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Opakovací test 

1. Výpočet velikosti výslednice R ze složek Rx a Ry se provádí  

a) 𝑅 =  𝑅𝑥
2 + 𝑅𝑦

2 

b) 𝑅 =  √𝑅𝑥
2 .  𝑅𝑦

2 

c) 𝑅 =  √𝑅𝑥
2 + 𝑅𝑦

2  

d) 𝑅 =  √𝑅𝑥
2 − 𝑅𝑦

2 

 

2. Jaký moment vytváří síla F2 k bodu A? 

a)  M = F2 . a1 

b) M = F2 . a2   

c) M = F2 . a3 

d) M = F2 + a2 

 

3. Základní prvek příhradové konstrukce se nazývá  

a) prut    

b) drát 

c) nosník 

d) fošna 

 

 

4. Jaký je správný tvar vzorce pro výpočet normálového napětí? 

e) 𝜎 =  
𝐹

𝑟
 b) 𝜏 =  

𝐹

𝑆
 c) 𝜎 =  

𝑀

𝑆
 d) 𝜎 =  

𝐹

𝑆
  

 

5. Jaký druh namáhání vyjadřuje vzorec ? 

a) tah 

b) střih   

c) krut 

d) ohyb 

6. Který zákon nepatří mezi základní Newtonovy pohybové zákony? 

a) zákon síly 

b) zákon akce a reakce 

c) zákon zachování hybnosti   

d) zákon setrvačnosti 
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7. Co představuje v hydromechanice vzorec    ph = ρ . g . h? 

a) výpočet hydrostatického tlaku    

b) výpočet rychlosti proudění 

c) výpočet vztlakové síly 

d) výpočet hloubky ponoru  

 

 

8. Výpočet velikosti výslednice R ze složek Rx a Ry se provádí  

a) 𝑅 =  𝑅𝑥
2 + 𝑅𝑦

2 

b) 𝑅 =  √𝑅𝑥
2 + 𝑅𝑦

2   

c) 𝑅 =  √𝑅𝑥
2 − 𝑅𝑦

2 

d) 𝑅 =  √𝑅𝑥
2 .  𝑅𝑦

2 

 

 

9. Jaký moment vytváří síla F2 k bodu A? 

a) M = F2 + a2 

b) M = F2 . a1 

c) M = F2 . a2   

d) M = F2 . a3 

 

 

10. Základní prvek příhradové konstrukce se nazývá  

a) nosník 

b) prut   

c) drát 

d) fošna 

 

 

 

11. Jaký je správný tvar vzorce pro výpočet normálového napětí? 

a) 𝜎 =  
𝐹

𝑆
  b) 𝜏 =  

𝐹

𝑆
 c) 𝜎 =  

𝑀

𝑆
 d) 𝜎 =  

𝐹

𝑟
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12. Jaký druh namáhání vyjadřuje vzorec ? 

a) tah 

b) střih 

c) krut   

d) ohyb 

 

 

13. Který zákon nepatří mezi základní Newtonovy pohybové zákony? 

a) zákon zachování hybnosti   

b) zákon akce a reakce 

c) zákon setrvačnosti 

d) zákon síly 

 

14. Co představuje v hydromechanice vzorec                    ph = ρ . g . h? 

a) výpočet hloubky ponoru  

b) výpočet hydrostatického tlaku  

c) výpočet rychlosti proudění 

d) výpočet vztlakové síly 

15.  Mezi rozebíratelné spoje nepatří spoje : 

a) Kolíkové 

b) Klínové 

c) Pérové 

d) Nýtové    

 

16. Na obrázku je profil závitu : 

a) Whitwortův 

b) Oblý 

c) Metrický 

d) Lichoběžníkový      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

17. Který z uvedených rozměrů vnějšího metrického závitu není normalizovaný : 

a) Vrcholový úhel 

b) Geometrický průměr závitu   

c) Úhel stoupání 

d) Rozteč závitu                                                                                                             

 

18. Známe-li sílu F a rozměr d a c, vypočítáme velikost síly F2 namáhající šroub v tahu z  momentové rovnice 

(viz obr.) :  

a) 𝐹2 ∗ 𝑑 − 𝐹 ∗ 𝑐 + 𝐹1 ∗ 0 = 0    

b) 𝐹 1 ∗ 𝑐 − 𝐹 ∗ (𝑑 − 𝑐) + 𝐹2 ∗ 0 = 0   

c) 𝐹2 ∗ (𝑑 − 𝑐) +  𝐹 ∗ 𝑐 + 𝐹1 ∗ 𝑐 = 0 

d) 𝐹2 ∗ 𝑑 + 𝐹 ∗ 𝑐 − 𝐹1 ∗ 0 = 0 
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19. Podstatou funkce svěrných spojů je vyvození mezi hřídelem a nábojem : 

a) Kroutícího  momentu 

b) Axiálního  tlaku 

c) Tření     

d) Tahu 

 

 20. Na  obrázku je spojovací kolík  namáhán ve střihu : 

a) 1x 

b) 3x 

c) 2x     

d) 4x 

 

21. Mezi pera používané ke spojení  hřídele s nábojem nenáleží : 

a) Pero těsné 

b) Pero tangenciální   

c) Pero výměnné 

d) Pero úsečové 

 

 

22. Na obrázku je znázorněno nýtování  : 

a) Nepřímé 

b) Přeplátované 

c) Přímé  

d) Stykové    

 

 

23.  Mezi svařování teplotou a tlakem nepatří svařování : 

a) Obalovanou elektrodou         

b) Stykové 

c) Bodové 

d) Švové                                                                                                                   

24.  Mezi výhody lepených spojů nepatří : 

a) Menší  odolnost vůči vysokým teplotám   

b) Možnost  spojovat materiály rozdílných vlastností 

c) Nenarušení  vlastností spojovaného materiálu v důsledku tepelného zatížení 

d) Těsnost  

                                                                                                               

25.  Na  čem nezávisí spolehlivost tlakového spoje :                                                                                               

a) Na  velikosti přesahu mezi čepem a nábojem 

b) Mechanických  vlastnostech materiálu 

c) Jakosti  povrchu obou stykových ploch 

d) Na  typu lisu, který tlak vyvozuje      

                                                                                

26. Na obrázku je příčný řez podélného klínu : 

a) Ploského 

b) Třecího 

c) Drážkového    

d) Tangenciálního                                                                                                       
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27.  Mezi pružící  prvky (pružiny) nenáleží : 

a) Torzní tyče 

b) Talířové pružiny 

c) Pilovité  pružiny  

d) Pružiny ploché 

                                                                                                       

28. Při výpočtu průměru pohybového, spojovacího, hřídele používáme pevnostní rovnici pro namáhání nosníku  

a) Na tah 

b) Na střih 

c) Na ohyb 

d) Na krut                                                                                                                         

 

 

 

 

29. Kulové hřídelové čepy přenáší silové zatížení působící : 

a) Jen ve směru osy 

b) V libovolném směru  

c) Jen ve směru radiálním 

d) Jen ve směru kosoúhlém                                                                                                

 

 

30. Na obrázku je znázorněn hřídelový čep : 

a) Čepový 

b) Prstencový 

c) Patní 

d) Válcový                                                                                                                          

 

 

 

 

31. Pro  výběr valivých ložisek z katalogu je nutné vypočítat : 

a) základní únosnost valivého ložiska  C   

b) velikost valivého tělesa 

c) typ klece  

d) materiál valivého tělesa                                                                                               

 

 

32. Kloubovou spojku na obrázku řadíme mezi spojky : 

a) Hydrodynamické 

b) Hydrostatické  

c) Mechanicky ovládané 

d) Mechanicky neovládané                                                                                                         

 

 

33. Na obrázku je spojka : 

a) Obručová 

b) S pryžovými pouzdry   

c) Jehlová 

d) Kotoučová                                                                                                                    

 

 

 

34. Na  obrázku je znázorněna pásová brzda : 

a) Pásová  diferenciální 

b) Pásová  součtová   

c) Bubnová  

d) Pásová  jednoduchá                                                                                                             
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35. Tvarovky potrubí slouží k : 

a) Pro vytvoření potrubí libovolné délky 

b) K regulaci a zastavení průtoku 

c) Pro změnu toku, dělení a spojování proudu   

d) Pro vyrovnání tepelných dilatací potrubí                                                                     

 

 

36. Jmenovitá světlost potrubí DN vyjadřuje : 

a) Vnější průměr potrubí 

b) Přibližný vnitřní průměr potrubí    

c) Minimální normalizovanou délku potrubí  

d) Maximální normalizovanou délku potrubí                                                                   

 

 

 

37. Na obrázku  je znázorněna armatura : 

a) Ventil      

b) Kohout  

c) Šoupě  

d) Klapka                                                                                                                             
 
 

38. Při  výpočtu převodového poměru 

1

2

2

1

d

d

n

n
i  , index 1 značí : 

a) Hnané  kolo 

b) Předlohové  kolo 

c) Hnací  kolo   

d) První  kolo                                   

 

39. Je-li  převodový poměr  i = 2,  jedná se o převod : 

a) Dorychla  

b) Dopomala   

c) Je  kolísavý  

d) Nemění  se                                                                                                                   

 

40. Variátory jsou mechanické převody jejíchž převodový poměr je : 

a) Plynule měnitelný    

b) Konstantní 

c) Skokově měnitelný 

d) Nestabilně měnitelný                                                                                                  

 

41. Na schématu je znázorněna převodovka nazývaná : 

a) Kuželová 

b) Šneková 

c) Čelní     

d) Šroubová                                                                                                                  

 

 

42. Základní  veličina ozubených kol pro výpočet geometrických  rozměrů ozubeného  kola se nazývá : 

a) Rozteč  zubu t 

b) Roztečná  kružnice d 

c) Hlavová  kružnice da 

d) Modul  m                                                                                                                  
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43.  Na schématu klikového mechanizmu pozice 2 se nazývá : 

a) Křižák 

b) Pístní tyč   

c) Klika 

d) Ojnice    

 

 

                                                                                                                                                                                   

44. Který  z mechanismů neřadíme do mechanismů kinematických : 

a) Mechanismy   kapalinové    

b) Mechanismy  kulisové 

c) Mechanismy  kloubové 

d) Mechanismy  šroubové                                                                                             

 

45. Hydrodynamická  spojka pracuje na principu přenosu pohybu : 

a) Prostřednictvím  tlakové energie  

b) Rotační  pohybové energie  

c) Tepelné  energie 

d) Ztrátové  energie                                                                                                                                                                                                                                             

 

46. Mezi nerozebíratelné spoje nepatří spoje : 

a) Tlakové 

b) Nýtové 

c) Lepené 

d) Svěrné                                                                                                                       

47. Na obrázku je profil závitu : 

a) Whitwortův    

b) Oblý 

c) Metrický    

d) Lichoběžníkový   

 

49. Který z uvedených rozměrů vnitřního  metrického závitu nepatří mezí  normalizované veličiny :    

a) Malý průměr závitu 

b) Tloušťka závitu na malém průměru závitu   

c) Rozteč závitu 

d) Střední průměr závitu                                                                                                

 

50. Maximální ohybový moment Mo, který namáhá hřídel se vypočítá z rovnice (viz. Obr) : 

a) Mo = FA * a = FB * a = 0   

b) Mo = G/2 * a = 0   

c) Mo = G * l/2 = 0 

d) Mo = FA * l = FB = 0    

 

 

 

51.  Šroubové  tlačné pružiny jsou počítané  na : 

a) Tah 

b) Smyk 

c) Ohyb 

d) Krut              
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52. Nýty  jsou namáhány ve spojích na : 

a) Tah a otlačení 

b) Ohyb a krut 

c) Smyk (střih) a otlačení   

d) Tah a krut                                  
                                                                                                                       

53. Do tavného svařování nepatří : 

a) Svařování plamenem 

b) Svařování elektrodou v ochranné atmosféře 

c) Bodové svařován     

d) Svařování holou elektrodou pod tavidlem                                                                        

                                                                

54. Při pájení je teplota pájení vzhledem k teplotě tavení pájených ploch : 

a) Nižší  

b) Stejná 

c) Vyšší 

d) Stejná nebo vyšší                                                                                                                

 

  

  

55. Mezi nevýhody lepených spojů nepatří : 

a) Menší pevnost spoje 

b) Nesnáší vysoké teploty 

c) Lze spojovat materiály rozdílných vlastností   

d) Potřeba dostatečného tlaku k sevření lepených dílů                                                           

 

 

56. Podmínka správné  funkce tlakového spoje zatíženého osovou silou Fz má tvar : 

a) p×d×l×π×f  ˂ Fz 

b) p×d×l×π×f  ˃ Fz   

c) p×d×l×π×f  ≠ Fz 

d) p×d×l×π×f  ÷ Fz 

 

 

 

 

 

 

57. Na obrázku je příčný řez podélného klínu : 

a) Ploského    

b) Třecího 

c) Drážkového 

d) Tangenciálního 

 

 

 

58. Na obrázku je schéma pružiny : 

a) Šroubové válcové tažné 

b) Šroubové válcové tlačné 

c) Pružiny ploché    

d) Pružiny talířové                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

59. Při výpočtu  průměru nosného hřídele používáme pevnostní rovnici pro namáhání nosníku (obr.) : 

a) Na krut 

b) Na tah 

c) Na střih 

d) Na ohyb                                                                                                                                
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60. Hřídelový čep kuželový přenáší silové zatížení  : 

a) Ve všech směrech 

b) Ve směru radiálním a axiálním v obou směrech 

c) Ve směru radiálním a axiálním v jednom směru    

d) Jen ve směru radiálním                                                                                                       

 

 

61. Na obrázku je znázorněn hřídelový čep : 
a) Prstencový 

b) Kulový     

c) Kuželový 

d) Patní                                                                                                                                      

 
 
 
62. Tření, ke kterému nedochází u kluzných ložisek hydrodynamických, mezi povrchem hřídelového čepu a 

vnitřním povrchem pouzdra ložiska se nazývá : 
a) Tření valivé   

b) Tření suché 

c) Tření polosuché 

d) Tření kapalinové                                                                                                                    

 
  
63. Na  obrázku  je znázorněno kluzné ložisko. Jaké je správné pořadí jednotlivých částí ložiska 

ve směru od náboje k hřídeli : 

a) Těleso, pánev, výstelka 

b) Těleso, pouzdro, výstelka   

c) Těleso, výstelka, pánev 

d) Pouzdro, pánev, výstelka                                                                                                       

 

 

 

64. Mezi  výhody valivých ložisek nenáleží : 

a) Nízké ztráty třením 

b) Nepotřebují zaběhávat 

c) Výroba je náročná na přesnost a vyžaduje speciální strojní zařízení   

d) Snadná vyměnitelnost s ohledem na jejich normalizaci    

                                                       

65. Třecí spojku na obrázku řadíme mezi spojky : 

a) Hydrodynamické 

b) Hydrostatické  

c) Mechanicky ovládané    

d) Mechanicky neovládané                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

66. Na  obrázku je znázorněna brzda : 

a) Pásová  diferenciální 

b) Pásová  součtová 

c) Bubnová  

d) Pásová  jednoduchá                                                                                                             
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67. Kompenzátory  v potrubí slouží  : 

a) Ke  změně toku proudící látky 

b) Pro  vyrovnávání délky potrubí vlivem tepla     

c) K  vyrovnávání objemové ztráty proudící látky 

d) K  vyrovnávání ztráty tlaku v potrubí                                                                                     

 

 

68. Jmenovitý tlak v potrubí (PN) vyjadřuje : 

a) Předepsaný tlak pracovní látky, který se musí za provozu trvale dodržovat 

b) Minimální provozní tlak, pod který nesmí v potrubí poklesnout 

c) Maximální přípustný pracovní tlak , který nesmí být za provozu překročen   

d) Tlak, kterým se zkouší potrubí                                                                                                 

 

 

69. Na obrázku  je znázorněna armatura : 

a) ventil  

b) kohout 

c) šoupě 

d) pojistný ventil   

 

                                                                                                                        

70. Při  výpočtu převodového poměru 

1

2

2

1

d

d

n

n
i  , index 2 značí : 

a) Hnané  kolo    

b) Předlohové  kolo 

c) Hnací  kolo  

d) První  kolo                                                                                                                                                                 

 

71.    Je-li převodový poměr  i = 0,6, jedná se o převod : 

a) Dorychla    

b) Dopomala  

c) Je  kolísavý 

d) Nemění  se                                                                                                                              

 

72.    Boky  ozubených kol může tvořit  křivka zvaná : 

a) Elipsa  

b) Evolventa    

c) Přímka  

d) Hyperbola                                                                                                                              

 

73.   Na   obrázku je schéma  mechanického převodu nazývaného : 

a) Kolový 

b) Miskový 

c) Talířový 

d) Variátor                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

74.   Na obrázku je schéma převodovky nazývané : 

a) Čelní 

b) Šnekové 

c) Kuželové    

d) Šroubové                 
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75.    Mezi tři hlavní průměry ozubeného kola nepatří průměr : 

a) Hlavové kružnice 

b) Náboje   

c) Roztečné kružnice 

d) Patní kružnice                                                                                                                         

 

76.   Na schématu je znázorněn mechanizmus : 

a) Klikový 

b) Vačkový 

c) Kulisový     

d) Kloubový                                                                                                                                   

  

 

77. Hydrostatické   mechanismy pracují na principu přenosu energie : 

a) Tlakové    

b) Rotační   

c) Tepelné   

d) Třecí                                              

 

78. Na obrázku profilů závitů je pod písmenem a) závit :  

a) Metrický   

b) Oblý 

c) Whitwortův  

d) Lichoběžníkový  

 
 
 
 
 
 
 
 
79. Na obrázku klínu znamená symbol před číslicemi 1 : 100: 

a) Kuželovitost 

b) Rovinnost 

c) Spádovitost 

d) Úkosovitost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. Na obrázku používaných podélných  klínů je pod písmenem d) klín : 

a) Třecí 

b) Drážkový 

c) Tangenciální   

d) Ploský  
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81. Na schématickém znázornění pružin je pod písmenem a) pružina : 

a) Plochá  

b) Talířová 

c) Šroubovitá kuželová 

d) Šroubovitá válcová   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82. Na obrázku průřezu drážkových hřídelů je pod písmenem b) drážkování : 

a) Evolventní  

b) Rovnoboké 

c) Jemné 

d) Kruhové 

 
 
 
 
 
 
 
 
83. Pro zhotovení nýtového spoje dutými nýty (obr.) používáme :  

a) Tužlík 

b) Hlavičkář a hlavičník 

c) Nýtovací kleště  

d) Nástrojařské kladivo 

 
 
 
 
 
 
84. Na obrázku pod písmenem b) je znázorněno kuličkové ložisko : 

a) Jednořadé s kosoúhlým stykem  

b) Naklápěcí 

c) Dvouřadé 

d) Jednořadé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opakovací otázky z MKP 
 

13 
 

85. Na obrázku je znázorněna spojka : 

a) Zubová 

b) Ozubcová 

c) Třecí 

d) Kloubová  

 
 

 

 

 

86. Na obrázku pod písmenem c) je pásová brzda : 

a) Jednoduchá   

b) Součtová  

c) Diferenciální   

d) Podílová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87.  Na obrázku pod písmenem d) je schematicky zobrazena převodovka : 

a) kuželová   

b) Šroubová 

c) Šneková   

d) Čelní  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88. Kulové hřídelové čepy přenáší silové zatížení působící : 

e) Jen ve směru osy 

f) V libovolném směru   

g) Jen ve směru radiálním 

h) Jen ve směru kosoúhlém                                                                                                

 

 

 

 

                                                                    


