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Test: otázky a správné odpovědi 
 
 

 
Mezi metody obrábění nepatří  
válcování  
řezání  
pilování  
vrtání  
 
Který tvar třísky při třískovém obrábění 
neznáme?  
montovaný  
drobivý  
dělený  
plynulý  
 
Mezi metody obrábění patří  
frézování  
kování  
ohýbání  
protlačování  
 
Obrobek připravujeme k obrábění  
orýsováním  
omalováním  
oleštěním  
omytím  
 
Mezi nástroje pro značení polotovaru před 
obráběním nepatří  
zoubek  
rejsek  
rýsovací jehla  
důlkovač  
 
Který údaj pro úhel břitu při sekání je 
chybný?  
olovo  - 95°  
hliník - 35°  
šedá litina - 65°  
legovaná ocel - 80°  
 
Katr v pilnici je pila  
strojní  
ruční  
nožní  
nůžková  
 
Rašple je  
název pilníku na dřevo  
název škrabky na kov  
název brusky na sklo  
název lisu na ovoce  
 
Řezný pohyb vrtáku charakterizují údaje:  
řezná rychlost, posuv a počet otáček  
řezná rychlost, počet otáček a přítlak  
rozvor, pohon a počet otáček  
počet otáček, přísun a náklon  

Závitník je  
nástroj na řezání vnitřního závitu  
nástroj na řezání vnějšího závitu  
kruhová závitová čelist  
kuželový záhlubník  
 
Který pracovní úkon se neprovádí na 
obráběcích strojích?  
upínání stroje  
upínání obrobku  
upínání nástroje  
provádění pracovních pohybů  
 
Řezání závitů se běžně provádí  
soustruhem  
frézkou  
pilou  
bruskou  
 
Jedna z částí soustruhu se nazývá  
koník  
oslík  
psík  
kočka  
 
Rýsovací desky se vyrábí   
ze žuly  
z pískovce  
z olova  
z hliníku  
 
Střídavé vychýlení zubů od osy pilového 
listu se nazývá  
rozvod zubů  
rozteč zubů  
rozkrok zubů  
rozmach zubů  
 
Kotoučovou pilu můžeme jinak také nazvat 
cirkulárka  
ocaska  
rámovka  
metelka  
 
Pro vyvrtání díry do zdi použijeme  
ruční vrtačku  
stolní vrtačku  
sloupovou vrtačku  
stojanovou vrtačku  
 
Hlavice vrtačky pro upevnění vrtáku se 
nazývá  
sklíčidlo  
svěrač   
chapadlo  
držadlo  



 
Vystružování je  
jemné vyhlazení předpracované díry  
hrubé předvrtání díry  
současné vyvrtání více děr  
tvarové soustružení sloupků podle šablony 
 
Zapichování se provádí na  
soustruhu  
frézce  
vrtačce  
hoblovce  
 
Fréza je  
nástroj  
stroj  
výstroj  
ústrojí  
 
Jedna část soustruhu se nazývá   
saně  
boby  
lyže  
brusle  
 
Mezi způsoby obrábění kuželových ploch na 
soustruhu nepatří  
otočení pohyblivé lunety  
natočení nožových saní  
užití kopírovacího pravítka  
vyosení koníku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Upnutý obrobek se pohybuje při  
soustružení  
frézování  
vrtání  
hoblování  
 
Obrábění brusivem volně rozptýleným  
v kapalině nazýváme  
lapování  
honování  
lakování  
slinování  
 
Mezi nekonvenční metody obrábění nepatří  
elektrojiskrové zapékání  
elektrojiskrové vrtání   
elektrojiskrové řezání  
elektrojiskrové zahlubování  
 
Řezná emulze je  
směs minerálního oleje a vody v poměru 1:10  
směs minerálního oleje a vody v poměru 100:1  
sloučenina minerálního oleje a vody  
sloučenina vody a speciálních solí  
 
Revolverová hlava u stroje slouží  
jako nosič nástrojů obráběcího automatu  
k rychlému prostřelení děr v měkkém materiálu  
k pneumatickému zatloukání hřebů  
jako základní deska u karuselového soustruhu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Frischherz, A.; Piegler, H.: Technologie zpracování kovů 2, Odborné znalosti. SNTL, Praha 
2001, ISBN 80-902655-1-0 

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. 

 


