Kutil - test
1. Kolik dírek má klasický knoflík?
a) dvě
b) tři
c) pět
2. Jakou nití přišijeme černý knoflík na černé
kalhoty?
a) bílou
b) červenou
c) černou
3. Pomocí čeho zalátáme ponožku?
a) nitě a jehly
b) záplaty
c) lněného motouzu
4. Jak se jmenuje dřevěná pomůcka na
zalátání ponožky?
a) hrnek
b) hříbek
c) šroubek
5. Na kabátě je 5 dírek. Kolik k nim přišijeme
knoflíků?
a) 4
b) 5
c) 6
6. Jaké lepidlo použiješ na slepení dřevěného
modelu zbrojnice?
a) lepidlo na dřevo nebo papír
b) lepidlo na umělé hmoty
c) sekundové lepidlo
7. Čím vystřihneš papírový model techniky?
a) kleštěmi
b) nožem
c) nůžkami
8. Z čeho nejlépe zhotovíme model ohniště?
a) ze sirek nebo špejlí
b) z umělé hmoty
c) z plechu
9. Z jakého materiálu jsou vyrobeny hřebíky?
a) z kovu
b) z umělé hmoty
c) z keramiky
10.Čím zatlučeme hřebík?
a) šroubovákem

b) kladivem
c) pilou
11.Pro spojení jakých materiálů se používají
hřebíky?
a) kovových plechů
b) cihel nebo omítky
c) dřeva, dřevěných desek
12.Při řezání pilou vkládáme sílu do:
a) směru, když táhneme pilu směrem k sobě
b) směru, když tlačíme pilu směrem od sebe
c) do obou směrů pohybu pily
13.Pilu při přenášení:
a) schováme vždy do batohu
b) nesou vždy nejméně dva lidé
c) neseme vždy zuby dolů
14.Co je to samorost?
a) druh rostliny, která samovolně vyrostla na
skalce
b) dřevěný výrůstek - kořen nebo větev
stromu
c) člověk, který neuznává zákony
15.Čím opracujeme samorost?
a) jemně nožíkem
b) pilou a pilníkem
c) sekyrkou a soustruhem
16.Při práci s nožem musíme:
a) řezat vždy směrem k sobě
b) řezat vždy směrem od sebe
c) pevně uchytit nůž, např. do svěráku
17.Vlevo nahoře na balíčku uvádíme:
a) adresu, na kterou má být balíček doručen
b) adresu odesílatele balíčku
c) adresu pošty, na kterou se balíček vrátí,
pokud nebude doručen
18.Hmotnost běžného balíčku může být
maximálně:
a) 5 kg
b) 10 kg
c) 15 kg
19.Co musíme udělat v případě, že v balíčku
posíláme např. skleněné figurky?
a) zabalit každou tak, aby nemohlo dojít k
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b) zabalit každou figurku do zvláštního balíčku
c) rozbitné věci se nesmějí posílat balíčkem
20.Jak posíláme běžné balíčky?
a) letadlem
b) poštou
c) vlakem

