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Příjmení a podpis opravujícího: 

 

Poznámka: 

 
1. Těleso vyrobené z neznámého materiálu se po ponoření do kapaliny volně vznáší. Co lze stanovit na základě 

uvedeného faktu (5bodů): 

 

  

a) Objemová hmotnost materiálu je větší než hustota kapaliny. 

b) Objemová hmotnost materiálu je rovna hustotě kapaliny. 

c) Objemová hmotnost materiálu je menší než hustota kapaliny. 

d) Objemová hmotnost materiálu je závislá na hustotě kapaliny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vypočtěte maximální moment v podpoře b (5 bodů): 

a) 12 kNm 

b) 14 kNm 

c) 16 kNm 

d) 18 kNm 

 

 

 

3. Pevnost kamene (5 bodů): 

a) Dosahuje přibližně stejných hodnot jako dřevo, a proto je vhodné tyto materiály kombinovat. 

b) Je dobrá jak při namáhání smykem, tak i tahem za ohybu, proto lze kámen univerzálně použít ve všech typech 

konstrukcí. 

c) Je nejvýznamnější při namáhání tlakem, a proto se hodí pro výstavbu např. kleneb.  

d) Charakteristicky dosahuje nevýznamných hodnot a z tohoto důvodu je použití kamene na ústupu. 

 

4. Žulu (granit) řadíme mezi horniny (5 bodů): 

a) Vyvřelé 

b) Usazené 

c) Přeměněné 

d) Uměle vyrobené 

 

5. Objemová hmotnost materiálu významným způsobem ovlivňuje jeho další vlastnosti. Označte, které 

z následujících tvrzení je pravdivé (5 bodů): 

a) Zvýšená objemová hmotnost indukuje zvýšenou pórovitost materiálu.  

b) Zvýšení objemové hmotnosti materiálu má zá následek zlepšení tepelně technických parametrů (pokles tepelné 

vodivosti). 

c) S rostoucí objemovou hmotností roste pevnost materiálu a mění se také modul pružnosti. 

d) Materiály s vyšší objemovou hmotností je možné použít pro tzv. lehké konstrukce, např. výplně a příčky. 

 

6. Rovnice CaSO4 ·0,5H20 + 1,5H20→CaSO4·2H2O znázorňuje mechanismus (5 bodů): 

a) Výroby sádry 

b) Tuhnutí sádry 

c) Výroby vápna 

d) Tuhnutí vápna 

Fvz 

Fg 

Fvz=Fg 

3 m 

8 kN 

a b 1,5 m b 



 

7. Přiřaďte k sobě odpovídající si termíny (10 bodů): 

8. Vysvětlete jednotlivé symboly značení cementu dle normy ČSN EN 206 na příkladu CEM II/A-S 42,5 R 

(10 bodů): 

 CEM II 

 A-S 

 42,5 

 R 

 

9.  Zkouška sednutí kužele u čerstvého betonu slouží pro stanovení (5 bodů): 

a) Objemové hmotnosti 

b) Obsahu vzduchu 

c) Pevnosti 

d) Konzistence 

 

10.  Mezi základní složky dřeva nepatří (5 bodů): 

a) Laktóza 

b) Hemicelulóza 

c) Celulóza 

d) Lignin 

 

11. Mezi prvky dřevěného krovu nepatří (5 bodů): 

a) Pásky 

b) Pilastry 

c) Kleštiny 

d) Krokve 

 

12.  Mezi produkty vysoké pece nepatří (5 bodů): 

a) Slévárenské železo 

b) Struska 

c) Ocelárenské železo 

d) Svářková ocel 

 

13. Uveďte, co je znázorněno na obrázku, pro jaké materiály jsou tyto křivky typické (s příklady) a vyznačte 

oblast působení Hookova zákona (10 bodů): 

 

 

Surovina Funkce Označení/Značka 

A. Polypropylenová vlákna 1. Plnivo I. PP  

B. Vápno 2. Vzdušné pojivo II.  Glenium ACE 442 

C. Kamenivo 3. Přísada III. Ca(OH)2 

D. Plastifikátor 4. Rozptýlená výztuž IV. Tovačov 4/8 

I. 
II. 



 

14.  Jako nedestruktivní odrazový tvrdoměr pro hodnocení betonu se používá (5 bodů): 

a) Schmidtovo kladívko 

b) Kladívko Pilodyn 

c) Potenciometr 

d) Profometr 

 

15.  Jak spolu souvisí karbonatace betonu a koroze betonářské výztuže (5 bodů): 

a) Jak koroze výztuže, tak karbonatace betonu je urychlena v silně alkalickém prostředí. 

b) Pokles pH betonu vlivem karbonatace umožňuje následnou korozi výztuže. 

c) Vlivem karbonatace roste pH betonu a výztuž je tak lépe chráněna proti korozi. 

d) Korozní produkty zapříčiňují karbonataci betonu, zejména pak depozice iontů Cu2+ v cementové matrici. 

 

16.  Identifikujte materiály na obrázcích (10 bodů): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Správné odpovědi: 

 

1. b 

2. a 

3. c 

4. a 

5. c 

6. b 

7. A-4-I 

B-2-III 

C-1-IV 

D-3-II 

8.  CEM II – druh cementu podle složení portlandský cement směsná 

A-S – podíl a druh příměsi, v tomto případě A (6-20%), S (vysokopecní struska) 

42,5 - v MPa pevnost / vaznost cementu po 28 dnech 

R – vývoj počátečních pevností – R (rychlý) 

 

9. d 

10. a 

11. b 

12. d 

13. Deformační diagramy, křivka I. – křehký materiál (např. sklo), křivka II. – tažný materiál (např. ocel) 

 
14. a 

15. b 

16. cement (cementová pasta, malta, beton), sklo (sodné) 


