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1. Ktorá dvojica na obrázku  má nesprávne priradený názov elektrického prvku k  jeho 

schematickej značke?  

Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

 

2. Do odpovede napíš, ktorým obvodom na nasledujúcom obrázku  bude prechádzať elektrický 

prúd ?   

 

       A)                             B)                                C)                                D) 

         Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

3. Ktorá trojica slov obsahuje všetky tri  názvy materiálov, ktorými  sú  vodiče elektrického prúdu ?  

A) sklo, striebro, zlato 

B) hliník, meď, oceľ  

C) drevo, papier, olovo 

D) tuha, železo, porcelán     Správnu odpoveď zakrúžkuj!  



4. Elektrický obvod na obrázku obsahuje tri rovnaké žiarovky. Ktorou žiarovkou bude prechádzať 

najväčší elektrický prúd? 

A) žiarovkou (3) 

B) žiarovkou (2) 

C) žiarovkou (1) 

D) prúd bude všade rovnaký  Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

 

5. V obvode na obrázku  sa  prepáli žiarovka (2), ktoré žiarovky ostanú naďalej svietiť. 

 A) žiarovka (1) a (3) 

B) žiarovka (1) 

C)  žiarovka (3) 

D) žiadna zo žiaroviek  Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

 

6. Žiarovka (1), zapojená podľa obrázka  sa prepáli. Ktoré žiarovky budú naďalej svietiť  : (Vyberte 

z ponúknutých odpovedí)  

A) žiarovka (2),(3) 

B) žiarovka (2),(3),(4) 

C) žiarovka (4) 

D) nijaká žiarovka   Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

 

7. Tvrdosť  dreva patrí medzi: 

a) fyzikálne vlastnosti dreva 

b) mechanické vlastnosti dreva 

c) chemické vlastnosti dreva           Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

 

8. Čím dosiahneme rozoberateľné spojenie súčiastok : 

a) skrutkou a maticou 

b) nitovaním 

c) lepením             Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

 



9. Čo tvorí tri základné časti stromu : 

a) kmeň, konáre, koruna 

b) koruna, kmeň, korene 

c) korene, kmeň, listy      Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

 

10. Pred začatím konečnej povrchovej úpravy dreva, pri poškodení, trhlinách a chybách dreva, 

použijeme : 

a) lepidlo 

b) lak 

c) tmel        Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

 

11. Akým pojmom označujeme pracovný alebo výrobný postup? 

a) technika 

b) technológia 

c) technická výchova      Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

 

12. Ako najpresnejšie určíme vek stromu?  

 

a) podľa letokruhov pri priečnom reze kmeňa 

b) podľa kôry stromu 

c) podľa výšky stromu      Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

 

13. Jedným zo základných pravidiel správania sa v školskej dielenskej učebni (ŠDU) je:  

a) Žiak môže vstupovať do ŠDU v sprievode starších spolužiakov 

b) Žiak môže vstupovať  do ŠDU sám    Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

c) Žiak môže vstupovať  do ŠDU len v sprievode vyučujúceho  

 

14. Predloha predstavuje leteckú snímku štyroch sudov. Ktorá z ponúknutých možností pohľadu zo 

zeme „a) až d)“ je totožná so snímkou.  

 
 

         Správnu odpoveď zakrúžkuj! 



15. Ktorý druh ručnej píly je potrebné použiť na vyrezanie otvoru na obrázku 

 

(a)  

(b)  

(c)     Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

 

16.  Z ponúknutých možností správne doplňte materiál ku každému výrobku: (textil, plast, kov, sklo, 

papier, drevo)  

           

 (a).....................................  (b) .....................................   (c) ................................... 

                

 (d) .....................................     (e) .....................................   (f) ..................................... 



17. Vymenujte 5 príkladov počítačového hardvéru: 
1) ............................................... 
2) ............................................... 
3) ............................................... 
4) ............................................... 
5) ...............................................   Správnu odpoveď zakrúžkuj! 

 
18. Ktoré zariadenie nie je určené na telefonovanie?  
 
(a) iPhone   
(b) iPod   
(c) SmartPhone      Správnu odpoveď zakrúžkuj! 
 
19. Uveďte správne názvy nástrojov pre ručné opracovanie dreva 

(a)  ............................................... 

(b) ............................................... 

(c) ............................................... 

 

20. Napíšte,  aký spôsob spájania materiálu je zobrazený na nasledujúcom obrázku 

 Odpoveď : ....................................................................  
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