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AKÝ PRIEMER SA POUŽIJE? II

TABUĹKOVÁ HRA

Vyberte jednu správnu odpoveď na každú otázku v teste a na konci stlačte
Odovzdať. Odpovede budú automaticky overené.

Varovanie: Interaktivitu v tomto PDF súbore umožňujú Java
skripty. Pre úplnú funkčnosť súboru musíte použiť prehliadač
PDF, ktorý podporuje Java skripty. Momentálne je k dispozícii
len program Adobe Reader.



ODOVZDAŤHODNOTENIE

Vyberte ku každej úlohe, aký typ priemeru by ste pri jej výpočte použili.

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

1. Kváder má rozmery 16 cm, 12 cm a 9 cm. Akú dĺžku hrany má kocka s rovnakým
objemom? Výsledok: 12 cm

AP GP HP

2.
Vo futbalovom tíme je 11 hráčov. Ich priemerný vek je 27 rokov. Počas zápasu
bol jeden hráč vylúčený a priemerný vek mužstva bol 28 rokov. Koľko rokov
má vylúčený hráč? Výsledok: 17 rokov

3.
Jedným čerpadlom sa nádrž na ryby naplní za 3 hodiny, druhému by to trvalo
5 hodín. Za aký čas by nádrž na ryby naplnilo čerpadlo s výkonom odpove-
dajúcom priemernému výkonu obidvoch čerpadiel? Výsledok: 3 h 45 min

4.

Vodič autobusu jazdil počas 15 minút trvajúcej hmly rýchlosťou 35 km/h.
Potom sa hmla rozplynula a vodič počas ďalších 15 minút prešiel ešte
vzdialenosť 20 km a prišiel na stanicu. Aká bola priemerná rýchlosť autobusu?
Výsledok: 57,5 km/h



Perfektné, len tak ďalej!Nezačína sa náhodou tvoje priezvisko
na Ein a končí stein?

Super práca!Výborne, toto ti naozaj ide!Takže, aké je to byť tan(45◦)?Zostáva už len malý krôčik,
budúci pokus bude legendárny!
Skvelé, k dokonalosti ti chýba

už len milimeter.
Vidím to ako |výhru|.To bolo tesné! Nabudúce to už bude na plný počet

bodov.
Dobrá práca, daj si piškótik.Robiť chyby je lepšie ako predstierať dokonalosť,
no nerobiť ich je dokonalosť.

Nebolo to až taká zlé, ale čokoláda by ti mohla
nabudúce pomôcť.

Každý robí chyby, hlavne sa pouč a nevzdaj!Byť priemerný alebo nie?
To je otázka na teba.

Neboj sa, vždy sa dá zlepšiť.To zvládneš, nič nie je stratené!Nabudúce to bude lepšie.Nestrácaj nádej, stáva sa.Zvládol si to, ale stále je čo zlepšovať.Potrebuješ sa zlepšiť.No katastrofa...Misia neúspešná. Nabudúce to zvládneme.Neboj, boli časy,
keď ani Einstein nevedel napočítať do 10.

Tento test už moc nezmeníš,
skús šťastie pri inom.
Tvoje vedomosti sú

ako odmocnina z −1.

Počet správnych odpovedí:




