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Vzdělávací cíl: Žák si zopakuje a upevní základní pojmy z oblasti aplikované chemie, 
které bude vždy potřebovat pro pochopení látky předmětu Technologie.  
 
Pomůcky: psací potřeby a test 
 
Poznámka: součástí učebního materiálu je prezentace ve formátu .ppt  
 
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití 
ICT.  



Test  Te - chemie   podpis: …………………….. 
 
 
 
 
  ano ne 

1 Základní částice chemických prvků jsou buňky   
2 Základní částice chemických prvků jsou atomy   
3 Protonové a nukleonové číslo je jedno a to samé   
4 V přírodě se vyskytuje 92 prvků   
5 Většina prvků v přírodě jsou nekovy    
6 Rez je sloučenina oceli a vodíku   
7 Rez je sloučenina oceli a kyslíku   
8 Dusík je nehořlavý   
9 Vodík je nehořlavý   
10 Uhlík patří mezi tzv. biogenní prvky   
11 Kyslík patří mezi tzv. biogenní prvky   
12 Železo patří mezi tzv. biogenní prvky   
13 Vápník patří mezi tzv. biogenní prvky   
14 Diamant je čistý krystalický křemík    
15 Diamant je čistý krystalický sodík    
16 Kysličník uhelnatý (CO) je jedovatý   
17 Kysličník uhličitý (CO2) je jedovatý   
18 CO hoří, CO2 nehoří   
19 CO nehoří, CO2 hoří   
20 NaOH je kyselina, HCl je louh   
21 NaOH je louh, HCl je kyselina   
22 Běžné autobaterie obsahují v určité formě prvek síru   
23 K výrobě zápalek se používá síra   
24 K výrobě zápalek se používá fluor    
25 K výrobě zápalek se používá fosfor   
26 Křemík je hlavní součást suroviny pro výrobu sádry   
27 Křemík je hlavní součást suroviny pro výrobu skla   
28 Křemík je hlavní součást suroviny pro výrobu hnojiv   
29 Slitina kovů Fe a Cr je sloučenina   
30 Slitina kovů Fe a Cr je směs   
31 Slitina kovů Fe a Cr neexistuje   
32 Sloučenina NaOH je jedovatá   
33 Sloučenina NaCl je jedovatá   
34 Ocet zbarví lakmusový papírek modře   
35 Mýdlový roztok zbarví lakmusový papírek modře   
36 Nápoj typu Cola je chemicky kyselejší než kyselé mléko   
37 Nápoj typu Cola je chemicky zásaditější než kyselé mléko   
38 Při ředění kyseliny přiléváme vodu do kyseliny   
39 Při ředění kyseliny přiléváme kyselinu do vody   
40 Na uvolnění zaneseného odtoku u umyvadla použijeme HCl   
41 Na uvolnění zaneseného odtoku u umyvadla použijeme NaOH   
42 Na uvolnění zaneseného odtoku u umyvadla použijeme NaCl   
 



Test - řešení   Te - chemie     
 
 
 
 
  ano ne 

1 Základní částice chemických prvků jsou buňky  x 
2 Základní částice chemických prvků jsou atomy x  
3 Protonové a nukleonové číslo je jedno a to samé  x 
4 V přírodě se vyskytuje 92 prvků x  
5 Většina prvků v přírodě jsou nekovy   x 
6 Rez je sloučenina oceli a vodíku  x 
7 Rez je sloučenina oceli a kyslíku x  
8 Dusík je nehořlavý x  
9 Vodík je nehořlavý  x 
10 Uhlík patří mezi tzv. biogenní prvky x  
11 Kyslík patří mezi tzv. biogenní prvky x  
12 Železo patří mezi tzv. biogenní prvky x  
13 Vápník patří mezi tzv. biogenní prvky x  
14 Diamant je čistý krystalický křemík   x 
15 Diamant je čistý krystalický sodík   x 
16 Kysličník uhelnatý (CO) je jedovatý x  
17 Kysličník uhličitý (CO2) je jedovatý  x 
18 CO hoří, CO2 nehoří x  
19 CO nehoří, CO2 hoří  x 
20 NaOH je kyselina, HCl je louh  x 
21 NaOH je louh, HCl je kyselina x  
22 Běžné autobaterie obsahují v určité formě prvek síru x  
23 K výrobě zápalek se používá síra x  
24 K výrobě zápalek se používá fluor   x 
25 K výrobě zápalek se používá fosfor x  
26 Křemík je hlavní součást suroviny pro výrobu sádry  x 
27 Křemík je hlavní součást suroviny pro výrobu skla x  
28 Křemík je hlavní součást suroviny pro výrobu hnojiv  x 
29 Slitina kovů Fe a Cr je sloučenina  x 
30 Slitina kovů Fe a Cr je směs x  
31 Slitina kovů Fe a Cr neexistuje  x 
32 Sloučenina NaOH je jedovatá x  
33 Sloučenina NaCl je jedovatá  x 
34 Ocet zbarví lakmusový papírek modře  x 
35 Mýdlový roztok zbarví lakmusový papírek modře x  
36 Nápoj typu Cola je chemicky kyselejší než kyselé mléko x  
37 Nápoj typu Cola je chemicky zásaditější než kyselé mléko  x 
38 Při ředění kyseliny přiléváme vodu do kyseliny  x 
39 Při ředění kyseliny přiléváme kyselinu do vody x  
40 Na uvolnění zaneseného odtoku u umyvadla použijeme HCl  x 
41 Na uvolnění zaneseného odtoku u umyvadla použijeme NaOH x  
42 Na uvolnění zaneseného odtoku u umyvadla použijeme NaCl  x 
 



Prameny a literatura:  
 
Frischherz, A.; Skop,  P.: Technologie zpracování kovů 1, Základní poznatky. SNTL, 
Praha 2004, ISBN 80-902655-5-3 
  
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na 
všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému 
zákonu. 
 
Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. 
 


