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Materiály – I1 – Neželezné kovy – test 
 

1)Co je měď a jak se vyrábí? 
 
a)je to železný kov a vyrábí se zkujňováním rud 
b)je to neželezný kov a vyrábí se redukcí  rud 
c)je to neželezný kov a vyrábí se odléváním 
 
2)Mosaz je slitina  
 
a)zinek a měď 
b)olovo a měď 
c)cín a měď 
 
3)Bronz je slitina  
 
a)měď a zinek 
b)wolfram a měď 
c)cín a měď 
 
4)Hliník  
 
a) je železný kov a vyrábí se z bauxitu elektrolýzou 
b)je neželezný kov a vyrábí se bauxitu elektrolýzou 
c)je železný kov a vyrábí se redukcí rud 
 
5)Co to je zinek, výrobek – vyber správnou odpověď 
 
a)železný kov, ocelové pozinkované potrubí 
b)neželezný kov, pozinkování (povrchová úprava) výrobků 
c)neželezný kov, izolační folie 
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6)Které dva materiály nesmí být spolu spojeny? 
 
a)zinek a měď 
b)olovo a ocel 
c)měď a plast 
 
7)Co je to tvrdost materiálu 
 
a)je to odpor, který klade materiál proti vnikání  cizího tělesa 
b)je to napětí, jehož je potřeba k rozdělení materiálu 
c)je to vlastnost, která nám říká, zda je materiál pevný  
 
8)Co je to magnetovec a ocelek 
 
a)železné rudy 
b)neželezné rudy 
 
 
9)Najdi správnou odpověď 
 
a)hliník se v instalatérské praxi používá především na instalaci potrubí 
b)měď se v instalatérské praxi používá na odpadní potrubí 
c)zinek se v instalatérské praxi používá na rozvody vody  
 
10)Najdi správnou odpověď 
 
a)zinek se v instalatérské praxi používá ke spojování kovů pájením 
b)hliník se používá v instalatérské praxi na izolační fólie k tepelným 
izolacím 
c)měď se nepoužívá v instalační praxi, ale v elektrotechnickém průmyslu 
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Hodnocení: 
 
10b-9b     1 
8b-7b       2 
6b-5b       3 
4b-3b       4 
2b-0b       5 
 

 

správné odpovědi 
1)         b 
2)         a 
3)         c 
4)         b 
5)         b 
6)         a 
7)         a 
8)         a 
9)         c 
10) b 

 
 

 
 

 
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. 

 


