 
rozvinúť jeho talent. V zahraničí získal 12 amerických patentov. Jeho meno je: 

a) Aurel Stodola 
b) Jozef Murgaš 
c) Štefan Banič 

 

5. Technický výkres nás informuje nielen o tvare, ale aj o rozmeroch výrobku. Tenké čiary, 
ktoré sú rovnobežné s hranou, ktorú rozmerovo určujú a  sú ohraničené šípkami sa 
nazývajú: 

a) čiarkované čiary 
b) kótovacie čiary 
c) vynášacie čiary 
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6. Zo Slovenska pochádzajú viacerí medzinárodne uznávaní vedci a vynálezcovia. Jedným 
z nich je aj Štefan Banič. Vyber, čo patrí medzi najznámejšie vynálezy Štefana Baniča: 

a) žiarovka 
b) navijak 
c) padák 

 
7. Pre určovanie druhu drevín potrebujeme na priečnom reze kmeňa pozorovať jeho 

makroskopickú štruktúru. Ktoré znaky pozorujeme na priečnom reze dreva a sú určujúce 
pre určenie druhu dreviny. 

a) zamodranie, hrče, praskliny 
b) lykožrút, hniloba, dreň, živica 
c) dreň, ročné kruhy, dreňové lúče, kambium, kôra 

 

8. Pod pojmom kresba dreva rozumieme: 

a) spôsob povrchovej úpravy dreva 
b) vzhľadovú vlastnosť dreva spôsobenú jeho stavbou 
c) kreslenie tvarov súčastí na drevo 

 

9. Kvalitné drevo sa získava najmä z kmeňov stromov. Kmeň možno rozrezať rozličnými 
spôsobmi. Osový rez je vedený kmeňom stromu: 

a) priamo cez stred kmeňa 
b) naprieč kmeňom 
c) rovnobežne so stredom, mimo neho 

 

10. Človek si pri svojej práci často pomáha rôznymi mechanizmami, ktoré mu prácu  
uľahčujú. Akým spôsobom by si zdvíhal ťažké bremená do výšky? 

a) kladkou 
b) ozubeným kolesom 
c) trecím prevodom 

 

11. Drevo ako surovina sa používa na výrobu množstva konštrukčných materiálov. 
Základným polotovarom mnohých z nich je dyha. Čo to vlastne dyha je?  

a) samolepiaca tapeta 
b) preglejka zložená z troch vrstiev 
c) tenký list dreva 

 

12. Skôr, ako začneme pracovať na ľubovoľnom výrobku musíme dodržať určitý postup pri 
jeho realizácii. Urči správne poradie etapy vzniku výrobku: 

a) výroba, myšlienka, konštrukcia, využitie 
b) myšlienka, konštrukcia, výroba, využitie 
c) myšlienka, výroba, konštrukcia, využitie 
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13. Remeselníci pri práci s rôznymi druhmi materiálov majú svoje pracovné prostredie 
a náradie vhodné len pre konkrétny druh materiálu. Ako sa nazýva pracovný stôl, pri 
ktorom sa pracuje s drevom: 

a) stolárska hoblica 
b) hrnčiarsky kruh 
c) zámočnícky stôl 

 
14. Pojem trieskové obrábanie dreva zahŕňa množstvo operácií, pri ktorých vzniká odpad 

(trieska) a produkt (výrobok, polotovar). Pri obrábaní sa používajú rôzne druhy nástrojov. 
Delenie materiálu vykonávame pomocou nástroja nazývaného: 

a) píla 
b) hoblík 
c) dláto 

 

15. Niektoré kovy používané v technických zariadeniach, môžu byť pre ľudský organizmus 
nebezpečné. Medzi takéto kovy patrí:  

a) ortuť 
b) zinok 
c) oceľ 
 

16. Na technickom výkrese sa používa viac druhov čiar. Čiarkovaná čiara na technickom 
výkrese označuje: 

a) os symetrie 
b) hranu, ktorú v pohľade nevidíme 
c) kótovaciu čiaru 

 

17. Čerstvo vyrúbaný strom má veľkú vlhkosť a preto sa drevo z neho nemôže hneď používať 
na zhotovovanie výrobkov. Proces, pri ktorom sa drevo zbavuje vlhkosti sa nazýva: 

a) vypúšťanie vody 
b) odstreďovanie vody 
c) vysúšanie dreva 

 

18. V elektrotechnike sa používa kovový materiál červenkastej farby, mäkký, dobre 
tvárniteľný, ale pomerne drahý. Ten kov sa nazýva: 

a) mosadz 
b) meď 
c) zlato 
 

19. Jednoduché telesá v technickom zobrazení stačí znázorniť v náryse. Na nasledovnom 
obrázku je narysovaný nárys  
a) valca  
b) kužeľa  
c) kvádra  
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20. Na určovanie drevín využívame makroskopické znaky. Makroskopické znaky dreva sa 
dajú pozorovať:  
a) voľným okom  
b) sú voľným okom neviditeľné  
c) mikroskopom  

 
21. Ako polotovar sa v technike využíva plech. Plech sa vyrába:  

a) ťahaním 
b) odlievaním 
c) valcovaním 

 

22. Ako polotovar sa v technike využíva drôt. Vyrába sa: 
a) ťahaním 
b) odlievaním 
c) žíhaním 

 
23. Mosadz je zliatina dvoch základných kovov. Z nasledovných možností vyber správnu 

kombináciu kovov, z ktorých sa táto zliatina vyrába:  
a) olovo – meď 
b) meď – zinok 
c) cín – mosadz 

 

24. Medzi plasty patrí aj ľahčený (penový) polystyrén. Tento sa používa na: 
a) náplne vankúšov 
b) tepelnú izoláciu 
c) výrobu kuchynských liniek 

 

25. V elektrotechnike sa na znázornenie obvodov a súčiastok používajú schematické značky. 
Schematická značka na obrázku označuje: 
a) žiarovku 
b) žehličku 
c) zvonček 
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