
Okresné kolo Technickej olympiády, 4. ročník 

Školský rok 2013/2014 

 

Test – kategória A_ riešenie 

 

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. Mechanické spracovanie materiálov, pri ktorom sa mení tvar bez toho, aby sa porušil 

materiál, je                                                                                                     2 body 
 

a) spájkovanie 
b) tvárnenie                                                         Správnu odpoveď zakrúžkuj! 
c) odlievanie 

 
3. Nebožiec je nástroj, ktorý používame na                           Napíš odpoveď.     4 body 

 
vyvŕtanie otvorov                                                                                              
 

4. Drôty sa vyrábajú                            2 body 
 

a) ťahaním                                                                                                         
b) odlievaním                                                  Správnu odpoveď zakrúžkuj! 
c) kovaním 

 
5. Padák vynašiel a sám aj pred divákmi predvádzal           2 body 

 

a) Daniel Siakeľ                                                                      
b) Ján Bahýľ                                                    Správnu odpoveď zakrúžkuj! 
c) Štefan Banič 

 
6. Stredy budúcich dier na oceľovom plechu pred vŕtaním označujeme        2 body 

 

a) ceruzkou 
b) klincom                                   Správnu odpoveď zakrúžkuj! 
c) jamkovačom 

 
7. Napíš štyri listnaté tvrdé dreviny                                               6 bodov   (4x1,5) 

dub, buk, jaseň, agát, hrab 
 



8. Kóta je na technickom výkrese                                             2 body 
 

a) pomer dvoch celých čísel v rohovom razítku 
b) číslo určujúce rozmer                                               Správnu odpoveď zakrúžkuj! 
c) úsečka ohraničená šípkami 

 
9. Nakresli daný predmet v náryse, bokoryse a pôdoryse. 

                                                                                                    6 bodov   (3x2) 

 

                    

 

10. Napíš dva druhy ručných píl určených na rezanie dreva     3 body   (2x1,5) 

     chvostovka, dierovka, čapovka, rámová píla 

 

 

 

 

 



11. Napíš názvy rozmerov drevenej doštičky                                   3 body   (3x1) 

1 šírka 
2 dĺžka 
3 hrúbka 

 

12. Opracovanie povrchu kovového materiálu pomocou pilníka nazývame      2 body 

      a) pílenie 
      b) pilovanie                                       Správnu odpoveď zakrúžkuj! 
      c) brúsenie  

 13. Medzi mechanické vlastnosti technických kovov a zliatin nepatrí              2 body 

      a) tvrdosť 
      b) pevnosť                                  Správnu odpoveď zakrúžkuj! 
      c) zlievateľnosť 

14. Napíš tri elektrárne, ako alternatívne zdroje elektrickej energie     3 body  (3x1) 

a) veterná 
b) solárna (slnečná) 
c) geotermálna 
d) vodná elektráreň 

15.  V elektrickom obvode je zapojená žiarovka na ktorej je údaj 6 V.  
       Napíš ako táto žiarovka svieti v obvode „ A “ a v obvode „ B “.  

                                                                                                              4 body   (2x2) 

 
A) slabo svieti, len žhaví                              B)  silno, jasne svieti 

 

                               



16. Pri ru čnom strihaní plechu držíme plech tak, aby sme dobre videli 

     a) na strihaný materiál                                                                                       2 body   
     b) na rysku, po ktorej striháme                    Správnu odpoveď zakrúžkuj! 
     c) na čuľuste nožníc 

17. Surové železo je produktom tavby vo     vysokej peci          Doplň odpoveď!   3 body   
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