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Metodické poznámky: 

 

    Test řešíme výběrem z nabídnutých odpovědí. Ke každé 

otázce je správná právě jedna odpověď. Odpověď, kterou 

považujeme za správnou, označíme zakroužkováním příslušného 

písmene. Pokud chceme změnit označení, kroužek škrtneme 

křížkem a  zakroužkujeme jinou odpověď. 

  Test lze použít v prvním pololetí šestého ročníku jako 

orientační prověrku pochopení nové látky na konci vyučovací 

hodiny, nebo jako klasifikovaný test na počátku kterékoliv 

následující hodiny. 

 

 

Správné řešení: 

 

Test č.: 1.ot. 2.ot. 3.ot. 4.ot. 5.ot. 

2.A b a a c a 

2.B a a a b c  
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 6.roč            test č.2/A –těleso a látka                               2011/2012 

 

Tř.: 6…..      Jméno……………………         dat:……… 

1. Každá věc, živočich a rostlina se ve fyzice nazývá 

    a) objekt 

    b) těleso 

    c) přírodnina 

    d) látka 

    e) žádná z uvedených možností není pravdivá 

2. Každé těleso je vytvořeno z 

    a) látky 

    b) vzduchu 

    c) vody 

    d) prvků 

    e) žádná z uvedených možností není pravdivá  

3.  U každého tělesa lze zjistit jeho 

     a) polohu, rozměry a objem 

     b) úhel a průsečík 

     c) obsah a obvod 

     d) násobka a dělitele 

     e) žádná z uvedených možností není pravdivá 

4.  U žádné látky nezjistíme 

     a) její skupenství 

     b) složení její molekuly 

     c) její hmotnost a objem 

     d) zda je kapalná nebo plynná 

     e) žádná z uvedených možností není pravdivá 

5.  Nejmenší částicí látky je 

     a) atom 

     b) prvek 

     c) molekula 

     d) zrnko 

     e) žádná z uvedených možností není pravdivá 

6.roč            test č.2/B – těleso a látka                                   2011/2012 

 

Tř.: 6…..      Jméno……………………         dat:……… 

1.  U každého tělesa lze zjistit jeho 

     a) polohu, rozměry a objem 

     b) úhel a průsečík 

     c) obsah a obvod 

     d) násobka a dělitele 

     e) žádná z uvedených možností není pravdivá 

2.  Nejmenší částicí látky je 

     a) atom 

     b) prvek 

     c) molekula 

     d) zrnko 

     e) žádná z uvedených možností není pravdivá 

3.  Každé těleso je vytvořeno z 

    a) látky 

    b) vzduchu 

    c) vody 

    d) prvků 

    e) žádná z uvedených možností není pravdivá 

4. Každá věc, živočich a rostlina se ve fyzice nazývá 

    a) objekt 

    b) těleso 

    c) přírodnina 

    d) látka 

    e) žádná z uvedených možností není pravdivá 

5. U žádné látky nezjistíme 

     a) její skupenství 

     b) složení její molekuly 

     c) její hmotnost a objem 

     d) zda je kapalná nebo plynná 

     e) žádná z uvedených možností není pravdivá 


