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TEST – PRÁCE SE DŘEVEM

Oddíl A

Otázka č.1 Při dlabání vytváříme

A válcové díry
B kuželovité díry
C otvory s ostrými rohy a hranami

Otázka č.2 V praxi se dlabání výřezů provádí pro

A spojování vruty
B zapouštění čepů, kování, zámků
C spojování pomocí kolíků

Otázka č.3 Co není částí dláta

A břit s ostřím
B dřík
C stopka
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Otázka č.4 Při dlabání tlučeme na dláto

A kladivem
B paličkou
C kovadlinou

Otázka č.5 Při dlabání průchozí díry

A podkládáme obráběný materiál dřevěnou podložkou
B podkládáme obráběný materiál kovovou podložkou
C obráběný materiál nepodkládáme žádnou podložkou

Otázka č.6 Aby se při dlabání dřevo nerozštíplo

A uděláme nejprve záseky po vláknech
B uděláme nejprve záseky přes vlákna
C omotáme materiál např. drátem

Oddíl B

Otázka č.1 Co nemůžeme hoblováním vytvářet

A slepé díry
B přesné rozměry výrobku
C zdrsňování povrch výrobku

Otázka č.2 Co nenajdeme na hoblíku

A plaz
B ochranný hmatec
C ploska

Otázka č.3 Který název není hoblíkem

A macek
B záhlubník
C klopkař

Otázka č.4 Při seřizování máme hoblík umístěn

A v ruce
B na desce stolu
C na vyrovnávací desce



Otázka č.5 Při hoblování držíme hoblík

A oběma rukama
B jednou rukou
C máme ho upnutý ve svěráku

Otázka č.6 Při hoblování na začátku hoblované plochy

A tlačíme více na ochranný hmatec
B tlačíme více na kolík
C netlačíme na hoblík vůbec

Oddíl C

Otázka č.1 Spojení pomocí vrutů je

A spojení nerozebíratelné
B spojení rozebíratelné
C spojení pevné

Otázka č.2 Co není částí vrutu

A válcovitý krček
B hlava se zářezem
C břit s ostřím

Otázka č.3 Při označení velikosti vrutu např. 5  x  70 určuje  první číslo

A délku vrutu
B průměr dříku vrutu
C hloubku zašroubování vrutu

Otázka č.4 jaký druh hlavy u vrutů nenajdeme

A hlavu zápustnou
B hlavu propadlou
C hlavu půlkulovou



Oddíl D

Otázka č.1 Lepený spoj je

A nerozebíratelný
B rozebíratelný
C konstrukční

Otázka č.2 Pevnost lepeného spoje ovlivňuje

A správný výběr lepidle
B počasí
C teplota v místnosti kde se výrobek nachází

Otázka č.3 Mezi disperzní lepidla na dřevo nenáleží

A herkules
B dispercol
C epoxidová pasta

Otázka č.4 Při lepení se musíme řídit

A velikostí spoje
B dobou vytvrzení lepidla
C návodem k použití daného lepidla

Vyhodnocení testu

Oddíl A 1C,  2B,  3B,  4C,  5A,  6B

Oddíl B 1A,  2C,  3B,  4A,  5A,  6A

Oddíl  C 1B,  2C,  3B,  4B

Oddíl  D 1A,  2A,  3C,  4C
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