
Obalová technika – GRAFIKA A DESIGN 

 

Identifikační číslo 

 
1. Čeština se vyvinula ze západních nářečí praslovanštiny na konci 10. století. 
     Čeština je jazyk:         (1 bod) 

a) germánský 

b) slovanský 

             c) románský 

d) keltský 

 

2. Po dlouholetých zkušenostech u letecké společnosti, kde pracovala asi 15 let, jen letmo 

prolétla paní Helena katalog turistických zájezdů a letů do vzdálenějších destinací. 

Vysvětlete výraz destinace:        (1 

bod) 

             a) místo 

             b) stát 

             c) vzdálenost 

             d) odpočinek 

 

3. Která slova v textu mají jiný slovní základ:     (1 bod) 

           a) dlouholetý – letecké 

           b) letecké – letů 

           c) letů – letmo 

                d) letmo – letecký 

 

4. Nahraďte výraz letmo jiným slovem opačného významu:   (1 bod) 

 a) podrobně 

 b) rychle 

 c) zběžně 

 d) krátce 

 

5. Za vlády Karla IV byla založena Karlova univerzita, a to v roce: 

                a)  1348         (1 bod) 

                    b)  1368 

                    c)  1378 

                    d)  1389 

 



6. Která věta má jiný charakter?       (2 body) 

     a)  Vyslovil přání, aby to udělal ještě dnes. 

     b)  Přišel k nám kolem osmé, aby spravil pračku. 

      c)  Sportoval, aby se zbavil bolesti zad. 

      d)  Pravidelně se v poslední době učil, aby obstál při maturitě 

 

7. Doplňte správné písmeno:       (2 body) 

      Oblast J/jižních Č/čech, zejména Š/šumavy, je často vyhledávána turisty. 

            a)  j – Č – Š 

            b)  J – Č – Š 

            c)  j – č –  Š  

            d)  j – Č – š 

 

8. Která věta obsahuje pouze přísudek:      (2 body) 

               a) Budu muset uklízet. 

    b) Snažili jsme se napravit chybu. 

               c) Výroba byla přesunuta na Moravu. 

               d) Vstávat mě nebavilo. 

 

9. Neznámý se dotazoval na cestu k zámku.     (2 body) 
     Ve větě jsou tyto předložky: 

              a) se – k 

              b) se – na – k 

              c) se – na  

              d) na – k   

 

10. Neznámý se dotazoval na cestu k zámku.     (2 body) 
      Ve větě jsou tyto větné členy: 

             a) podmět – přísudek – předmět – přívlastek 

             b) předmět – přísudek – podmět – příslovečné určení 

             c) předmět – přísudek – podmět – předmět 

             d) podmět – přísudek – příslovečné určení – předmět 

 

11. Vyberte z nabídky to slovní spojení, které nejlépe odpovídá vztahu slov v zadání. 

       lyže – sníh         (1 bod) 

   a) sáňky – led 

 b) jachta – vítr 

 c) surf – vlna 

 d) auto – benzin 

 



12. Které číslo chybí?           (1 bod) 

 

                                        

1

3

4

29

18

?7
 

13. Vyberte z nabídky to slovní spojení, které nejlépe odpovídá vztahu slov v zadání. 

      Velký – menší         (1 bod) 

a) krátký – kratší  

b) sytý – hladový  

c) mokrý – sušší  

d) tlustý – nejštíhlejší 

 

A nazváno buď prostou chatrčí  

Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu  

Šnek má svůj prostý dům z nějž růžky vystrčí  

a člověk neví kam by složil hlavu  

 

14. Kam text zařadíte:        (1 bod) 

a) do poezie 

b) do prózy 

c) do dramatu 

d) do novin 

 

 

15. Jaký rým je v textu použit:       (1 bod) 

a) střídavý, 

b) obkročný, 

c) sdružený, 

d) postupný. 

 

 

16. Mezi materiály z  plastu patří:       (1 bod) 

a)   igelit, 

b) Želatina, 

c) Kasein, 

d) Lepenka. 

 

17. Uveďte historicky významnou stavbu nebo památník na Moravě. 

 

 

 



18. Jaký hlavní význam má obal, označte jednu odpověď 

a) chrání výrobek 

b) usnadňuje manipulaci 

c) zdržuje při vyndávání výrobku 

d) poskytuje plochu pro reklamu 

 

19. Vysvětlete význam TŘÍDĚNÍ ODPADU pro životní prostředí 

 

 

 

 

20. Který termín se nepoužívá v oblasti fotografie?  

a) clona 

b) kontrast 

c) retuš 

d) kaligrafie 

        

21. Jakou barvu má kontejner pro tříděný odpad, když odpadem je BÍLÉ SKLO?  

 

 

22. Jmenujte některého z významných světových malířů nebo ilustrátorů.  

 

 

23. Pro zabalení jakého výrobku by se nejvíce hodil − PLASTOVÝ SÁČEK a proč? 

 

 

24. Který z kovů se používá pro výrobu plechovek a jakou má chemickou značku? 

 

 

 

25. Jaký význam má balení výrobku do obalu, ve kterém je fixace (pěnové plasty, papír, 

vlnitá lepenka)? 

 

 

 

   
26. Využijte své představivosti a vytvořte co nejoriginálnější obrázek či náčrtek, 

u každého z předkreslených obrázků: 

 

 

 

 

 

 

 


