
Rezanie 
 
Zadanie úlohy 
Šablónovým nožom treba vyrezať z listu papiera predtlačenú formu. Z vyrezanej formy možno poskladať 
krabičku, skladanie však nepatrí k úlohe. 
 
Kritériá špecifické pre túto úlohu 
Rezanie voľnou rukou podľa línie pomocou špeciálneho nástroja je obvykle pre väčšinu účastníkov neznáma 
úloha. Obvykle sa vyrezáva pomocou kovového pravítka alebo nožníc. Jedná sa spravidla o pre účastníka 
nové, avšak ľahko pochopiteľné a jednoznačné zadanie úlohy. 
Pri tejto úlohe sú významné nasledovné :body 
 
• Motorická vnímavosť 

Nôž treba viesť pod správnym uhlom a s primeraným tlakom na predlohu. Obzvlášť zaujímavé je tu, či 
vznikne kontakt s nástrojom – cítia účastníci, kedy nôž ešte iba „škrabe“? 

• Cielené použitie nástroja 
Nôž sa vedie tak, že ostrie je vhodne otočené k smeru rezu. 

• Snaha o svedomitosť 
Badať snahu, viesť rez stredom predkreslenej línie, tzn. hneď zastane, keď ostrie uhne od stredu línie 
a nôž znova cielene nasmeruje. 

• Dobré oko 
ÚČ dbá na to a kontroluje, či  a ako presne rez sleduje líniu.  

•  
Vzťah k profesii 
U remeselníka sa často objavujú situácie, že nástroj treba presne viesť. Pri tom je rozhodujúce, či je tento 
pohyb silný a plynulý. Nesprávny pohyb má často následky, ktoré možno neskôr iba ťažko alebo vôbec 
odstrániť, predovšetkým tam, kde sa používa rezací nástroj (od noža cez pílku až po rezací horák). Všetko, čo 
sa zle odreže, je odpad. 
Rezanie šablónovým nožom (ako sa napr. používa v maliarstve pri tapetovaní, alebo tiež nožom na rezanie 
podlahových krytín a kobercov) vyžaduje cielené a predovšetkým vnímavé ovládanie nástroja. 
Vďaka jasnému zadaniu úlohy u tejto testovacej úlohy (dodržiavanie ohraničení) môžeme tak získať cielenú 
výpoveď vzhľadom na profesijný faktor „Používanie a ovládanie nástrojov“. 
 
 
V úvodnom programe – sa nacvičuje práca so šablónovým nožom. Účastník sa snaží viesť rez stredom čiary vyznačenej 

na papieri. Ako podložka sa odporúča pogumovaný materiál (napr. zvyšky z podlahovej krytiny). 
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Rezanie-cvičná úloha 

 
Meno 

Líniu vyznačenú prerušovanou 
čiarou nevyrezať 
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