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Užití aritmetické posloupnosti
Test – středně těžký

K některým otázkám může existovat více správných odpovědí. Otázka je zodpo-
vězena správně, pokud jsou zatrženy právě všechny správné odpovědi. Tlačítko
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Test byl vytvořen v rámci projektu Matematika s radostí dle návrhu Magdaleny Gažarové.
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1. Na skladě je 90 ocelových rour. Skládají se do vrstev tak, že roury každé další vrstvy zapadají do mezer
vrstvy předchozí, přičemž v nejhořejší vrstvě jsou jen dvě roury. V následující nabídce jsou právě tři
správná tvrzení. Označte která.

1

V nejspodnější vrstvě je 13 rour.Roury lze složit do 12 vrstev.V desáté vrstvě, počítáno shora, je o 9 rour více než v první vrstvě.Ve třetí a čtvrté vrstvě, počítáno shora, je dohromady 7 rour.Roury lze složit do 10 vrstev a ještě nám dvě zbydou.Ve 31. vrstvě, počítáno shora, je 32 rour.
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2. Továrna dostala novou velkou zakázku, pracuje se tedy každý den i o víkendech. Dělník vyrobí za první
den 35 součástek. Každý den ale zvyšuje svůj výkon o dvě součástky. V následující nabídce jsou právě
tři správná tvrzení. Označte která.

1

Za 16 dní vyrobí 800 součástek.Za jeden týden zvládne vyrobit 287 součástek.Osmý den vyrobí při sedmihodinové pracovní době sedm součástek za hodinu.Desátý den vyrobí 50 součástek.Zakázku na 1 080 součástek zvládne dělník sám vyrobit za 18 dní.Sedmý den mu výroba jedné součástky při sedmihodinové pracovní době bude trvat sedm
minut.
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3. V zemské troposféře platí, že s rostoucí výškou klesá teplota. Vzrůst nadmořské výšky o 100 m znamená
pokles teploty o 0,6◦C. V následující nabídce jsou právě tři správná tvrzení. Označte která.

1

Jestliže je při hladině moře 25◦C, je v 5 km teplota −5◦C.Mezi nadmořskými výškami 1 200m.n.m. a 3 700m.n.m. klesne teplota o 15◦C.Jestliže je teplota na nejvyšší hoře České republiky 15,4◦C, měla by být teplota při hladině moře
asi 25◦C.
Jestliže je teplota ve 4 km 0◦C, je teplota při hladině moře 22◦C.Jestliže je při hladině moře 25◦C a v 5 km je teplota −10◦C, byl by pokles teploty na 100
metrech o 0,8◦C.
Jestliže je při hladině moře 25◦C, je na hranici troposféry (v naší zeměpisné šířce 11 km) teplota
−40◦C.
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4. Část střechy má tvar rovnoramenného lichoběžníku. V řadě u okapu je 45 tašek, v řadě u hřebene je jich
28. Tašky jsou kladeny tak, že v každé následující řadě je vždy o 1 tašku méně. V následující nabídce
jsou právě tři správná tvrzení. Označte která.

1

Na pokrytí této části střechy je potřeba koupit 657 tašek.Na této části střechy je 18 řad tašek.Jedno balení tašek (65 ks) stačí na pokrytí 5. a 6. řady počítáno od hřebene.Jestliže budeme počítat rezervu 20 tašek, je potřeba na pokrytí této části střechy koupit 680
tašek.
V desáté řadě (počítáno od hřebene) je 38 tašek.Jestliže jedno balení tašek obsahuje 65 ks, musíme koupit na pokrytí této části střechy 10 balení
tašek.
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5. V hledišti letního kina jsou sedadla uspořádána do dvaceti řad. V první řadě je 25 sedadel, v každé
následující řadě je o 3 sedadla více. V následující nabídce jsou právě tři správná tvrzení. Označte která.

1

Kapacita letního kina je 1 070 diváků.V poslední řadě je 82 sedadel.137 žáků prvních ročníků se vejde do 15 a 16 řady.Kdyby pořadatelé přidali na každé straně každé řady jednu židli, vešlo by se do kina posadit
1 120 diváků.
V desáté řadě je 50 sedadel.V prvních pěti řadách je 160 sedadel.
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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.




