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1) Jaké znáte normy a doplňte, kde platí: 
a) EN 
b) ISO 
c) AN 
d) DIN 
e) ČSN 
f) SIO 

 
 

2) Jaké normalizované formáty výkresů se ve 
strojírenství používají: 

a) A2 
b) A0 
c) A4 
d) A3 
e) A1 
f) A6 

 
 

3) Jaký rozměr má A4 a jak se na ni kreslí: 
a) 210x297, na ležato 
b) 180x277, na výšku 
c) 240x330, na ležato i na výšku 
d) 210x297, na výšku 

 
 

4) Ve strojírenství se používá písmo jakého 
typu: 

a) Kolmé typ A 
b) Šikmé typ A 
c) Šikmé typ B 

Kolmé typ B 

 
 

5) Která výška písma není normalizována: 
a) 5 
b) 9 
c) 2,5 
d) 7,5 
e) 10 
f) 3,5 
g) 5,5 
h) 7 

 
 

6) Šrafy se kreslí: 
a) Tlustou souvislou čárou 
b) Tenkou souvislou čárou 
c) Tenkou čárkovanou čárou 
d) Tlustou čárkovanou čárou 
e) Tlustou čerchovanou čárou 
f) Tenkou čerchovanou čárou 

 

 

 

7) Kóty se kreslí: 
a) Tlustou souvislou čárou 
b) Tenkou souvislou čárou 
c) Tenkou čárkovanou čárou 
d) Tlustou čárkovanou čárou 
e) Tlustou čerchovanou čárou 
f) Tenkou čerchovanou čárou 

 

8) Obrysové hrany se kreslí: 
a) Tlustou souvislou čárou 
b) Tenkou souvislou čárou 
c) Tenkou čárkovanou čárou 
d) Tlustou čárkovanou čárou 
e) Tlustou čerchovanou čárou 
f) Tenkou čerchovanou čárou 

 

9) Označení rovin řezů se kreslí: 
a) Tlustou souvislou čárou 
b) Tenkou souvislou čárou 
c) Tenkou čárkovanou čárou 
d) Tlustou čárkovanou čárou 
e) Tlustou čerchovanou čárou 
f) Tenkou čerchovanou čárou 

 

10) Osy se kreslí: 
a) Tlustou souvislou čárou 
b) Tenkou souvislou čárou 
c) Tenkou čárkovanou čárou 
d) Tlustou čárkovanou čárou 
e) Tlustou čerchovanou čárou 
f) Tenkou čerchovanou čárou 

 

11) Normalizovaná měřítka zmenšení jsou: 
a) 1:2 
b) 2:1 
c) 1:150 
d) 1:5 
e) 5:1 
f) 150:1 
g) 1:1 

 

12) Normalizované měřítka zvětšení jsou: 
h) 1:2 
i) 2:1 
j) 1:150 
k) 1:5 
l) 5:1 
m) 150:1 
n) 1:1 
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13) U nás užíváme metodu promítání: 
a) ISO-A 
b) ISO-E 

 

14) Pohled zepředu se nazývá: 
a) Nárys 
b) Půdorys 
c) Bokorys 

 

15) Pohled ze zdola se nazývá: 
a) Nárys 
b) Půdorys 
c) Bokorys 

 

16) Pohled ze shora se nazývá: 
a) Nárys 
b) Půdorys 
c) Bokorys 

 

17) Pohled z pravého boku se nazývá: 
a) Nárys 
b) Půdorys 
c) Bokorys 

 

18) Doplňte u hranolu naznačený pohled zleva 
(několik možností) 

 

 

 

19) Rozdíl mezi řezem a průřezem: 
a) Řez nevykresluje co je za řeznou 

rovinou, průřez ano 
b) Průřez nevykresluje co je za řeznou 

rovinou, řez ano 
c) Není žádný 

 

 

20) Šrafování různých materiálů se liší: 
a) Tloušťkou šraf 
b) Sklonem a tvarem šraf 
c) Neliší se vůbec 

 

21) Nakresli kótu a popiš, z čeho se skládá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) Jak se zapíše na výkrese kóta pro kouli o 
ø20mm 
a) S ø20 
b) ø20 – KOULE 
c) ø20S 
d) KOULE ø20 

 

23) Jak okótujete zkosenou hranu: 
a)  

 

 

 

b)  
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24) Zakótujte výstřižek z plechu: 

 

 
 

 

 

 


