
Matematika s radostíM R

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.

Aritmetická posloupnost ve slovních úlohách
Test – těžký

Pro každou otázku v testu existuje právě jedna správná odpověď, kterou označíte
kliknutím na příslušné políčko. 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 Tomáše Krchňáka.

http://msr.vsb.cz/napoveda/testy
http://msr.vsb.cz/
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1. Délky stran pravoúhlého trojúhelníka jsou tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Obvod
trojúhelníka je 60 cm. Délka přepony je

1

12 cm15 cm20 cm25 cm30 cm

1

12 cm15 cm20 cm25 cm30 cm

1

12 cm15 cm20 cm25 cm30 cm

1

12 cm15 cm20 cm25 cm30 cm

1

12 cm15 cm20 cm25 cm30 cm

2. V aritmetické posloupnosti je a3 = 5, d = 2. Kolik členů musíme sečíst, aby součet byl větší než 300?

1

1012141618

1

1012141618

1

1012141618

1

1012141618

1

1012141618

3. Tři čísla, která tvoří aritmetickou posloupnost, mají součet 33 a součin 1 155. Nejmenší z těchto čísel je

1

79111315

1

79111315

1

79111315

1

79111315

1

79111315

4. V posloupnosti, která je tvořena po sobě jdoucími lichými čísly, platí a12 = 53. Součet prvních pěti
členů je

1

151163175187199

1

151163175187199

1

151163175187199

1

151163175187199

1

151163175187199
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5. Délky hran kvádru tvoří aritmetickou posloupnost. Objem kvádru je 665 cm3. Jeho nejkratší hrana měří
5 cm. Jeho povrch je

1

315 cm2501 cm2615 cm2805 cm21 215 cm2

1

315 cm2501 cm2615 cm2805 cm21 215 cm2

1

315 cm2501 cm2615 cm2805 cm21 215 cm2

1

315 cm2501 cm2615 cm2805 cm21 215 cm2

1

315 cm2501 cm2615 cm2805 cm21 215 cm2

6. V aritmetické posloupnosti platí, že a1 = 17, a5 = 11. Vypočtěte, který člen posloupnosti je sedminou
třetího členu.

1

a2a8a11a17a21

1

a2a8a11a17a21

1

a2a8a11a17a21

1

a2a8a11a17a21

1

a2a8a11a17a21

7. Určete součet všech celých čísel, které vyhovují nerovnici x2 − 8x − 153 ≤ 0.

1

162108917856

1

162108917856

1

162108917856

1

162108917856

1

162108917856

8. Součet prvních osmi členů aritmetické posloupnosti je 44. Součet následujících čtyř členů je o 50 větší.
Třináctý člen posloupnosti je

1

2225283134

1

2225283134

1

2225283134

1

2225283134

1

2225283134
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Konec testu

Počet správných odpovědí:

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




