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PROCENTA A ČÍSLA

TABULKOVÁ HRA

Pro každou otázku v testu existuje právě jedna správná odpověď, kterou označíte
kliknutím na příslušné políčko. Tlačítko Odevzdat slouží k ukončení testu,
zobrazení výsledků a správných odpovědí.

Upozornění: Omlouváme se, zdá se, že soubor neotevíráte v
aplikaci podporující práci s Javascripty. Pro bezproblémovou
funkčnost tohoto PDF souboru si jej uložte na svůj lokální
disk a otevřete z tohoto disku v aplikaci Adobe Reader.



ODEVZDATHODNOCENÍ

Převeďte následující desetinná čísla, zlomky a smíšená čísla na procenta:

1. 1,2 120%12%0,12%0,012% 120%12%0,12%0,012% 120%12%0,12%0,012% 120%12%0,12%0,012%

2. 3
5 60%6%0,6%0,06% 60%6%0,6%0,06% 60%6%0,6%0,06% 60%6%0,6%0,06%

3. 23
4 275%2,75%0,275%0,0275% 275%2,75%0,275%0,0275% 275%2,75%0,275%0,0275% 275%2,75%0,275%0,0275%

4. 3
2 150%1,5%15%0,15% 150%1,5%15%0,15% 150%1,5%15%0,15% 150%1,5%15%0,15%

5. 1
3 33,33%0,33%3,3%0,03% 33,33%0,33%3,3%0,03% 33,33%0,33%3,3%0,03% 33,33%0,33%3,3%0,03%

6. 5
6 83,33%0,83%8,33%0,083% 83,33%0,83%8,33%0,083% 83,33%0,83%8,33%0,083% 83,33%0,83%8,33%0,083%

7. 11
9 111,11%1,11%0,11%0,011% 111,11%1,11%0,11%0,011% 111,11%1,11%0,11%0,011% 111,11%1,11%0,11%0,011%

8. 3
11 27,27%0,27%2,7%0,027% 27,27%0,27%2,7%0,027% 27,27%0,27%2,7%0,027% 27,27%0,27%2,7%0,027%



Jsi Einstein!Pozor, aby Sheldon Cooper nezačal žárlit!Dobrá práce, kámo!Dnes ses vážně překonal!Perfektní! Jen tak dál!Jen jeden krůček od vrcholu.Skvěle! K dokonalosti chybí
jen milimetry.
Skoro to máš.

Příště to zvládneš bez chyby!
Jsi už tak blízko vítězství, nevzdávej to!Už to skoro ani nemohlo být lepší. Skoro.Trochu tomu rozumíš,

ale chce to více procvičovat.
Není to špatné, ale mohlo by to být lepší. . .Máš na víc! Musíš ještě zamakat!Buď optimista, polovina výsledků je bez chyby.Být průměrný, či nebýt průměrný?

Rozhodnutí je čistě na tobě!
Udělal jsi hodně chyb. Zatím to moc neumíš.Nebyla to žádná Enigma,

tak kde je problém?
Hej, mohlo to být i horší. . . .Škoda, je třeba si učivo ještě párkrát zopakovat.Ještě se trochu zlepšit a budeš mezi průměrem.Ty za to přece nemůžeš?! A kdo tedy?Je to pro tebe jako cizí film;

stále potřebuješ titulky.
Viděl jsi někdy, jak slepice létá?
Tak takovým stylem ty počítáš. . .
Asi špatná konstelace hvězd. . .Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.

Počet správných odpovědí:




