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

Absolutní a relativní četnost
Test – středně těžký

K některým otázkám může existovat více správných odpovědí. Otázka je zodpo-
vězena správně, pokud jsou zatrženy právě všechny správné odpovědi. Tlačítko
Vyhodnotit slouží k ukončení testu, zobrazení výsledků a správných odpovědí.
Další informace k ovládání testu naleznete na http://msr.vsb.cz/napoveda/testy.

Test byl vytvořen v rámci projektu Matematika s radostí dle návrhu Evy Březinové.

http://msr.vsb.cz/napoveda/testy
http://msr.vsb.cz/


Matematika s radostíM R

1. U 120 žáků 1. ročníku střední školy byla zjišťována jejich výška a hmotnost. Získané údaje jsou zapsány
v tabulce.

Hmotnost (kg) \ 55− 55 56− 60 61− 65 66− 70 71− 75 76− 80 81− 85 Celkem
Výška (cm)
161− 165 3 1 2 4 2 1 0 13
166− 170 2 3 4 5 10 2 3 29
171− 175 1 4 2 7 8 4 6 32
176− 180 0 2 7 4 3 3 1 20
181− 185 0 1 3 2 5 7 2 20
186− 190 0 0 0 1 2 2 1 6
Celkem 6 11 18 23 30 19 13 120

Vyberte všechna správná tvrzení o těchto žácích.

1

32 žáků měří více než 170 cm.35 žáků váží nejvýše 65 kg.12 žáků měří více než 180 cm a současně váží více než 75 kg.Výšku menší než 166 cm má méně než 10% žáků.Hmotnost vyšší než 80 kg má více než 10% žáků.

1

32 žáků měří více než 170 cm.35 žáků váží nejvýše 65 kg.12 žáků měří více než 180 cm a současně váží více než 75 kg.Výšku menší než 166 cm má méně než 10% žáků.Hmotnost vyšší než 80 kg má více než 10% žáků.

1

32 žáků měří více než 170 cm.35 žáků váží nejvýše 65 kg.12 žáků měří více než 180 cm a současně váží více než 75 kg.Výšku menší než 166 cm má méně než 10% žáků.Hmotnost vyšší než 80 kg má více než 10% žáků.

1

32 žáků měří více než 170 cm.35 žáků váží nejvýše 65 kg.12 žáků měří více než 180 cm a současně váží více než 75 kg.Výšku menší než 166 cm má méně než 10% žáků.Hmotnost vyšší než 80 kg má více než 10% žáků.

1

32 žáků měří více než 170 cm.35 žáků váží nejvýše 65 kg.12 žáků měří více než 180 cm a současně váží více než 75 kg.Výšku menší než 166 cm má méně než 10% žáků.Hmotnost vyšší než 80 kg má více než 10% žáků.
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2. Relativní četnosti známek z písemné práce z matematiky u 25 žáků jedné třídy jsou uvedeny v tabulce.

Známka 1 2 3 4 5 Celkem
Relativní četnost 0,08 0,24 0,36 0,20 0,12 1,00

Vyberte všechna správná tvrzení o těchto žácích.

1

8 žáků třídy má známku lepší než 3.2 žáci mají známku 5.Více než 60% žáků má známku horší než 2.1/5 žáků má známku 4.

1

8 žáků třídy má známku lepší než 3.2 žáci mají známku 5.Více než 60% žáků má známku horší než 2.1/5 žáků má známku 4.

1

8 žáků třídy má známku lepší než 3.2 žáci mají známku 5.Více než 60% žáků má známku horší než 2.1/5 žáků má známku 4.

1

8 žáků třídy má známku lepší než 3.2 žáci mají známku 5.Více než 60% žáků má známku horší než 2.1/5 žáků má známku 4.
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3. Ve školním roce 2013/2014 studovalo na jisté střední škole 320 žáků. Každý z žáků studoval právě
jeden ze tří oborů. Procentuální zastoupení žáků jednotlivých oborů je uvedeno v tabulce.

Obor Elektrotechnika Technické lyceum Strojírenství
Relativní četnost žáků (%) 32,8 55,0 ?

Vyberte všechna pravdivá tvrzení.

1

Obor Strojírenství studovalo v daném školním roce 22,0% studentů.Modus daného rozdělení je 55,5%.Modus daného rozdělení je Technické lyceum.Na Technickém lyceu studovalo v daném školním roce 192 žáků této školy.Obor Elektrotechnika studovala v daném školním roce méně než třetina žáků této školy.

1

Obor Strojírenství studovalo v daném školním roce 22,0% studentů.Modus daného rozdělení je 55,5%.Modus daného rozdělení je Technické lyceum.Na Technickém lyceu studovalo v daném školním roce 192 žáků této školy.Obor Elektrotechnika studovala v daném školním roce méně než třetina žáků této školy.

1

Obor Strojírenství studovalo v daném školním roce 22,0% studentů.Modus daného rozdělení je 55,5%.Modus daného rozdělení je Technické lyceum.Na Technickém lyceu studovalo v daném školním roce 192 žáků této školy.Obor Elektrotechnika studovala v daném školním roce méně než třetina žáků této školy.

1

Obor Strojírenství studovalo v daném školním roce 22,0% studentů.Modus daného rozdělení je 55,5%.Modus daného rozdělení je Technické lyceum.Na Technickém lyceu studovalo v daném školním roce 192 žáků této školy.Obor Elektrotechnika studovala v daném školním roce méně než třetina žáků této školy.

1

Obor Strojírenství studovalo v daném školním roce 22,0% studentů.Modus daného rozdělení je 55,5%.Modus daného rozdělení je Technické lyceum.Na Technickém lyceu studovalo v daném školním roce 192 žáků této školy.Obor Elektrotechnika studovala v daném školním roce méně než třetina žáků této školy.
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4. Při 100 hodech hrací kostkou bylo dosaženo výsledků uvedených v tabulce.

Výsledek 1 2 3 4 5 6
Četnost 12 8 19 23 17 21

Vyberte všechna správná tvrzení o pozorovaných výsledcích hodu hrací kostkou.

1

Číslo sudé padlo častěji než číslo liché.Číslo dělitelné třemi padlo 40krát.Prvočíslo padlo 56krát.Číslo liché padlo v méně než polovině hodů.Číslo větší než 3 padlo v méně než polovině hodů.

1

Číslo sudé padlo častěji než číslo liché.Číslo dělitelné třemi padlo 40krát.Prvočíslo padlo 56krát.Číslo liché padlo v méně než polovině hodů.Číslo větší než 3 padlo v méně než polovině hodů.

1

Číslo sudé padlo častěji než číslo liché.Číslo dělitelné třemi padlo 40krát.Prvočíslo padlo 56krát.Číslo liché padlo v méně než polovině hodů.Číslo větší než 3 padlo v méně než polovině hodů.

1

Číslo sudé padlo častěji než číslo liché.Číslo dělitelné třemi padlo 40krát.Prvočíslo padlo 56krát.Číslo liché padlo v méně než polovině hodů.Číslo větší než 3 padlo v méně než polovině hodů.

1

Číslo sudé padlo častěji než číslo liché.Číslo dělitelné třemi padlo 40krát.Prvočíslo padlo 56krát.Číslo liché padlo v méně než polovině hodů.Číslo větší než 3 padlo v méně než polovině hodů.

1

Rozdělení relativních četností výsledků hodu kostkou je dáno tabulkou:

Výsledek 1 2 3 4 5 6
Relativní četnost 0,12 0,08 0,19 0,23 0,17 0,21
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Konec testu

Počet správně a úplně zodpovězených otázek:

Získané body:

Procento úspěšnosti:

Opravy byly vyznačeny do testu. Pro jejich prohlédnutí se můžete vrátit na předchozí stránky.




