
Otázky a úkoly k učivu 27. až 32. hodiny – STAVEBNÍ
KONSTRUKCE 1. ročník

27. hodina

 27.1 Co je to podlaha?

 27.2 Vyjmenuj funkce podlah!

 27.3 Vyjmenuj vrstvy podlah!

 27.4 Co je to nášlapná vrstva podlahy a z jakého může být materiálu?

 27.5 Jaká je funkce vyrovnávací vrstvy podlahy a z jakého může být 
materiálu?

 27.6 Jaké jsou funkce izolační vrstvy a z čeho může být zhotovena?

 27.7 Proč musí být vyrovnávací vrstva podlahy oddělena od zdiva?

28. hodina

 28.1 Jaká je funkce omítek a obkladů?

 28.2 Kdy používáme obklady stěn?

 28.3 Co je to režné/lícové zdivo?

 28.4 Vyjmenuj druhy omítek dle počtu vrstev!

 28.5 Vyjmenuj druhy omítek dle pojiva!

 28.6 Vyjmenuj druhy omítek dle funkce!

 28.7 Z jakých materiálů mohou být provedeny obklady?

 28.8 Jaké jsou výhody keramických obkladů?

29. hodina

 29.1 Jaký je rozdíl mezi malbou a nátěrem?

 29.2 Jaké jsou funkce malby?

 29.3 Vyjmenuj teplé barvy!

 29.4 Vyjmenuj studené barvy!

 29.5 Jaké jsou funkce nátěrů?

 29.6 Jaký přínos mají nátěry na omítce? (oproti malbám)

30. hodina

 30.1 Vyjmenuj druhy elektroinstalací!

 30.2 Jaké jsou funkce silnoproudých elektroinstalací?

 30.3 Jaké jsou funkce slaboproudých elektroinstalací?



 30.4 Jaký je úkol hromosvodů?

 30.5 Jakými způsoby se provádí přívod elektřiny do budovy?

 30.6 Vyjmenuj hlavní části vnitřního rozvodu elektřiny!

 30.7 Co je to přípojková skříň?

 30.8 Co je to bytová rozvodnice?

 30.9 Jaké jsou obvyklé obvody v elektrických bytových rozvodech?

31. hodina

 31.1 Co je to vzduchotechnika?

 31.2 Jaké jsou funkce vzduchotechniky?

 31.3 Vyjmenuj z jakých součástí sestává vzduchotechnika?

 31.4 Z jakého materiálu se zhotovují vzduchovody?

 31.5 Vyjmenuj druhy vzduchotechniky!

 31.6 Jakou funkci má větrání?

 31.7 Jaké funkce má odsávání?

 31.8 Jakou funkci má teplovzdušné vytápění?

 31.9 Jaké funkce má klimatizace?

32. hodina

 32.1 Jaký je úkol organizace výroby?

 32.2 Vyjmenuj podmínky pro dosažení efektivního průběhu výstavby!

 32.3 Co zahrnuje příprava stavby?

 32.4 Podle jakých zásad se provádí časové plánování stavby?


