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Test: otázky a správné odpovědi 
 

Hlavní složky vzduchu jsou dusík a kyslík  
v poměru:  N2 : O2  
4 : 1 
1 : 5  
1 : 10  
8 : 3  
 
Chemický vzorec vody je  
H2O  
HNO 
H2SO4 
NaOH  
 
Mezi vzduch znečišťující látky nepatří  
vodní pára  
oxid siřičitý 
oxid uhelnatý 
ozón  
 
Nebezpečnost asbestu spočívá v tom, že může 
vyvolat  
rakovinu plic  
srdeční infarkt  
mozkovou mrtvici  
cukrovku  
 
Hnacím plynem ve sprejích může být  
freon  
neon  
perlon  
mezon  
 
Benzol, fenol, PVC, formaldehyd jsou   
uhlovodíky  
kysličníky  
kovy  
rostlinné jedy  
 
Vnikání škodlivých látek do atmosféry nazýváme  
emise   
imise  
mise  
premise  
 
Vnikání škodlivých látek do půdy nazýváme  
imise  
emise  
mise  
premise  
 
SMOG je složenina z anglických slov pro   
mlhu a kouř 
páru a prach  
prach a vítr  
kouř a organické odpady  
 
Koncentrace CO při nadýchání, vedoucí k 
okamžité smrti, je   
1 %  
0,1 %  
0,01 %  
0,001 %  

 
Bublinky plynu v sodovce jsou  
kysličník uhličitý 
kysličník uhelnatý  
kysličník ozónový   
kysličník vodíkový   
 
Intenzivním hnojením polí je spodní voda 
kontaminována především   
sloučeninami dusíku - nitráty  
sloučeninami křemíku - křemičitany  
sloučeninami vápna - vápníky  
sloučeninami těžkých kovů  
 
Nejnebezpečnější jsou výfukové plyny   
z dvoutaktních spalovacích motorů  
ze čtyřtaktních spalovacích motorů  
z parních strojů  
z elektromotorů  
 
Biologické odpady se průmyslově likvidují  
v kafilerii  
v kafeterii  
v kalolisu  
v kalorimetrii  
 
Podstatou koroze je  
oxidace  
hnití 
trouchnivění 
hydrolýza   
 
Odolnost proti korozi stoupá v řadě  
nelegovaná ocel - legovaná ocel - čisté železo 
čisté železo - legovaná ocel - nelegovaná ocel 
legovaná ocel - nelegovaná ocel - čisté železo  
nelegovaná ocel - čisté železo - legovaná ocel  
 
Smaltovaný předmět je   
opatřený sklovitou povrchovou vrstvou   
opatřený pryskyřičným lakem  
opatřený eloxovanou vrstvou  
opatřený vrstvou chromniklu  
 
Fungicidy jsou ochranné přípravky proti  
plísním a houbám  
korozi  
lišejníkům a mechům  
dřevokaznému hmyzu  
 
Šatního mola zaženeme  
naftalínem  
naftou  
mušelínem  
parafínem  
 
Deratizace je boj proti  
hlodavcům  
hmyzu  
plevelu  
ekologii 

 



 

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:  

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. 

 


