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Materiály – I1 – Měření, orýsování, ohýbání, rovnání 

1)Co je to měření? 

a) činnost provádějící se šuplerou 

b)kontrolní činnost, kdy zjistíme skutečný rozměr 

c)ruční zpracování kovů a plastů 

 

2)Měřidla, která měří délky, vyber správnou variantu. 

a)pevná – metr, nastavitelná – šuplera, pásmo- kalibr 

b)nastavitelná – úhloměr, nastavitelná – šuplera, pevná – šablona 

c)pevná – pásmo, úhloměr, šuplera, nastavitelná – šablona , kalibr 

 

3)Jaké rozměrové systémy se používají u nás? Najdi správnou variantu, 

a)palcový systém 

b)metrický systém 

c)mílový systém 

d)loktový systém 

 

4)Co má vliv na nepřesnost a chyby při měření? 

a)nálada, slunečné počasí 

b)nesprávná poloha měřidla 

c)velký tlak na měřidlo 

d)nerovnost obrobku 

 

5)Co je šuplera? 

a)hmatadlo 

b)ocelové pevné měřidlo 

c)posuvné měřidlo s přesností 0,1mm, 0,05 mm a 0,02 mm 
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6)Které části nepatří do šuplery? 

a)měřící ramena – hlavní a posuvné  

b)hloubkoměr 

c)ustavovací ústrojí 

d)hmatadlo s úhloměrem 

e)nonius 

 

7)Jaké pomůcky používáme k měření úhlů? Najdi chybnou odpověď. 

a)pevné šablony - 37°, 98°, 118° 

b)pohyblivá měřidla – kovový úhelník 

c)univerzální nebo obloukový úhloměr 

 

8)O co jde při orýsování? 

a)jde o přípravnou práci, při které zakreslujeme na materiál značky pomocí nářadí na 
orýsování 

b)jde o činnost, při které měníme tvar obrobku 

c)jde o činnost, při které vracíme materiálu původní tvar 

 

9)Základní nářadí pro orýsování. Najdi, co tam nepatří. 

a) rýsovací jehla      b)kružítko       c)nádrh    d)důlčík            e)vodorovná deska        f)plastové 
pravítko 

 

10)Co je nádrh? 

a)plechová podložka 

b)rýsovací stojan 

c)mikroznačkovač 

 

11)Co je to rovnání? 

a)pracovní operace, při které vracíme materiálu daný tvar před deformací 
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b) pracovní operace, při které vracíme materiálu daný tvar po deformací 

c)pracovní operace, při které vyrovnáme materiál do rovna 

 

12)Rovnat můžeme: 

a)za studena, strojně, automaticky 

b)za studena, ručně, strojně, při ohřevu 

c)poloautomaticky, ručně, strojně, při ohřevu  

 

13) Pracovní operace, při které měníme tvar materiálu se nazývá? 

a) měření délek 

b)orýsování 

c)ohýbání 

d)rovnání 

 

14)Zakružování je druh: 

a)orýsování 

b)ohýbání 

c)rovnání 

 

15)Ohýbání trubek za studena se provádí: 

a)elektrickou ohýbačkou 

b)autogenem 

c)jednoruční ohýbačkou 

 

16)Ohýbání za tepla lze provádět: 

a) u trubek malých 

 b)u trubek velkých 

c)nelze provádět 
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17)Najdi správnou variantu: 

a) 1 palec = 25,4 mm 

b) 1 palec = 25,5 mm 

c) 1 palec = 24,5 mm 

 

18)Najdi chybnou variantu: 

a) 2m = 2000 mm 

b)30 cm = 3 dm 

c)12 mm = 0,0012 m 

d)4 mm = 0,004 m 

 

19)K čemu slouží nonius? 

a)k odečtu mm na posuvném měřítku 

b)k odečtu zlomku mm na posuvném měřítku 

c)k odečtu mm a cm na hloubkoměru 

 

20)Popiš! Zakroužkuj,  pokud popis je shodný s číslem! 

a) nonius = 1 

b)šoupátko = 2 

c)hlavní neposuvné ramen = 3 

d)hloubkoměr = 4 

e)ustavovací ústrojí = 5 

 

 

 

 

 

 



SOŠ a SOU, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Stránka 6 
 

správné odpovědi: 

1)b 

2)b 

3)cd 

4)bcd 

5)c 

6)d 

7)a 

8)a 

9)ef 

10)b 

11)a 

12)b 

13)c 

14)b 

15)c 

16)b 

17)a 

18)c 

19)b 

2O)ace 

 

Tento materiál je vlastní tvorbou autora. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro 

potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití 

podléhá autorskému zákonu. 
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