
 

 

 

Svoje odpovede zapisuj pod jednotlivé otázky. Vyplnený odpoveďový formulár treba zaslať 

(enviro@stromzivota.sk) do 11.01.201

 

 

Odpoveďový formulár

 

 

Otázky: 

1. Koľké výročie narodenia Štefana Jedlíka si pripomíname v

Talent? 

219 výročie 

 

2. Aj keď Jedlík vymyslel niekoľko desiatok vynálezo

Bol príliš skromný. To, čo nepokladal za dokon

zostrojil iba ako demonštračné pomôcky

 

3. Skúmaniu akých javov sa Jedlík venoval?

Elektromagnetických javov. 

 

4. Čo bol Jedlíkov najvýznamnejší 

Zostrojil prototyp dynama (zariadenie, ktoré premieňa mechanickú energiu na elektrickú).

 

5. Čo využívajú veľké a ťažké 

nevyčerpávali udržiavaním hmotnosti

Využívajú plachtenie pomocou horúcich vzostupných vzdušných prúdov

 

6. Ak by bolo potrebné vytlačiť do 

základe tohto mesačného princípu?

Napr. ju podložiť guľatinou, aby sme ju mohli „vy

 

7. Mnohé závody zamerané na výrobu 

využívajú vo svojich dielňach na uľahčenie práce tohto

zamestnancom prácu? 

Pohyblivé pásy či pohyblivá výrobná linka, po ktorých sa posúvajú veci k zamestnancom.

 

8. Uveď vlastný príklad využitia tohto

v článkoch. 

napr. pohyblivý pás pri pokladni v

 

 

 

 

Svoje odpovede zapisuj pod jednotlivé otázky. Vyplnený odpoveďový formulár treba zaslať 

.2019. 

 

dpoveďový formulár teoretickej časti 

Koľké výročie narodenia Štefana Jedlíka si pripomíname v deň uzávierky 4. kola súťaže TRIZ

niekoľko desiatok vynálezov, patent mal len jeden. Prečo?

To, čo nepokladal za dokonalé a úplne hotové, nezverejnil. 

zostrojil iba ako demonštračné pomôcky. A preto si dal patentovať iba jeden jediný vynález.

Skúmaniu akých javov sa Jedlík venoval? 

významnejší vynález, aj keď oficiálne sa pripisuje niekomu inému?

dynama (zariadenie, ktoré premieňa mechanickú energiu na elektrickú).

ťažké vtáky (napr. dravce), aby sa pri dlhom lete

nevyčerpávali udržiavaním hmotnosti svojho tela vo vzduchu? 

Využívajú plachtenie pomocou horúcich vzostupných vzdušných prúdov. 

Ak by bolo potrebné vytlačiť do kopca nejakú ťažkú vec, ako by sme si mohli uľahčiť prácu na 

mesačného princípu? 

guľatinou, aby sme ju mohli „vykotúľať“. 

Mnohé závody zamerané na výrobu veľkých a ťažkých vecí (napr. autá, veľké elektrospotrebiče

vo svojich dielňach na uľahčenie práce tohto mesačný princíp. Čo konkrétne uľahčuje 

Pohyblivé pásy či pohyblivá výrobná linka, po ktorých sa posúvajú veci k zamestnancom.

Uveď vlastný príklad využitia tohto mesačného princípu – okrem už 

napr. pohyblivý pás pri pokladni v obchode, páka, kladka, výťah 

Svoje odpovede zapisuj pod jednotlivé otázky. Vyplnený odpoveďový formulár treba zaslať mailom na 

deň uzávierky 4. kola súťaže TRIZ-

len jeden. Prečo? 

úplne hotové, nezverejnil. Väčšinu prístrojov 

si dal patentovať iba jeden jediný vynález. 

vynález, aj keď oficiálne sa pripisuje niekomu inému? 

dynama (zariadenie, ktoré premieňa mechanickú energiu na elektrickú). 

lete či hľadaní koristi 

kopca nejakú ťažkú vec, ako by sme si mohli uľahčiť prácu na 

autá, veľké elektrospotrebiče) 

. Čo konkrétne uľahčuje 

Pohyblivé pásy či pohyblivá výrobná linka, po ktorých sa posúvajú veci k zamestnancom. 

okrem už vecí spomínaných 


