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Materiály – Z3 – Plasty 
 
1)Plast je 

a)mikromolekulární látka, která se získává fyzickou přeměnou přírodních nebo 

syntetických látek 

b)makromolekulární látka, která se získává chemickou přeměnou přírodních 

nebo syntetických látek 

c)makromolekulární látka, která se získává syntézou z organických sloučenin 

 

2)Termoplast 

a)nelze teplem tvářet 

b)dá se tepelně upravovat 

c)deformuje se při tepelném zpracování 

 

3)Termoset 

a)nelze teplem tvářet 

b)dá se tepelně upravovat 

c)deformuje se při tepelném zpracování 

 

4)Elastomer 

a)nedá se tepelně tvarovat ani svařovat 

b)dají se tepelně tvarovat a upravovat 

c)při ohřevu mění své vlastnosti 

 

5)Výroba trubek z plastů je 

a)lisováním 

b)vytlačováním 

c)válcováním 

 

6)Výhody plastů – najdi chybnou variantu 

a)malá hmotnost 

b)vysoká životnost 

c)odolnost korozi 

d)křehkost 

 

7)Nevýhody plastů - najdi chybnou variantu 

a)malá odolnost proti obrusu 

b)jednoduchá montáž 

c)větší teplotní roztažnost 

 

8)Vícevrstvá trubka je 

a)kombinace kovu a kovu 



b)kombinace kovu a plastu 

c)kombinace plastu a plastu 

9)Značka LDPE je 

a)nízkohustotní PE 

b)síťovaný PE 

c)vysokohustotní PE 

 

10)Značka PE-x je 

a)nízkohustotní PE 

b)síťovaný PE 

c)vysokohustotní PE 

 

11)Značka C-PVC je 

a)polypropylen 

b)chlorovaný polyvinylchlorid 

c)polybutylen 

 

12)V čem spočívají výhody plastů? Co tam nepatří??? 

a)dlouhá životnost 

b)odolnost proti korozi 

c)snadná a rychlá montáž 

d)teplotní roztažnost 

e)hygienická nezávadnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



správné odpovědi: 

 

1) b 

2) b 

3) a 

4) a 

5) b 

6) d 

7) b 

8) b 

9) a 

10) b 

11) b 

12) d 

 

hodnocení: 

12 - 11      1 

10 -   9      2 

  8 -   7      3 

  6 -   5      4 

    <   4      5 
 

 

 

 

Tento materiál je vlastní tvorbou autora. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro 

potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití 

podléhá autorskému zákonu. 

 


