
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.

Soustavy rovnic – slovní úlohy
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.

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


Matematika s radostíM R

1. Tři studenti se zúčastnili v červenci brigády. Dohromady si vydělali 1 780Kč. Rozdělili se podle času,
který trávili v práci takto: Petr dostal dvě třetiny toho, co dostal Honza, Pavel dostal o sto korun více
než Petr. Vyberte právě čtyři správné odpovědi:
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Kdyby Pavel půjčil Petrovi polovinu svého
výdělku, měl by Petr víc než Honza.
Petrovi chybí 20 korun do pětistovky.Pavel dostal méně než třetinu celkového
výdělku.
V srpnu může Honza utratit denně 22 korun
a ještě mu zbude na září malé kapesné.
Petr může pozvat pět kamarádů do kina,
cena lístku je 115Kč.
Honza si vydělal nejméně.Pavlovi chybí 20 korun do pětistovky.Petr si vydělal víc než Pavel.
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2. Dva kamarádi z různých vesnic se rozhodli, že si udělají výlet. Vyrazí ráno a setkají se přesně v polovině
cesty mezi vesnicemi. V 7 hodin vyšel David průměrnou rychlostí 5 km/hod. O osm minut později vyjel
Zdeněk na kole rychlostí 9 km/hod. Na smluvené místo dorazili současně. Vyberte právě čtyři správné
odpovědi:

1

Zdeněk bude na smluveném místě za deset
minut.
Vesnice jsou od sebe vzdáleny 3 km.Davidovi bude cesta trvat 18 minut.Zdeněk dojede za kamarádem až domů za
dvacet minut.
David bude na smluveném místě za čtvrt
hodiny.
David musí ujít 2 km než se potká s kama-
rádem.
Zdeněk bude v cíli za 9 minut.Smluvené místo je 3 km od vesnice, kde
bydlí Zdeněk.
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3. Děti si koupily dva druhy bonbónů. Sto gramů prvního druhu bonbónu stálo šest korun, 50 gramů
druhého stálo o třetinu méně než sto gramů prvního druhu. Za 600 gramů zaplatily 40Kč. Vyberte
právě čtyři správné odpovědi:

1

Děti si koupily 40 dkg prvního druhu
bonbónů.
Druhého druhu si děti koupily o polovinu
méně než prvního.
600 g druhého druhu bonbónů by stálo 48
korun.
0,55 kg prvního druhu bonbónů by stálo 33
korun.
Víc si děti koupily druhého druhu bonbónů.Od každého druhu si děti koupily stejně.Za první druh bonbónů děti zaplatily 30
korun.
600 g druhého druhu bonbónů by stálo 24
korun.
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4. Dvě pětiny ze všech žáků školy mělo na vysvědčení vyznamenání. Devět desetin ze zbytku prospělo a
12 žáků neprospělo. Vyberte právě čtyři správné odpovědi:
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Škola má celkem 200 žáků.Šest procent žáků neprospělo.Na vysvědčení mělo 80 žáků vyznamenání.40% žáků má vyznamenání.Přesně polovina žáků prospěla bez vyzna-
menání.
Škola má celkem 240 žáků.Školní rok úspěšně ukončilo 95% žáků.
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Pokud polovina propadlíků udělá opravné
zkoušky, zvýší se procento úspěšnosti ukon-
čení školního roku o dvě procenta.
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5. Továrna splnila v lednu měsíční plán na 107% a v únoru na 108%. Za leden i únor vyrobila navíc 375
výrobků. Vyberte právě čtyři správné odpovědi:
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Původní měsíční plán byl 2 500 výrobků.V lednu se vyrobilo 2 675 výrobků.Celkem se vyrobilo 5 375 výrobků.76% měsíčního plánu je 1 900 výrobků.V únoru se vyrobilo 2 675 výrobků.Celkem se vyrobilo 5 000 výrobků.Výrobky vyrobené navíc tvoří 15 % z celko-
vého počtu vyrobených.
1 000 výrobků z celkového počtu vyrobe-
ných je 20 %.
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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.




