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Užití geometrické 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
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 Magdaleny Gažarové.
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1. Město má 90 000 obyvatel. Jejich počet se každoročně zvyšuje o 1,3%. V následující nabídce jsou právě
tři správná tvrzení. Označte která.
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Za 15 let bude ve městě 109 240 obyvatel.Za 54 let se počet obyvatel zdvojnásobí.Za 5 let přibude ve městě 6 004 obyvatel.Za 10 let bude počet obyvatel ve městě 101 700.Za 5 let přibude ve městě 5 850 obyvatel.Aby se počet obyvatel za 10 let zvýšil o polovinu, musel by být roční přírustek 3,5%.
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2. Bakterie Escherichia coli se v příznivých podmínkách dělí přibližně jednou za hodinu. V následující
nabídce jsou právě tři správná tvrzení. Označte která.
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Za 1 den vznikne z jedné bakterie 16 776 216 bakterií.Je-li hmotnost jedné bakterie přibližně 6 × 10−15 kg a hmotnost Země 6 × 1024 kg, za 5,5 dne
by bakterie vážily víc než Země.
Po 10 hodinách se počet bakterií zvýší o 1 023.Po 5 hodinách máme 16 bakterií.Je-li hmotnost jedné bakterie přibližně 6 × 10−15 kg a hmotnost Měsíce 7 × 1022 kg, za 5 dnů
by bakterie vážily víc než Měsíc.
Kdyby se bakterie dělily jednou za půl hodiny, měli bychom po 10 hodinách asi půl milionu
bakterií.
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3. Cena nového stroje je 150 000Kč. Stroj ztrácí opotřebováním každoročně 10% aktuální hodnoty.
V následující nabídce jsou právě tři správná tvrzení. Označte která.

1

Po 4 letech klesne hodnota stroje pod 100 000Kč.První rok klesne hodnota stroje o 15 000Kč.Po 7 letech hodnota stroje klesne na méně jak polovinu.Po 5 letech je hodnota stroje 88 000Kč.Každý rok klesne hodnota stroje o 15 000Kč.Po 100 letech by byla cena stroje 1Kč.
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4. Pan Novák si uložil na vkladový list částku 50 000Kč. Vklad je úročen 8% ročně a daň z úroků je 15%.
V následující nabídce jsou právě tři správná tvrzení. Označte která. (Nápověda)
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Za jeden rok bude mít pan Novák před odečtením daně z úroků na účtu 54 000Kč.Za jeden rok bude mít pan Novák po zaplacení daně z úroků na účtu 53 400Kč.Po 4 letech bude mít pan Novák na účtu 65 051,20Kč.Po 4 letech bude mít pan Novák na účtu 68 024,40Kč.Za těchto podmínek pan Novák svou částku za 10 let zdvojnásobí.Za dva roky si pan Novák vybere všechny úroky, které činí 7 000Kč.
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5. Počet HIV pozitivních občanů České republiky dosahoval na konci roku 2006 přibližně 1000 osob (jedná
se o osoby pozitivně testované s prokázaným virem, ne o odhady, které jsou přibližně 10x vyšší). Při
testování bylo v průběhu roku 2007 objeveno 122 nově nakažených. Předpokládáme, že i nadále se
nemoc bude šířit stejným tempem. V následující nabídce jsou právě tři správná tvrzení. Označte která.
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Počet nakažených se do konce roku 2015 zvýší na 2 818 osob.V roce 2007 přibylo 12,2% HIV pozitivních.Poměr nakažených mezi 2010 a 2012 je stejný jako mezi 2006 a 2008.Počet nakažených se do konce roku 2050 zvýší na 160 000 osob.Počet nakažených mezi 2006 a 2010 je stejný jako mezi 2010 a 2014.Pokud by se v roce 2007 objevilo pouze 100 nově nakažených a pokud by se nemoc šířila i nadále
stejným tempem, zvýší se počet nakažených koncem roku 2010 na 1 500.
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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.




