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Kreslení výkres sestavení - test
1. Druhy výkres podle ú elu, k jakému slouží (co obsahují):
a) skica, výrobní výkres, schématický výkres (schéma)
b) výrobní výkres, výkres sestavení, schématický výkres (schéma)
c) výrobní výkres, výkres sestavení, výkres ve 2D
d) schématický výkres (schéma), výrobní výkres, kopie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Které povinné údaje musí obsahovat každé popisové pole?
a) název sou ásti/skupiny, íslo výkresu, m ítko zobrazení
b) název nebo logo vlastníka výkresu, íslo výkresu, kdo výkres kreslil
c) íslo výkresu, název nebo logo vlastníka výkresu, název sou ásti/skupiny
d) zp sob promítání, íslo výkresu, název sou ásti/skupiny
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Výkres sestavení obsahuje:
a) zobrazený objekt (sestavu), ozna ení sou ástí (pozice), kusovník, celkové kóty a/nebo
ipojovací rozm ry, dopl kové technické informace
b) zobrazený objekt (sestavu), ozna ení sou ástí (pozice), popisové pole, kusovník, celkové
kóty a/nebo p ipojovací rozm ry, dopl kové technické informace
c) ozna ení sou ástí (pozice), popisové pole, kusovník, celkové kóty a/nebo p ipojovací
rozm ry, dopl kové technické informace
d) zobrazený objekt (sestavu), ozna ení sou ástí (pozice), popisové pole, kusovník, celkové
kóty a/nebo p ipojovací rozm ry, soupis drsností nad popisovým polem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Jakým zp sobem bude na výkrese sestavení zobrazeno (šrafováno) valivé ložisko:
a) vnit ní kroužek je šrafován vpravo, vn jší kroužek vlevo, valivé t lísko se nešrafuje
b) vnit ní kroužek je šrafován vlevo, vn jší kroužek vlevo, valivé t lísko je šrafováno vpravo
c) vnit ní kroužek je šrafován vlevo, vn jší kroužek vpravo, valivé t lísko se nešrafuje
d) vnit ní kroužek je šrafován vlevo, vn jší kroužek vlevo, valivé t lísko se nešrafuje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Do kusovníku se zapisují sou ásti obvykle v tomto po adí:
a) sou ásti, které mají sv j výkres sestavení (podskupiny), potom sou ásti s vlastním výrobním
výkresem
b) normalizované sou ásti, potom sou ásti s vlastním výrobním výkresem
c) sou ásti nakupované podle katalogu výrobce, potom sou ásti upravované nap .
z normalizovaných sou ástí
d) sou ásti s vlastním výrobním výkresem, potom sou ásti s vlastním výkresem sestavení
(podskupiny)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. V kusovníku musí být vždy minimáln uvedeno:
a) íslo pozice ( ádku), rozm rová velikost nebo íslo výkresu, název sou ásti
b) po et kus , íslo pozice ( ádku), název sou ásti, t ída odpadu
c) název sou ásti, hmotnost , rozm rová velikost nebo íslo výkresu
d) íslo pozice ( ádku), název sou ásti, po et kus , rozm rová velikost nebo íslo výkresu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Kterým z uvedených zp sob se správn zapisují ísla pozic na výkrese sestavení:
a) umís ují se mimo obraz, adí se vodorovn a svisle, sdružují se do blok , píší se
dvojnásobnou velikostí než kóty
b) sdružují se do blok , umís ují se mimo obraz, adí se jen svisle, píší se stejnou velikostí jako
kóty
c) adí se vodorovn a svisle, sdružují se do blok , umís ují se do obrazu, píší se dvojnásobnou
velikostí než kóty
d) umís ují se mimo obraz, píší se stejnou velikostí jako kóty, adí se vodorovn a svisle,
sdružují se do blok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. íslo pozice se k odkazové

e umis uje t mito zp soby:

a) do kroužku k odkazové e, na praporek odkazové áry, k odkazové e
b) na praporek odkazové áry, k odkazové e, do kroužku ke kótovací e
c) k odkazové e, k pomocné (vynášecí) e, na praporek odkazové áry
d) na praporek odkazové áry, k odkazové e, do tvere ku k odkazové e
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Které z uvedených tvrzení o odkazových arách je správné:
a) mají být co nejkratší, jsou kresleny plnou silnou arou, nemají se k ížit navzájem, nemají
splývat s ostatními árami na výkrese
b) nemají se k ížit navzájem, jsou kresleny plnou tenkou arou, mají být co nejkratší, mohou
splývat se šrafováním
c) jsou kresleny plnou tenkou arou, mají být co nejkratší, nemají splývat s ostatními árami na
výkrese, nemají se k ížit navzájem
d) jsou kresleny plnou tenkou arou, mají být co nejkratší, nemají splývat s ostatními árami na
výkrese, mohou se k ížit s kótovací árou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Podle kterých pravidel je zobrazen svarek (sva enec), použitý na výkrese sestavení
a) místa styku jednotlivé díl svarku jsou zobrazena tlustou souvislou árou, svarek je
zobrazen bez údaj o svarech, svarek je ozna en jedním íslem pozice, celý svarek je
šrafován v jednom sm ru
b) místa styku jednotlivých díl svarku nejsou zobrazena, celý svarek je šrafován v jednom
sm ru, svarek je ozna en jedním íslem pozice, svarek je zobrazen bez údaj o svarech
c) svarek je ozna en jedním íslem pozice, místa styku jednotlivých díl svarku nejsou
zobrazena, svarek je zobrazen bez údaj o svarech, každý dílec svarek je šrafován v jiném
sm ru
d) celý svarek je šrafován v jednom sm ru, místa styku jednotlivých díl svarku nejsou
zobrazena, na svarku jsou zobrazeny údaje o svarech, svarek je ozna en jedním íslem
pozice
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