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Příjmení a jméno 

uchazeče: 
 Datum konání písemné přijímací zkoušky: 

 

 

 

Celkové hodnocení uchazeče/-ky: 
Počet bodů: 

 

 

 

 

Příjmení a podpis opravujícího: 

 

Poznámka: 

 
1. Z fyziky je znám Archimédův zákon, který však využíváme i pro testování stavebních hmot, konkrétně je 

využit (5 bodů): 

 

a) Při hodnocení mrazovzdornosti vzorků, protože Archimédův zákon udává, o kolik procent kapalina zvětší svůj 

objem. 

b) Při hodnocení pH, jelikož Archimédův zákon identifikuje růst elektropotenciálů u jednotlivých iontů roztoku. 

c) Při stanovení objemové hmotnosti s využitím hydrostatických vah, kdy Archimédův zákon popisuje chování 

vzorku ponořeného ve vodě a množství kapaliny jím vytlačené. 

d) Při hodnocení kapilární vzlínavosti materiálu, kdy Archimédův zákon napomáhá pochopení turbulentního 

proudění kapaliny v pórech a mikropórech. 

 

 

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

a) 18 kNm 

b) 22 kNm 

c) 26 kNm 

d) 20 kNm 
 

 

 

 

 

3. Mezi výrobky na bázi dřeva vyráběné z dýh patří (5 bodů): 

a) OSB desky 

b) Překližované deky 

c) Cementotřískové desky 

d) LLD 

 

4. Žuly (granity) řadíme mezi horniny (5 bodů): 

a) Vyvřelé 

b) Usazené 

c) Přeměněné 

d) Uměle vyrobené 

 

5. Na obrázku můžete vidět (5 bodů): 

 

a) Zrnitostní křivku kameniva 

stanovenou sítovým rozborem 

b) Hustota materiálu stanovenou 

pyknometricky 

c) Objemovou hmotnost kamene 

stanovenou na hydrostatických 

vahách 

d) Nasákavost cihel stanovenou 

zkouškou varem 
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6. Termický rozklad sádrovce a výrobu hemihydrátu síranu vápenatého lze popsat reakcí (5 bodů): 

a) CaO+H2O→Ca(OH)2 

b) Ca(OH)2+CO2+nH2O→CaCO3+(n+1)H2O 

c) CaSO4·2H2O+teplo→ CaSO4·1/2H2O+3/2 H2O 

d) CaCO3+teplo→CaO+CaO2 

 

7. Zkouška sednutím Abramsova kužele se používá pro (5 bodů): 

a) Stanovení konzistence čerstvého betonu 

b) Hodnocení tvrdosti dřevěných prvků 

c) Stanovení zrnitostní křivky pro kamenivo do malt 

d) Identifikaci polymerů 

8. Na obrázku můžete vidět (5 bodů):  

a) Krov na bačkoru 

b) Hambálkový krov 

c) Vaznicový krov se stojatou stolicí 

d) Vaznicový krov s ležatou stolicí 

 

 

9. Mezi slínkové minerály v cementu NEPATŘÍ: 

a) Alit C3S 

b) Belit C2S 

c) Celit C4AF 

d) Delit S3F 

 

10.  Na základě značení cementu dle normy ČSN EN 206 na příkladu CEM II/A-S 42,5 R, určete, zda jde o 

(5 bodů): 

a) Rychle tuhnoucí cement 

b) Pomalu tuhnoucí cement 

c) Hlinitanový cement 

d) Bílý cement 

 

11. Na základě značení betonu C 30/37 – XA1 – Cl 0,20 – Dmax 16 – F3 uveďte, jaké je jeho charakteristická 

hodnota válcové pevnosti v tlaku (5 bodů): 

a) 30 MPa 

b) 37 MPa 

c) 16 MPa 

d) 3 MPa 

 

12.  Mezi polymery NEPATŘÍ (5 bodů): 

a) Polystyren 

b) Teflon 

c) Bazalt 

d) Kaučuk 

 

13.  Schmidtovo kladívko je (5 bodů): 

a) Vrtný tvrdoměr pro hodnocení tvrdosti dřeva 

b) Odrazový tvrdoměr pro hodnocení tvrdosti betonu nebo cihel 

c) Optický endoskop pro kontrolu nepřístupných míst 

d) Elektromagnetický indikátor ocelové výztuže 

 

14.  Hydraulické pojivo je definováno jako: (5 bodů): 

a) Pojivo, k jehož vytvrzení dochází pouze na vzduchu, avšak ani po dokonalém vytvrzení nejsou zcela odolná vůči 

vodě 

b) Pojivo, které po smíchání s vodou a zpravidla po počátečním zatuhnutí na vzduchu jsou schopna dále tuhnout a 

tvrdnout na vzduchu i pod vodou 

c) Pojivo, které ke svému vytvrzení potřebují prvotní hydraulické ošetření povrchově aktivními látkami, tzv. 

detergenty 

d) Pojivo, vytvářející hydraulické koloidní roztoky, které se vytvrzují na základě čistě mechanického principu 

 

15.  Vsázku do vysoké pece netvoří (5 bodů): 

a) Železná ruda 

b) Koks 

c) Vápenec 

d) Ortorula 



 

16.  Na pracovním diagramu oceli uveďte, pod jakým názvem je znám bod označený číslem 4 (5 bodů): 

a) Mez pevnosti 

b) Mez porušení 

c) Dolní mez kluzu 

d) Mez úměrnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Za typicky houževnatý materiál lze označit (5 bodů): 

a) Keramiku 

b) Ocel 

c) Sklo 

d) Beton 

 

18.  Beton může být degradován i tzv. hladovými vodami, v tomto případě (5 bodů): 

a) Hladové vody neobsahují téměř žádné minerální látky, a proto způsobují vyluhování dobře rozpustných složek 

b) Hladové vody obsahují slabé organické kyseliny, které v materiálu vytváří soli těžkých kovů 

c) Hladové vody obsahují významné množství humusovitých látek, které vytvářejí výživný substrát pro biologické 

degradační činitele 

d) Hladové vody obsahují suspenzi koloidních látek, které zvyšují nasákavost betonové matrice 

 

19.  Pro výrobu skla se využívá sklářský kmen, jehož hlavní složkou (z 60 - 80%) je (5 bodů): 

a) Plavený kaolín (Al4(OH)8Si4O10) 

b) Železná ruda (Fe2O3) 

c) Křemičitý písek (SiO2) 

d) Energosádrovec (CaSO4·2H2O) 

 

20.  Identifikujte materiál na obrázku na základě jeho chemické struktury (5 bodů): 

a)  Ztvrdlý beton 

b) Sklo 

c) Dřevo 

d) Keramický střep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


