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1. Prostredie v ktorom žijeme a pracujeme s technikou sa nazýva:              2 body 
 

a) spoločensko - technické prostredie 

b) prírodovedné prostredie   Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

c) technické prostredie 

 

2. Do dejín techniky sa zapísali aj mnohí slovenskí vynálezcovia. Napíš mená dvoch 

slovenských vynálezcov.                                                                                 4 body (2+2) 
 

...................................................................................................................................... 

            Ján Bahýľ, Jozej Murgaš, Štefan Banič, Daniel Siakeľ, Aurel Stodola 

 

3. Napíš čo rozumieš pod pojmom technika.                                                    4 body (2+2)   

 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

        výrobné nástroje, stroje, ako aj spôsob ich používania v procese výroby 

 

4. Technologický postup je  ........................................  určitého výrobku.      3 body 

                                                                

                                                   spôsob výroby                        Doplň odpoveď! 

 

5. Všetky spôsoby grafického zobrazenia technickej myšlienky, náčrtom, technickým 

výkresom alebo počítačom, sa spoločne nazývajú:                                      2 body 
 

     a) technické kreslenie 

     b) technická grafika                          Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

d) počítačová grafika 

 

6. Napíš všeobecnú cestu vzniku výrobku. Pri odpovedi vyber  v správnom poradí len 

štyri slová  z ponuky –  návrh, myšlienka, pokus, zhodnotenie, experiment, konštrukcia, 

výroba, overenie, aplikácia, využitie.                                                                2 body 

 

    .......................................................................................................................................... 

         myšlienka – konštrukcia – výroba – využitie 

 

 



7. Napíš názvy troch priemetní pri pravouhlom premietaní                           3 body 

 

    .................................................................................................... 

              nárysňa, pôdorysňa, bokorysňa 

 

8. Vymenuj štyri listnaté tvrdé dreviny                                                             4 body 

 

    .................................................................................................... 

                dub, buk, agát, jaseň, hrab 

 

9. Napíš ako sa nazýva číselné označenie rozmerov predmetov (súčiastok) zobrazených 

na výkrese:  ...................................                                                                  3 body 

                                   kótovanie 

 

10. Medzi čiary používané na technické kreslenie patrí aj tenká čiara: 
 

      a) trojbodkočiarkovaná                           2 body 

      b) viacbodkočiarkovaná                          Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

      c) dvojbodkočiarkovaná 

 

11. Kóta na technickom výkrese je:                                                                   2 body 
 

      a) úsečka ohraničená šípkami        

      b) pomer dvoch celých čísel v rohovom razítku      Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

      c) číselný údaj o veľkosti daného rozmeru 

 

12. Nebožiec je nástroj, ktorý používame na:                                                   2 body 
 

      a)  označenie stredu dvoch na seba kolmých čiar 

      b)  vyvŕtanie diery                                                 Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

      c)  opracovanie materiálu 

13. Napíš názvy rozmerov drevenej doštičky                                                    3 body   

 

1 ...............................  šírka 

2 ...............................   dĺžka 

3 ...............................   hrúbka 

 

 



14. Napíš dva druhy píl určených na ručné rezanie dreva, ktoré poznáš: 

     ....................................................................................................                      2 body   

                 chvostovka, čapovka, dierovka, rámová píla, lupienková píla 

15. Tenkou bodkočiarkovanou čiarou sa označujú na strojárských technických 

      výkresoch: 

      a) neviditeľné hrany                2 body 

      b) kótovacie čiary                              Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

      c) osi súmernosti 

16. Medzi fyzikálne vlastnosti dreva nepatrí:                                                   2 body 

     a) nasiakavosť dreva 

     b) pružnosť dreva          Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

     c) lesk, kresba dreva 

17. Napíš štyri mechanické  vlastnosti dreva                                                    4 body 

      ..................................................................................................................... 

           tvrdosť, pružnosť, štiepateľnosť, pevnosť 

18. Napíš čo rozumieš pod pojmom „polovýrobok“:                                       4 body 

      ........................................................................................................................ 

      ........................................................................................................................ 

            opracovaný materiál pripravený na ďalšie spracovanie vo výrobe 
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