







UKÁZKOVÁ ZKOUŠKOVÁ PÍSEMKA
1. Řešte střechu nad daným půdorysem:

…20 bodů

2. V Mongeově promítání zobrazte rotační kužel s podstavou v rovině  (-30,60,20), je-li dán
bod O[30, 20, 80] na ose kužele, poloměr podstavy r = 30 a výška v = 80. Obrysové přímky
kužele sestrojte přesně!
…30 bodů
3. V kolmé axonometrii dané XYZ(100, 90, 80) zobrazte krychli s podstavou v půdorysně
(střed podstavy S[30, -20, 0], vrchol podstavy A[10, -70, 0]). Sestrojte řez krychle rovinou
 (-50,30,20).
…20 bodů
4. V lineární perspektivě (výška oka 8cm, distance 20cm) zobrazte objekt daný náčrtem.
Jednu hranu volte na dané přímce a. Části kružnic sestrojte metodou 8 tečen. Ke konstrukcím
nenastavujte papír! (Rozměry náčrtku jsou v centimetrech, přímky a,b jsou k sobě kolmé.)
…30 bodů

Střecha:

UKÁZKOVÁ ZKOUŠKOVÁ PÍSEMKA
1. V Mongeově promítání zobrazte pravidelný čtyřboký hranol s podstavou ABCD
v rovině α(60, 60, 70), je-li dán střed podstavy S[-20, 40, ?] a vrchol druhé podstavy
A’[40, 70, 80].
… 25 bodů
2. V kolmé axonometrii dané XYZ(110, 100, 120) je dána kosá válcová plocha s
podstavou v půdorysně (střed podstavy S[60, 30, 0], poloměr podstavy r = 30), osou o
= SM; M[-20, 10, 90]. Určete průsečíky přímky p = PQ s válcem: P[70, 70, 0], Q[70, 30, 40]. Obrysové přímky sestrojte přesně!
...30 bodů
3. V lineární perspektivě (výška oka 6 cm, d/2 = 11,5 cm) zobrazte objekt daný náčrtem.
Úběžník a poloviční střed volte co nejblíže k okraji stránky. Papír volte na šířku.
Kružnici sestrojte metodou 8 tečen, ke konstrukcím nenastavujte papír!
… 25 bodů

4. Určete spojení daného objektu s rovinným terénem pomocí výkopů a násypů. Objekt
je tvořen stoupající cestou k plošině, která je ve výšce 20m, rovina terénu je dána
hlavními přímkami o kótách 20 a 21. sn = 2/3 sv = 1, M 1:100.
… 20 bodů

