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1. Priraď šípkou k nasledujúcim objavom ich správneho vynálezcu! 

a) Galvanický článok     1. André Marie Ampér 
b) Elektrochemický článok     2. Luigi Galvani 
c) Elektrický prúd      3. Alessandro Volta 

Správne riešenie     a2; b3; c1   3 b. 

2. K nasledujúcim názvom priraď pomocou šípky ich schematické značky! 

1 Vodič        

2 voltmeter       

3 zásuvka       

4 primárny článok, akumulátor     
5 zapínací kontakt  
 

Správne riešenie:        5 b. 

            

3. Súčasťou bicykla sú svetlá a tie sú napájané elektrickou energiou.  Zakrúžkuj, ktoré zariadenia 

na bicykli vyrábajú alebo dodávajú elektrickú energiu. 

a) transformátor 

b) dynamo 

c) batéria 

d) alternátor 

e) turbína 

f) cievka    

Správne riešenie      b, c    2 b 

 

4. V ktorej elektrárni sa premieňa energia vody na elektrickú energiu? (zakrúžkuj správnu 

odpoveď)

a) vodné 
b) veterné 
c) atómové 

d) solárne 
e) na biomasu 
f) tepelné   

 
Správne riešenie      a    3 b. 

 

5. V súčasnosti sa často spomína šetrenie energiami v domácnosti. Napíš tri možnosti šetrenia 

vodou v domácnosti. 

Správne riešenie: sprcha – vaňa, tesnenie batérií, šetrné splachovanie, úsporné umývanie riadu
            6 b 

 



6. Na opracovanie rôznych materiálov používame rôzne druhy náradia. Napíš názov aspoň troch 

druhov náradia, ktoré používame na opracovanie dreva: 

Správne riešenie:  Pílka, rašpľa, pilník, dláto, hoblík     6 b. 

 

7. Najčastejšie rozdeľujeme materiály na kovové a nekovové. Napíš aspoň tri nekovové 

materiály: 

Správne riešenie:  drevo, sklo, keramika, betón, hlina, kameň, plasty  6 b. 

 
 

8. Na spájanie materiálov využívame rozoberateľné  a nerozoberateľné spoje. Ktorý spoj patrí 

medzi rozoberateľné spoje: 

a) skrutkový spoj s maticou 
b) lepený spoj 
c) čapový spoj 
d) spoj pomocou vrutov do dreva 

Správne riešenie:    a, d      2 b. 

 

9. V domácnosti používame spotrebiče, ktoré nazývame „biela“ alebo „čierna“ technika. Napíš 

aspoň tri zariadenia, ktorým sa hovorí „biela technika“. 

Správne riešenie:   chladnička, práčka, mikrovlnná rúra, sporák  6 b 

 

10. Ktorý z uvedených materiálov nie je plast? 

a) novodur 
b) azbest 
c) organické sklo 
d) polyvinylchlorid 

Správne riešenie:   b      2 b. 
 

11. Pri každom výrobnom procese sa musí dodržať správny postup. Skús aj ty pomocou čísel 

(1,2,3,4,5) zoradiť uvedené činnosti tak, aby vznikol správny postup výroby keramického 

predmetu. 

• Glazovanie   4 

• Sušenie    2 

• Pálenie    3 

• Modelovanie    1 

• Pálenie    5 

Správne riešenie:         5 b. 
  



 

12. Vlastnosti ocele môžeme v procese jej výroby meniť:  

a) ohybom 
b) ťahom           
c) pridávaním vhodných prvkov v procese výroby ako je napr. mangán, chróm, nikel. 

Správne riešenie:   c      2 b. 
 

13. Na nerozoberateľné spájanie často používame spájkovanie. Ako ho môžeme definovať? 

a) je to difúzny spôsob spájania kovových dielov, 
b) je to difúzny spôsob spájania nekovových dielov, 
c) je to difúzny spôsob spájania kovových dielov s nekovovými.     

Správne riešenie:   a      2 b. 
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