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JAKĄ ŚREDNIĄ NALEŻY UŻYĆ? II

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. Oblicz długość boku sześcianu, którego objętość jest równa objętości pro-
stopadłościanu o bokach 16 cm, 12 cm oraz 9 cm. Wynik: 12 cm

AP GP HP

2.
W drużynie piłkarskiej jest 11 piłkarzy. Średnia wieku w drużynie to 27 lat.
W czasie meczu, jeden z piłkarzy został wyrzucony, średnia wieku drużyny
zmieniła się na 28 lat. Ile lat ma wyrzucony piłkarz? Wynik: 17 lat

3.

Pierwsza pompa może napełnić akwen w ciągu 3 godzin. Druga pompa
może wypełnić ten sam akwen w ciągu 5 godzin. Jak długo zajmie napełnie-
nie akwenu pompą mocy odpowiadającej średniej mocy tych dwóch pomp?
Wynik: 3 h 45 min

4.

Kierowca autobusu jechał z prędkością 35 km/h w czasie mgły trwającej 15
minut. Po tym czasie mgła zniknęła, a kierowca jechał jeszcze przez 15
minut, przejechał 20 km i dojechał na stację. Jaka była średnia prędkość
autobusu? Wynik: 57,5 km/h



Znakomicie!Wspaniały wynik! Tylko za bardzo nie świetuj.Super! To się nazywa świetna robota!Uwaga! Robisz konkurencje Einsteinowi.Wow! Chodząca z ciebie encyklopedia!Miałbyś toByło blisko!
Następnym razem się uda.

Dobra robota, zasługujesz na ciastko.Super! O włos od perfekcji!Prawie dobrze.
Następnym razem ci się uda.

Nie najgorzej ale nastepnym razem zjedz kawałek
czekolady a będzie lepiej.

Nieźle, ale niektóre obszary
wymagają większej wiedzy.

Przeciętnie czy nieprzeciętnie?
To zależy od ciebie.

Nie martw się-jesteś w połowie
drogi do sukcesu.

Momencik, tu są jakieś niedociągnięcia.Zejdź na ziemię, pracuj dalej.Zawsze mogło być gorzejByło blisko! Pracuj więcejj.Mam nadzieję,
że nigdy sie nie poddajesz.

To nie Enigma,
w czym leży problem?

Tu już nic nie zmienisz.
Sopróbuj rozwiazać inny test.

Misja nieudana.
Następnym razem ich dopadniemy.

Większość twoich odpowiedzi to niewymierna π.Ta niezręczna chwila kiey jedyne pytanie na jkie
znasz odpowiedź to twoje imię i nazwisko. . .

Były czasy,
ze i Einstein nie potrafił liczyć do 10.

Poprawne odpowiedzi:




