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Test: otázky a správné odpovědi 
 
Odlévání je zhotovování pevného tělesa  
z látky, která nemá pevný tvar  
chemickou reakcí dvou složek  
kováním na zápustkovém lisu  
cementováním a nitridováním  
 
Duté prostory v odlitku se před litím vytváří  
vkládáním jader do formy  
soustružením odlitku  
frézováním do odlitku  
vyfukováním  
 
Který z uvedených licích materiálů se nejvíce 
smršťuje?  
ocelolitina  
šedá litina  
červený bronz  
hliník při tlakovém lití  
 
Formovací písek musí být ve formě před litím  
suchý  
co nejmokřejší   
mírně vlhký   
do forem na odlévání se písek nepoužívá 
 
Jako materiál modelu při lití na vytavitelný model 
použijeme  
vosk   
dřevo  
sklo  
ocel  
 
Která fáze při postupném tuhnutí odlitku mezi 
ostatní nepatří?  
fáze plynného smršťování  
fáze tekutého smršťování  
fáze smršťování během tuhnutí  
fáze smršťování po ztuhnutí  
 
Při tváření  
se zachovává soudržnost materiálu    
se materiál dělí na menší části  
dochází k chemickým změnám v matriálu  
se materiál taví a posléze opět tuhne  
 
Mezi metody tváření patří  
ohýbání  
pilování  
nýtování  
montáž  
 
Tenkostěnná dutá tělesa se vyrábí  
protlačováním za studena  
protlačováním za tepla  
odléváním  
kováním  
 
Kterou část na kovadlině nenajdeme?  
soudek  
špalík  
roh 
dráhu 

 
Hrnce se dají s výhodou vyrábět  
hlubokým tažením plechů  
zápustkovým kováním  
tažením - protahováním  
tvarovým ohýbáním  
 
Čím větší je poloměr ohybu, 
tím menší je nebezpečí zlomu  
tím větší je nebezpečí zlomu  
nebezpečí zlomu s poloměrem ohybu nesouvisí  
tím křehčí je materiál  
 
Lití pod tlakem do trvalé formy je hospodárné při  
hromadné výrobě  
kusové výrobě  
výrobě unikátu  
je v každém případě nehospodárné  
 
Mezi vady odlitků nepatří  
výkovky  
struskové vměstky 
bubliny ve struktuře  
vychýlení jádra  
 
Mezi metody tváření nepatří  
frézování  
kování  
tažení drátů  
válcování  
 
Válce malého průměru se opírají o silnější válce u 
válcovací stolice  
quatro  
duo 
trio  
primo  
 
Doporučená kovací teplota leží v intervalu  
800 - 1300 °C  
500 - 700 °C  
1500 - 1800 °C  
500 - 1800 °C  
 
Ocel je tvárnější a lépe kovatelná,  
čím nižší je obsah uhlíku 
čím vyšší je obsah uhlíku 
čím více je legovaná  
čím je studenější  
 
Zakružování je operace prováděná na  
plechu  
výkovku  
odlitku  
dřevě  
 
Neznáme  
patní lis  
klikový lis  
kolenový lis  
výstředníkový lis  



 

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. 

 


