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Test: otázky a správné odpovědi 
 
Zvuková zkouška se používá hlavně pro  
litinové výrobky  
plechové výrobky  
výrobky z plastu  
výrobky ze dřeva  
 
Kyvadlovým kladivem se zjišťuje   
vrubová houževnatost  
pevnost v tlaku 
mechanická pružnost 
kujnost kovu  
 
Trhacím strojem se nezjišťuje  
tvrdost  
pevnost v tahu  
mez kluzu 
poměrné prodloužení 
 
Zkouška tvrdosti se neprovádí podle  
Robertse  
Vickerse  
Rockwella  
Brinella  
 
Otiskový vnikací hrot při zkoušce tvrdosti 
podle Vickers je  
diamantový jehlan  
ocelová kulička  
ocelový kužel 
diamantový kužel 
 
Mezi zkoušky bez porušení materiálu nepatří  
jiskrová zkouška  
kontrola pomocí rentgenu  
ultrazvuková zkouška  
magnetická prášková metoda  
 
Vzorec pro Hookův zákon je  
σ = E × ε   
ε  = σ × E 
E = σ × ε   
σ = E / ε   
 
Pro měření délek předepisuje norma teplotu  
293 K  
15 °C  
teplotu při měření norma nepředepisuje  
teplotu norma pouze doporučuje nad 0 °C  
 
Rovinnost plochy lze kontrolovat 
nožovým pravítkem 
vidlicovým pravítkem 
pravidelnou vidlicí 
lžicovým pravítkem 
 
Vodováhou měříme  
vodorovnou a svislou polohu   
úhel 45°  
hustotu vody 
váhu vody  
 
Drsnost povrchu lze měřit  
profilovým měřicím přístrojem  
kuželovou měrkou  
kapilární metodou  
rentgenem  
 

K odstínění rentgenových paprsků při měření 
použijeme stínidel  
z olova  
z oceli  
z betonu 
z plátna  
 
Haptická kontrola je kontrola   
hmatem  
zrakem  
sluchem  
čichem  
 
Kontrola pomocí čichu je kontrola  
olfaktorická  
optická  
akustická  
systemická  
 
Při metalografické kontrole zkoumáme 
vyleštěný  a naleptaný povrch kovu pomocí 
mikroskopu  
obrobený povrch výrobku pomocí lupy  
dřevěnou surovinu na přítomnost kovu  
množství olova v olovnatém křišťálu  
 
Rentgenovými paprsky lze kontrolovat ocel    
do tloušťky 90 mm  
do tloušťky 900 mm  
do tloušťky 90 cm  
do tloušťky 9 mm  
 
Písmeno σ ve vzorci Hookova zákona značí  
napětí v Mpa  
modul pružnosti v N / mm2  
poměrné prodloužení v mm 
hranici pružnosti v % 
 
Nonius je součástí  
posuvného měřítka  
třmenového mikrometru  
spároměru 
válečkového kalibru   
 
Mezi přístroje pro zkoušení materiálu nepatří  
drticí lis  
padací kladivo 
trhací stroj  
tvrdoměr Rockwell   
 
Mezi optické měřicí přístroje nepatří   
induktivní měřič délky 
měřicí mikroskop  
měřicí projektor  
laserový zaměřovač 
 
Při statistické kontrole zkoumáme    
určitý počet náhodně vybraných výrobků  
všechny výrobky   
každý desátý výrobek 
výrobky, které se nepohybují  
 
Statik (zaměstnání) je  
stavební inženýr  
strojní inženýr  
ekonom  
matematik  



Metodický pokyn pro práci s testem 

 

1. Učitel nahraje do notebooků žáků zadání testu a stáhne do nich potřebný program 
MultipleChoice z  http://www.programming.de/freeware_windows.php 

2. Učitel žákům vysvětlí, jak budou s testem pracovat (viz níže POKYN PRO ŽÁKA). 
Pokyn může rozdat v tištěné podobě nebo promítnout. 

3. Po absolvování testu učitel s žáky projde znovu test a vysvětlí jevy, ve kterých žáci 
chybovali. 
 

Poznámka: 

Pokud není učebna vybavena notebooky či PC pro jednotlivé žáky, může učitel také celý test 
vytisknout a nechat žáky, aby správné odpovědi zaškrtávali. 
 
 

POKYN PRO ŽÁKA 

a/ Spuštění: 

Je možné otevřít soubor *.mul dvojklikem. Program se pak spustí s příslušným testem. Lze 
také přetáhnout soubor *.mul na okénko programu pro jeho spuštění. Pořadí, v němž se 
objevují otázky a odpovědi, se náhodně mění, aby bylo zabráněno mechanickému opisování. 

b/ Průběh testu: 

Odpovězte na otázku tak, že zvolíte správnou odpověď ze čtyř nabídnutých možností 
Vždy můžete vidět, kolik otázek je ve skupině, jak daleko jste s vašimi odpověďmi a kolik 
otázek jste zodpověděli správně nebo špatně. 
Na konci úlohy si lze v dolní části obrazovky (rolovat) zkontrolovat, které odpovědi byly 
správně, které špatně. 
 
c/ Ovládání:  

Pro ovládání programu můžete použít tlačítka klávesnice (UP / DOWN / RETURN) nebo myš. 
Mezi otázkami se můžete pohybovat dopředu a dozadu pomocí kurzorových kláves LEFT a 
RIGHT, takže můžete přeskočit otázky. Pokud tak ale učiníte, neposkytne program na konci 
souhrnné hodnocení. 

 

 

 

 

 

 

 



Prameny a literatura:  

 

Frischherz, A.; Skop,  P.: Technologie zpracování kovů 1, Základní poznatky. SNTL, Praha 
2004, ISBN 80-902655-5-3 

Program MultipleChoice:  
FREEWARE, Johannes Wallroth  http://www.programming.de/freeware_windows.php 

Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz).  

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 
typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. 

 


