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JAKÝ TYP PRŮMĚRU ZVOLÍTE? I

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

Pro každou slovní úlohu označte, jaký typ průměru byste při jejím řešení použili.

Poznámka: AP – aritmetický (resp. vážený aritmetický) průměr, GP – geometrický (resp. vážený geomet-
rický) průměr, HP – harmonický (resp. vážený harmonický) průměr.

1.
Auto jelo z města A do města B průměrnou rychlostí 90 km/h, zpáteční cestu
pak absolvovalo průměrnou rychlostí 70 km/h. Jaká byla průměrná rychlost
auta během celé cesty tam i zpět? Výsledek: 78,75 km/h

AP GP HP

2.

V důsledku nadměrné emise peněz vzrostly v prvním roce vlády v jisté zemi
ceny o 2,5 %, v druhém roce o 4 %, ve třetím o 3,5 % a ve čtvrtém roce o 4,5 %.
Jaká byla průměrná roční inflace v této zemi v průběhu daných čtyř let?
(Poznámka: V dalším volebním období došlo k výměně vlády.) Výsledek: cca
3,6 %

3.

V dílně jsou tři stroje vyrábějící stejný výrobek. Historicky nejstarší stroj
vyrobí jeden výrobek za 24 minut, novější stroj to zvládne za 16 minut a
nejnovější stroj za 12 minut. Jaký je v této dílně průměrný čas potřebný pro
výrobu jednoho výrobku? Výsledek: 16 min

4. Smícháme 50 litrů vody o teplotě 75◦C, 60 litrů vody o teplotě 45◦C a 20
litrů vody o teplotě 55◦C. Jaká bude teplota této směsi? Výsledek: 58,1◦C



Pozor, aby Sheldon Cooper nezačal žárlit!To bylo úžasné!Parádička!
Tomu říkám fajnová prácička!

Výborně, můžeš se vrhnout na jeden z Problémů
tisíciletí!

Výborně, toto učivo zvládáš skvěle!To bylo těsné. Příště to už bude
na plný počet bodů.

Dobrá práce, dej si piškotek. . .Dobrá práce, ale Einstein zatím nejsi.Skvěle! K dokonalosti chybí
jen milimetry.

Jsi už tak blízko vítězství, nevzdávej to!Máš na víc! Musíš ještě zamakat!Není to špatné, ale mohlo by to být lepší. . .Trochu tomu rozumíš,
ale chce to více procvičovat.

Zkus to znovu, trénink dělá mistra!Každý velký vědec v životě udělal nějaké chyby.
Vedl sis dobře.

Nebyla to žádná Enigma,
tak kde je problém?

Škoda, je třeba si učivo ještě párkrát zopakovat.To dáš! Neházej flintu do žita!To bylo o fous! Musíš zabrat, příště by to už
nemuselo vyjít.

Fieldsovu medaili asi nikdy nezískáš, ale tenhle
test můžeš zvládnout lépe.

Většina tvých odpovědí
byla bohužel jako π — iracionální.

Příště to snad bude lepší.

Ajaj, tvařme se raději,
že se to nestalo.

Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.Je to pro tebe jako cizí film;
stále potřebuješ titulky.

Viděl jsi někdy, jak slepice létá?
Tak takovým stylem ty počítáš. . .

Počet správných odpovědí:




