DUM 20 téma: Test kreslení schémat
ze sady: 02 tematický okruh sady: Kreslení schémat
ze šablony: 04 Technická dokumentace>
Ur eno pro : 1. ro ník
vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika
18-20-M/01 Informa ní technologie
23-41-M/01 Strojírenství
Vzd lávací oblast: odborné vzd lávání
Metodický list/anotace: viz. VY_32_INOVACE_04220ml.pdf

Ing.Ji í Placata

DUM20 - strana 1

4.6.2013

Test kreslení schémat
1. Schéma je výkres, který:
a) slouží k vyjád ení podstaty a hlavní funkce stroje nebo za ízení
b) slouží k zobrazení sou ásti pro ú ely její výroby
c) slouží k zobrazení smontovaných sou ástek
2. Kinematická schémata jsou:
a) výkresy, které informují o všech detailech za ízení
b) speciální výkresy, které jednoduše a p ehledn zobrazují funk ní ásti stroj a za ízeni, v
nichž jsou k p enosu sil (energie) použity mechanické prvky
c) montážní výkresy pro nehybné ásti stroje
3. Hydraulická schémata zobrazují soustavy, ve kterých je pracovní látkou:
a) stla ený vzduch
b) vysokotlaká pára
c) hydraulická kapalina
4. Postup kreslení schémat tekutinových mechanism je:
a) ve sm ru od spot ebi e (motoru) ke zdroji energie
b) kreslení za íná uprost ed celého mechanismu
c) ve sm ru od zdroje energie ke kone nému spot ebi i (motoru)
5. Pneumatická schémata mají p i kreslení tu výhodu, že:
a) stla ený vzduch se zpravidla musí p imazávat rozprášeným olejem
b) pro ízení sm ru toku vzduchu se nemusí kreslit vícecestné ventily
c) použitý vzduch se vyfukuje do ovzduší a tedy odpadá kreslení zp tného vedení vzduchu
6. Schémata se:
a) vždy kreslí v m ítku 1:10
b) nekresli se v m ítku
c) kreslí se v m ítku 1:1
7. P i kreslení schémat se používá:
a) podrobný nákres prvku
b) nenormalizovaná zna ka prvku
c) normalizovaná zna ka prvku
8. Uvedená zna ka znázor uje:
a) kompresor
b) erpadlo
c) elektromotor
9. Spojení vedení v tekutinovém schématu se nazna í:
a) te kou ve spoji
b) k ížkem ve spoji
c) osmi kou ve spoji
10. Jednosm rný ventil je znázorn n zna kou:

a)

b)
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