
THD – 7. roč. – Otázky na opakovanie 

1. Čo označujeme ako technický materiál? 

Technickými materiálmi označujeme pevné látky, ktoré sa používajú na výrobu strojov, prístrojov, 

konštrukcií a úžitkových predmetov. 

2. Čo zaraďujeme medzi technické materiály? 

Zaraďujeme tu kovové materiály – železné a neželezné kovy. Patria tu tiež nekovové materiály – 

drevo, plasty, sklo, keramika. 

3. Čo je to surovina? 

Pod pojmom surovina rozumieme vyťaženú látku – napríklad železné kovy sa získavajú z vyťaženej 

železnej rudy a napríklad drevo sa získava z vyťaženého stromu. 

4. Čo patrí k fyzikálnym vlastnostiam dreva? 

Fyzikálne vlastnosti dreva sú vlastnosti určujúce jeho  kvalitu. Medzi fyzikálne vlastnosti dreva 

zaraďujeme vlhkosť, hustotu dreva, tepelnú vodivosť dreva, akustické vlastnosti dreva, farbu 

a lesk dreva. 

5. Čo zaraďujeme k mechanickým vlastnostiam dreva? 

Prejavujú sa pri pôsobení vonkajších mechanických síl, to znamená odolnosť proti deformácii 

a porušeniu. Patrí tu pevnosť, pružnosť, tvrdosť, štiepateľnosť. 

6. Na čo slúži meranie a obrysovanie dreva? 

Je to prenesenie tvaru a rozmerov výrobku z technického výkresu na pripravený materiál – drevo. 

Používame pracovné náradie – ceruzu, skladací meter, drevenú uholnicu, kružidlo. 

7. Charakterizuj rezanie dreva 

     Výsledkom rezania je oddelená časť materiálu, Ako odpad pri rezaní vznikajú triesky. Pri rezaní 

používame ručné pílky na drevo, napr. chvostovku, dierovku. 

8. Aké pomôcky potrebujeme pri spájaní dreva klincami? 

Pri spájaní dreva klincami používame kladivo, rôzne druhy klincov, zverák. 

9. Čo je výsledkom rašpľovania, pilovania a brúsenia dreva? 

Výsledkom sú presné rozmery a vyhladený povrch a hrany drevených výrobkov. Používame 

rašpľu, pilník, brúsny papier. Rašpľou opracujeme drevo nahrubo, pilníkom dokončujeme 

orašpľované plochy na jemno . pomocou brúsneho papiera dosiahneme veľmi hladký povrch 

dreva. 

10. Charakterizuj vŕtanie dreva 



Je to základný spôsob zhotovovania dier. Nástroj na vŕtanie je vrták, ktorý vykonáva hlavný rezný 

pohyb – rotačný a aj vedľajší rezný pohyb – posuv do rezu. Stroj na vŕtanie je vŕtačka. 

Vŕtanie diery sa zhotovuje priebežné cez celú hrúbku materiálu a nepriebežné – len do určitej 

hĺbky. 

11. Čo je to dlabanie dreva? 

Je to vytváranie priechodných a nepriechodných otvorov rôznych tvarov v dreve. Pracovným 

nástrojom je dláto.  Existujú aj špeciálne dláta, ktoré sa používajú v rezbárstve pri zhotovovaní 

sôch  a reliéfov z dreva. 

12. Charakterizuj spájanie dreva skrutkami 

Na pevnejšie spájanie dvoch drevených častí sa používajú skrutky do dreva, ktoré sa upevňujú 

pomocou skrutkovača. Výber vhodného skrutkovača volíme podľa hrúbky a veľkosti zárezu 

v hlave skrutky. 

13. Akú funkciu má povrchová úprava dreva? 

Úlohou povrchovej úpravy je chrániť   a predlžovať životnosť výrobkov z dreva. Cieľom 

povrchovej úpravy je ochrana proti vlhkosti, znečisteniu, poveternostným podmienkam 

a biologickým škodcom. 

14. Čo patrí k povrchovým úpravám dreva? 

Patrí tu morenie, voskovanie, lakovanie a farbenie dreva. 

15. Čo je to morenie dreva? 

Morenie umožňuje zmeniť prirodzenú farbu dreva. Na morenie sa používajú moridlá – sú to 

roztoky prírodnej farby rozpustenej vo vode alebo liehu. Pred možným vplyvom vlhkosti môžeme 

drevo po morení chrániť lakovaním alebo voskovaním. 

16. Čo je to lakovanie dreva? 

Je to dokončovanie výrobkov priehľadnými nátermi. Výrobok lakovaním rýchlo získa  hladký 

a lesklý povrch.  

17. Čo je to voskovanie dreva? 

Umožňuje dosiahnuť vytvorenie tenkej ochrannej vrstvy, ktorá chráni drevo pred znečistením 

a vodou. Voskuje sa pastou, ktorá však nevytvára trvalú ochranu a treba  ju priebežne obnovovať. 

Voskované máme napríklad parkety v triedach. 

18. Čo je to farbenie dreva? 

       Farbenie dreva – krycie nátery  robíme väčšinou na výrobkoch zhotovených z dreva nižšej kvality 

a malej dekoratívnej hodnoty. Na krycie nátery používame farby a emaily. Dobre zakrývajú štruktúru 

dreva a využívajú sa v rôznych farebných odtieňoch. 


