
SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY 

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 

4. ročník, školský rok 2013/2014 

Okresné kolo 

Zadanie praktickej časti, kategória A 

 

Kód  žiaka:     Základná škola:     Počet bodov: 

 

Feladvány: 

A műszaki rajz alapján az előkészített anyagból, szerszámok, segédeszközök és alaklemez (sablon) 

segítségével készítsetek egy működőképes készítményt „Kúszó medve“ elnevezéssel. 

Útmutatás a tanulók számára: 

A készítmény méreteit fontos betartani. A medve alakjának lerajzolására/körülrajzolására szolgál 

a mellékelt alaklemez (sablon), melyet a tanulópáros felhasznál.  A medvefigurát a tanuló 

esztétikusan is kikészítheti (felületi kikészítés), mindez csak a tanuló alkotókész- ségétől 

(fantáziájától) függ. A készítmény működőképessége a medve (macifigura) felfelé kúszásában 

nyilvánul meg a spárga egyik vagy másik végének meghúzása következtébe. A mackófigura felső 

részén látható lyukakat a jelenlévő pedagógus fúrja ki. A tanuló magával hoz egy műanyag vonalzót, 

ceruzát és ollót. 

 

Segédeszközök, anyag és szerszámszükséglet (egy tanulópár számára) 

 120 mm x 150 mm x 10 mm méretű lucfenyő léc 

 170 mm x 20 mm x 20 mm méretű lucfenyő léc  

 Macialakú alaklemez (sablon) 

 Ø  1,25 mm jutaspagát 

 Favágó kézifűrész – csapozó fűrész, 

 Faráspoly – fél gömbölyű, gömbölyű, lapos (a mackó részeinek kidolgozására), 

 Gyalupad esetleg satuval ellátott lakatos asztal, 

 dörzspapír 100 (100*100), 

 Ø 2 mm, kézi fára alkalmatos szögfúró - göbözött fúró, cigányfúró  

 300 mm acél méter  

 Szines papír, fekete filctoll, ragasztó  

Időhatár a készítmény elkészítésére:          90 perc 
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