
THD – 6. ročník – Otázky na opakovanie učiva 

1. Aké druhy čiar podľa hrúbky sa používajú na technické kreslenie? 

Čiary sa rozlišujú podľa hrúbky na tenké, hrubé a veľmi hrubé. Základná hrúbka čiar sa volí tak, aby 

bol výkres prehľadný, závisí to od veľkosti a zložitosti výkresu. Vzájomný pomer hrúbky čiar je taký, že 

hrúbka  tenkej čiary je polovicou hrúbky hrubej čiary. 

2. Aké  druhy čiar sa používajú na technické kreslenie? 

Podľa druhu sa čiary používané v technickom kreslení delia na plné, čiarkované, bodkočiarkované 

a bodkované. 

3. Čo značíme na technickom výkrese plnou pravidelnou tenkou čiarou? 

Používame ju na kótovacie a vynášacie čiary a tiež na šrafovanie a odkazové čiary. 

4. Čo značíme na technickom výkrese tenkou čiarkovanou čiarou? 

Tenkú čiarkovanú čiaru používame na zakryté (neviditeľné) hrany a obrysy. 

5. Čo značíme na technickom výkrese tenkou bodkočiarkovanou čiarou? 

Tenkou bodkočiarkovanou čiarou značíme os súmernosti. 

6. Čo je kóta na technickom výkrese? 

Kóta je číselný údaj o veľkosti daného rozmeru. V strojárstve sa udáva sa v milimetroch, ale meracie 

jednotky sa neudávajú. Kóty sa píšu nad kótovaciu čiaru a pri zvislých kótach tak, aby sa dali čítať 

sprava. 

7. Čo je to mierka na technickom výkrese? 

Ak je predmet, ktorý chceme znázorniť príliš malý, tak ho musíme zväčšiť. Ak je príliš veľký, tak ho 

musíme zmenšiť. Údaj o tom, koľkokrát je obraz väčší, prípadne menší ako skutočný predmet 

uvedieme na technickom výkrese v mierke. Označuje sa písmenom M. Odporúčajú sa mierky na 

zväčšenie 2:1, 5:1, 10:1. Pre zmenšenie 1:2, 1:5, 1:10, 1:50, 1:100. Ak je obraz predmetu 2-krát menší 

ako skutočný predmet, zapíšeme mierku zmenšenia takto: M 1:2. 

8. Čo  je to nárys na technickom výkrese? 

Priemetňa, na ktorej je zobrazený predmet pri pohľade spredu, sa nazýva nárysňa  a príslušný 

priemet ne nárys. 

9. Čo je to pôdorys na technickom výkrese? 

Priemetňa, na ktorej je zobrazený predmet pri pohľade zhora, sa nazýva  pôdorysňa a príslušný 

priemet je pôdorys. 

10. Čo je to bokorys na technickom výkrese? 



Priemetňa, na ktorej je zobrazený predmet pri pohľade zľava, sa nazýva bokorysňa  a príslušný 

priemet je bokorys. 

11. Technický materiál drevo – aké je využitie jednotlivých častí stromu? 

Kmeň (dolná hrubá časť) – je najkvalitnejšia časť, využíva sa na výrobu nábytku, pre umelecké 

remeslá, v stavebníctve. 

Hrubé konáre – sú často prehnuté, ale pri vhodnom výbere sú použiteľné v stolárstve. 

Drobné tenké konáre – sú použiteľné ako palivo, po rozdrvení ako štiepka na pálenie, ale aj do 

kompostu. 

Koreň – používa sa v umeleckých remeslách. 

12. Čo je to pružnosť dreva? 

Je to mechanická vlastnosť dreva, je to schopnosť dreva nadobúdať po odľahčení pôvodný tvar a  

rozmery. Typickým príkladom pružnosti dreva je luk. Pri napínaní tetivy sa drevená konštrukcia luku 

ohýba, ale po vystrelení sa vráti do pôvodného stavu. 

13. Ako rozdeľujeme dreviny podľa tvrdosti? 

Na mäkké dreviny – smrek, jedľa, borovica, lipa, topoľ. 

Na tvrdé dreviny – dub, buk, orech, hruška, javor. 

14. Aké sú základné vlastnosti mäkkej dreviny  - smreku? 

Smrek je najpoužívanejším drevom v stavebníctve, ale používa sa aj na výrobu nábytku vo forme 

reziva. Je ľahké, pružné a pevné. Vonia živicou. Je dobre opracovateľné, dobe sa píli, hobľuje. Pri 

sušení sa nedeformuje, nekrúti. 

15. Aké sú základné vlastnosti tvrdej dreviny – buka? 

Je pevný, ľahko sa štiepe. Dosť zosychá a je málo odolný proti červotočom a drevokazným hubám.  

Používa sa na výrobu ohýbaného nábytku.  

 


