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1. Wskaźnik jakości wytrzymałościowej to:
A
współczynnik proporcjonalności między odkształceniem jednostkowym a wywołującym je naprężeniem
B
współczynnik równy stosunkowi odkształceń liniowych poprzecznych do odkształceń liniowych wzdłużnych
C
stosunek wytrzymałości materiału do jego gęstości
D
współczynnik określający wpływ wilgotności na wytrzymałość materiału
2. Materiał idealne plastyczny (model Newtona) to taki w którym:
A
odkształcenie jest niezależne od czasu działania siły (po jej odjęciu natychmiast powraca do pierwotnego kształtu)
B
odkształcenie jest proporcjonalne do czasu działania siły i jest trwałe
C
pod wpływem działania siły nastąpi natychmiastowe odkształcenie, a następnie powolne nieodwracalne płynięcie
D
pod wpływem działania siły stopniowo narasta odkształcenie sprężyste, aż do osiągnięcia pełnej wartości
3.Obciążenie przyłożone w sposób ciągły na pewnej długości:
A
to obciążenie masowe
B
to obciążenie powierzchniowe
C
to obciążenie liniowe
D
to obciążenie skupione
4. Odkształcenia związane z działaniem sił zewnętrznych nie zmieniają linii działania tych sił:
A
to zasada superpozycji
B
to zasada działania i przeciwdziałania
C
to zasada zesztywnienia
D
to zasada de Saint-Venata
5. W uproszczeniu obciążenie quasistatyczne to takie obciążenie gdzie:
A
siła narasta od wartości 0 do maksymalnej w czasie poniżej 0,1 s
B
siła narasta od wartości 0 do maksymalnej w czasie kilku sekund
C
siła narasta od wartości 0 do maksymalnej w czasie kilku-kilunastu minut lub jest niezmienne w czasie
D
siła narasta i maleje w sposób cykliczny
6. Kryterium oceny elementów konstrukcyjnych ograniczające odkształcenia elementu tak, aby nie utrudniały one
właściwego funkcjonowania konstrukcji:
A
to warunek wytrzymałościowy (bezpieczeństwa)
B
to warunek sztywności
C
to warunek stateczności
D
to warunek ekonomiczny
7. Obecność zdrowych sęków w drewnie zwiększa wytrzymałość na:
A
wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
B
wytrzymałość na zginanie
C
wytrzymałość na rozłupanie
D
wytrzymałość na rozciągnie wzdłuż włókien
8. Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien osiąga wartość maksymalną w drewnie o wilgotności:
A
0%
B
ok. 6%
C
ok. 12%
D
w punkcie nasycenia włókien
9. Wielkość wpływu temperatury na wytrzymałość drewna na ściskanie wzdłuż włókien:
A
jest niezależna od wilgotności drewna w przedziale higroskopijnym
B
maleje wraz ze wzrostem wilgotności w przedziale higroskopijnym
C
rośnie wraz ze wzrostem wilgotności w przedziale higroskopijnym
D
jest niezależna od wilgotności drewna powyżej punktu nasycenia włókien
10. Złożony stan naprężeń w drewnie:
A
jest zjawiskiem niepożądanym w próbie czystego rozciągania
B
nie ma znaczenia dla przeprowadzenia próby czystego rozciągania
C
jest pożądany przy próbie czystego rozciągania
D
jest konieczny do przeprowadzania poprawnej próby czystego rozciągania
11.Szkło to materiał:
A
miękki
B
o niskiej przewodności cieplnej
C
ulegający pełzaniu
D
„wrażliwy” na zjawisko karbu

12. Według klasyfikacji sposobów zniszczeń (PN-EN 12600) za szkło bezpieczne – typ zniszczenia C, można uznać:
A
zwykłe szkło sodowe
B
szkło typu fload zbrojone metalową siatką
C
szkło warstwowe
D
szkło hartowane termicznie
13. Typowy rodzaj uszkodzeń betonu podanego naprężeniem rozciągającym to:
A
rysy
B
odspojenia
C
wykruszenia
D
przewężenia
14. Przy rozciąganiu drewna wzdłuż włókien złom krótki (tępy):
A
wskazuje na niską wytrzymałość drewna
B
wskazuje na obecność drewna napięciowego
C
wskazuje na wysoką wytrzymałość drewna
D
nie ma związku z wytrzymałością drewna
15. Pomiar twardości metodą Rocwella polega na:
wciskaniu w materiał diamentowego wgłębnika w kształcie ostrosłupa o podstawie kwadratowej
A
B
wciskaniu w materiał diamentowego wgłębnika w kształcie romboedrycznej piramidy
C
wciskaniu w materiał wgłębnika z hartowanej stali w kształcie kulki
D
dwustopniowym wciskaniu wgłębnika w postaci stalowej kulki lub diamentowego stożka
16. Przy ściskaniu drewna iglastego wzdłuż włókien procesy zniszczenia rozpoczynają się w:
A
w obrębie promieni drzewnych – wyboczenie ścian komórkowych sąsiadujących z promieniami cewek
B
w strefach drewna późnego, głównie w blaszkach środkowych
C
w strefach drewna późnego, głównie w ścianach promieniowych grubościennych cewek
D
w strefach drewna późnego w miejscach występowania pionowych przewodów żywicznych
17. Przy badaniu właściwości dynamicznych drewna złom długowłóknisty igiełkowy:
A
wskazuje na niską udarność drewna
B
wskazuje na obecność zgnilizny
C
wskazuje na wysoką udarność drewna
D
nie ma związku z udarność drewna
18. Przy zganianiu w strefie obojętnej:
A
naprężenia ściskające osiągają wartość maksymalną
B
naprężenia rozciągające osiągają wartość maksymalną
C
naprężenia normalne osiągają wartość maksymalną
D
naprężenia styczne osiągają wartość maksymalną
19. Do zużycia trybologicznego należy:
A
zużycie mechaniczne np. ścierne
B
korozja
C
erozja
D
ablacja
20. Nawiercenia na końcach klinowatych wcięć w próbkach do badania wytrzymałości na rozciąganie w poprzek włókien:
A
wynikają ze względów estetycznych
B
chęci zminimalizowania zjawiska karbu
C
potrzeby zwiększenia sił tarcia
D
naniesienia wyraźnych oznaczeń
21.Złom zmęczeniowy w metalach ma charakterystyczny wygląd i ogólnie wyróżnia się w nim:
A
dwie strefy tj. strefę zniszczenia zmęczeniowego i doraźnego
B
karb i strefę przylegającą
C
ognisko i cień
D
przełom i wyłom
22. Wymień cztery czynniki wpływające na wytrzymałość zmęczeniową elementów meblowych:
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