
Otázky 6. ročník ČSP 
 

1. Napiš, co to je surovina? Definice: 

2. Jaké znáš přírodní látky? 

3. Jaké znáš rostlinné látky? 

4. Jaké znáš živočišné látky? 

5. Co můžeme vyrobit z přírodních látek? 

6. Co můžeme vyrobit z rostlinných látek? 

7. Co můžeme vyrobit z živočišných látek? 

8. Co je to materiál? 

9. Co je to polotovar? 

10. K čemu slouží soupis použitého materiálů? 

11. K čemu slouží výrobní postup? 

12. Co je to norma? 

13. Co znamená zkratka ČSN? 

14. Co znamená zkratka ISO? 

15. K čemu slouží kontrola? 

16. Jak v praxi zobrazujeme tělesa? 

17. Jaký je rozdíl mezi prostorovým a pravoúhlým zobrazením? Nakresli 

18. Jak se jmenuje pohled zepředu? 

19. Jak se jmenuje pohled shora? 

20. Jak se jmenuje pohled zleva? 

21. Jaké znáš pravidelné čáry? 

22. Jaké znáš nepravidelné čáry? 

23. Jak rozdělujeme čáry podle tloušťky? 

24. K čemu slouží kótování? 



25. Jakou čárou kreslíme obrysy výrobku? 

26. Čím zakončujeme kótovací čáry? 

27. V jakých jednotkách jsou kóty uváděny? Zapisujeme kótu do výkresu: ano/ne 

28. Co značí písmeno T před kótou? 

29. Když máš měřítko 5:1. Zobrazení je 5krát menší / větší než ve skutečnosti. 

30. Když máš měřítko 1:50. Zobrazení je 5krát menší / větší než ve skutečnosti. 

31. Je Česká republika vnitrozemský stát? Vyber: ANO / NE. Proč? 

32. Patří dřevo k obnovitelným zdrojům? Vyber: ANO / NE. Proč? 

33. Z jaké části získáváme především dřevo? 

34. Jak nazýváme roční přírůstky na kmenu stromu? 

35. Jak třídíme dřeviny: 1)     a) 

         b) 

    2)     a) 

         b) 

    3)     a) 

         b) 

36. Jaké znáš listnaté stromy? 

37. Jaké znáš jehličnaté stromy? 

38. Jaké znáš dle hustoty měkké stromy? 

39. Jaké znáš dle hustoty tvrdé stromy? 

40. Jaké znáš exotické stromy? 

41. Jaké znáš tuzemské stromy? 

42. Jaké znáš hraněné řezivo? 

43. Jaké znáš deskové řezivo? 

44. Nakresli stavbu dřeva: 


