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Test: otázky a správné odpovědi 
 
 
Litina je  
železný kov  
neželezný kov  
termoplast  
brusný prostředek  
 
Skupenství je vlastnost materiálu   
fyzikální  
chemická  
mechanická  
technologická 
 
Tvrdost je vlastnost materiálu  
mechanická  
fyzikální  
chemická  
technologická  
 
Zlato patří mezi  
vzácné kovy  
nekovy  
vzácné plyny  
lehké kovy  
 
Rtuť je  
tekutý kov  
tekutý nekov  
pevný kov  
pevný nekov  
 
Přírodní diamant je forma  
čistého krystalického uhlíku  
čistého krystalického křemíku  
čistého amorfního křišťálu  
křemičitého amorfního uhlíku  
 
Mosaz je  
slitina mědi a zinku  
slitina cínu a stříbra  
sloučenina zinku a bronzu  
sloučenina mědi a cínu  
 
Bronz je  
slitina cínu a mědi  
slitina olova a zlata  
sloučenina mědi a cínu  
slitina mosazi a hliníku  
 
Olovo  
je lehčí než zlato  
je těžší než zlato   
má přesně stejnou hustotu jako zlato  
má hustotu nižší než 7,8 g/cm3  
 
Sklo se vyrábí  
z křemičitého písku  
ze skelné rudy  
z vápence  
přesným tavením různých kovů  
 
 
 
 

Vápník je  
lehký kov  
lehký nekov  
těžký nekov  
těžký kov  
 
Tuha je  
uhlík a vodič  
nevodič a uhlík  
vodič a křemík  
nevodič a křemík  
 
Kalením oceli se  
zvyšuje její tvrdost a křehkost  
snižuje její křehkost a zvyšuje tvrdost  
zvyšuje její křehkost a snižuje tvrdost  
snižuje její křehkost a tvrdost  
 
Přírodní kaučuk je  
organický materiál  
anorganický materiál  
umělá hmota  
pružný kov  
 
Určitý druh papíru se vyrábí  
ze starých hadrů  
z biologického odpadu  
ze starých umělých hmot  
z odpadní  mouky  
 
Pěny jsou   
heterogenní směsi  
homogenní směsi  
heterogenní sloučeniny  
homogenní sloučeniny  
 
Ebonit je  
tvrdá černá pryž  
měkké černé dřevo  
forma ebenového dřeva  
forma tmavého bakelitu  
 
Mezi technické materiály nepatří  
maso  
papír  
síra  
chlor  
 
Mezi přístroje pro zkoušení materiálu nepatří  
kovací lis  
padací kladivo 
trhací stroj  
tvrdoměr Rockwell   
 
Přírodním materiálem není   
briliant  
diamant  
křišťál  
zlato 



 

 

 

Metodický pokyn pro práci s testem 

 

1. Učitel nahraje do notebooků žáků zadání testu a stáhne do nich potřebný program 
MultipleChoice z  http://www.programming.de/freeware_windows.php 

2. Učitel žákům vysvětlí, jak budou s testem pracovat (viz níže POKYN PRO ŽÁKA). 
Pokyn může rozdat v tištěné podobě nebo promítnout. 

3. Po absolvování testu učitel s žáky projde znovu test a vysvětlí jevy, ve kterých žáci 
chybovali. 
 

Poznámka: 

Pokud není učebna vybavena notebooky či PC pro jednotlivé žáky, může učitel také celý test 
vytisknout a nechat žáky, aby správné odpovědi zaškrtávali. 
 
 

POKYN PRO ŽÁKA 

a/ Spuštění: 

Je možné otevřít soubor *.mul dvojklikem. Program se pak spustí s příslušným testem. Lze 
také přetáhnout soubor *.mul na okénko programu pro jeho spuštění. Pořadí, v němž se 
objevují otázky a odpovědi, se náhodně mění, aby bylo zabráněno mechanickému opisování. 

b/ Průběh testu: 

Odpovězte na otázku tak, že zvolíte správnou odpověď ze čtyř nabídnutých možností 
Vždy můžete vidět, kolik otázek je ve skupině, jak daleko jste s vašimi odpověďmi a kolik 
otázek jste zodpověděli správně nebo špatně. 
Na konci úlohy si lze v dolní části obrazovky (rolovat) zkontrolovat, které odpovědi byly 
správně, které špatně. 
 
c/ Ovládání:  

Pro ovládání programu můžete použít tlačítka klávesnice (UP / DOWN / RETURN) nebo myš. 
Mezi otázkami se můžete pohybovat dopředu a dozadu pomocí kurzorových kláves LEFT a 
RIGHT, takže můžete přeskočit otázky. Pokud tak ale učiníte, neposkytne program na konci 
souhrnné hodnocení.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Prameny a literatura:  

 

Frischherz, A.; Skop,  P.: Technologie zpracování kovů 1, Základní poznatky. SNTL, Praha 
2004, ISBN 80-902655-5-3 

Program MultipleChoice:  
FREEWARE, Johannes Wallroth  http://www.programming.de/freeware_windows.php 

Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz).  

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. 

 


