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JAKĄ ŚREDNIĄ NALEŻY UŻYĆ? I

GRA – WYSZUKIWANIE W TABELI

Wybierz jedną poprawną odpowiedź dla każdego pytania w teście i naciśnij
Koniec na końcu. Odpowiedzi będą sprawdzane automatycznie.

Ostrzeżenie: Interaktywność w tym pliku PDF jest włączona
przez Javascripts. Aby uzyskać pełna̧ funkcjonalność, musisz
użyć przegla̧darki PDF obsługuja̧cej Javascripts. Obecnie
dostȩpny jest tylko Adobe Reader.



KONIECWYNIK

Do każdego zadania, wybierz rodzaj średniej, której użyjesz do rozwiązania zadania.

Uwaga: AP – arytmetyczna (resp. ważona arytmetyczna) średnia, GP – geometryczna (resp. ważona
geometryczna) średnia, HP – harmoniczna (resp. ważona harmoniczna) średnia.

1.
Samochód jechał z miasta A do miasta B ze średnią prędkością 90 km/h, w
drodze powrotnej jechał ze średnią prędkością 70 km/h. Jaka była średnia
prędkość samochodu w drodze tam i z powrotem? Wynik: 78,75 km/h

AP GP HP

2.

Z powodu nadmiernej ilości pieniędzy drukowanych przez niektóre rządy w
jednym kraju zdarzyło się, że ceny wzrosły o 2,5 % w pierwszym roku, o 4 % w
drugim roku, o 3,5 % w trzecim roku oraz 4,5 % w czwartym rok urzędowania
rządu. Jaka była średnia roczna inflacja w ciągu tych czterech lat? (Uwaga:
Rząd nie został ponownie wybrany.) Wynik: cca 3,6 %

3.

Trzy maszyny w warsztacie wytwarzają ten sam produkt. Historycznie
najstarsza maszyna produkuje jeden produkt w ciągu 24 minut, nowsza
maszyna w 16 minut, a najnowsza w 12 minut. Jaki jest średni czas potrzebny
na wyprodukowanie jednego produktu? Wynik: 16 min

4.
Określ końcową temperaturę wody, jeśli 50 litrów wody o temperaturze 75◦C
wymieszamy z 60 litrami wody o temperaturze 45◦C i z 20 litrami wody o
temperaturze 55◦C. Wynik: 58,1◦C



Możesz świętować.Wspaniały wynik! Tylko za bardzo nie świetuj.Pierwszorzednie!Świetnie, teraz każde zadanie matematyczne to dla
ciebie łatwizna.

Ale z ciebie Einstein!Było blisko!
Następnym razem się uda.

Małymi kroczkami do przodu, następnym razem
będzie znakomicie.
Prawie się udało.Popełniłeś błędy

ale i tak zasługujesz na nagrodę.
Jesteś bliski zwycięstwa,

nie poddawaj się!
Przeciętnie czy nieprzeciętnie?

To zależy od ciebie.
Dużo już wiesz ale musisz jeszcze poćwiczyć.Praktyka czyni mistrza.Ucz się na błędach.Stać cię na więcej!Jeszcze trochę i będziesz przeciętny.Szkoda, musisz jeszcze popracować.Niezbyt dobrze ci poszło.

Musisz więcej pracować.
Zejdź na ziemię, pracuj dalej.Nie poddawaj się!

Następnym razem będzie lepiej.
Były czasy,

ze i Einstein nie potrafił liczyć do 10.
Misja nieudana.

Następnym razem ich dopadniemy.
Gwiazdy ci dziś nie sprzyjają.Ta niezręczna chwila kiey jedyne pytanie na jkie

znasz odpowiedź to twoje imię i nazwisko. . .
Tu już nic nie zmienisz.

Sopróbuj rozwiazać inny test.

Poprawne odpowiedzi:




