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Didaktick test 1 'U3 klíč na s. 130

Test svou konstrukcí odpovídá ilustračnímu testu zve ejněnému

Centrem pro zjišťování vlisledkťr vzdělávání na ja e 2016

a didaktickému testu zadanému v rámci pokusného ově ování

organizace p ijímacího yízenív témže roce. obsahu je 17 loh;

u každé z nich je uvedeno, kolik bodťr za ni lze získat. Celkové

maximální bodové hodnocení testu je 50 bod .

Na vy ešení testu máte celkem 60 minut. p i ešení testu nejsou kromě ps_acích a n sovacích

;;ď;; ,;;"Ény zaane daisipom cky. odpovědi vpisujte do záznamového archu (ke stažení

iu **r.aiauktii..., pokyny kvyplňování najdete na s, 11),

V záznamovém archu uvádějte v rjlohách 01,02,06,07,o8 pouze v' sledkY. U riloh 03 ,o4,o5,17

;l ňi"J.ea", hodnocení'i-p-ostup i"s"ni. ourázky,, které jsou součástí v chozích textr] u loh

09 a 'l 0, jsou pouze ilustračni- ŘeSěni tCctrto rjloh r sujte p ímo do áznamového archu,

Upozorňujeme vás,
že kopírování

a rozŠi ování kopií této
knihy nebo jejích částí

(a to i pro vzdělávací čel1

bez svolení majitele práv
je nezákonné

am žeb ttrestné.

1 bod

u,lT-]l 0,8_
tz )

úIoha ot Vypočítejte trojnásobek polovinY rozdílu ČÍsel 7 ,5 a2'1.

Úloha Oz Vypočítejte:

t" (-z).5-:.(-+) -2-

úloha og Vypočítejte a v sledek zapište zlomkem V základním tvaru.
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2

V obou částech tilohy uved'te Cel postup ešení.
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max. 4 btci

Úloha o+ Zjednodušte vyrazy:

3y .(3 - 2y) + 6y' :

z.(y - z)2 + ay _
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v obou částech rilohy uved'te cel postup ešení.
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Razítko



úloha os Řešte rovnici. (zkoušk, *zao,*;'+
*^-._ a l i
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W, *fumx:, X*x& k ro mxm &ffi

JonáŠ s Vojtou vYrazili v Pátek na t ídenní trjru. první den zdolali pětinu celkové trasy, v sobotut i čtvrtiny zb vající trasy a na nedělíjim ,Uvro ZO r,rn.

úloha oo Vypočítejte:

(Didaktis)

max.3 hodv

Ť" kolik Procent celkové trasy zdolati chlapci v prvních dvou dnech.
ž" jak dlouhou trasu urazili chlapci v pátek.
3" celkovou délku t ídenn í t ry.

úloha oz Vypočítejte: max.3 body

3' kolikrátvětŠÍje nádoba o objem u0,75dm3 než nádoba o objemu 0,5 litru.
2" kolikrát se zvětŠÍ obsah obdélníku, zvětšíme-lijeho délku na dvojnásobek p vodnía současně zmenšíme jeho ší ku opolovinu.
3, kolik 2 0009 závažíje t eba kvyvážení pytle, kter váží60 k9.

V, r.Mwx,{ K*w W wilww.e ffiffi

ÍS'#Íf::f.[;l íl""'l,ffť;,:T,'ť"a k zemi 4 ocelovyími lany ukotven mi v zemi

iloha os

(Didaktis)

rnax,3 bociy

, vypočítejte, kolik metrrj ocelového lana bylo pot eba ke stabilizaci vysílací věže.
' PouŽité ocelové lano má kruhorn/ prri ez o poloměru 2 cm_ Vypočítejte, jaké množství oceliby'opouŽito p ivlirobě r r.n u"uivlr.r"a-u ;;;;:." 
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m. a zaokrouhlete na 2 desetinná
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V rovině je dána risečka AB,

(Didaktis)

max. 2 bcdy

úloha og Vyznačte množinu všech bod , jejichž vzdálenost od tiseČkY AB

je rovna 'l15 cm.
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V ctoaítextaobrá kke3Eryue j&

V rovině leží ťrsečka K5 o délce 6 cm,

(Didaktis,

max.3 bcrj

Úloha r0

,l. Sestrojte trojrihelník KtM, jeti K5 v škou a zároveň částí osy stíany tM trojrihelníku a víme_|

žek_7 cm.

2. Určete,ojak druhtroj helníkusejedná,



V e nmzl' te*rÉ *q ffi mae j '

Na mapě s mě ítkem 1 : 5000 je zobrazeno obdélníkové pole o vyíměre 18 hektarťr. Marekví,
že délka pole je dvojnásobkem jeho ší ky.

(Didaktis)

Úloha t t Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (1.-3.),
zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

'!, Skutečná ší ka pole je 600 metrrj.

2" Plocha pole na mapě je72cm'.

3" Kdybychom zvětšili mě ítko mapy na 1 : 10000, byly by rozměry pole
na mapě dvojnásobné.

max" 3 bodir
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W3fe hmxí &ext k e,g *ue Ť ž
Je dán kruh o pr měru 6 cm.

(Didaktis)

max,3 body
Úloha t Z Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (1 .-3.),

zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

' 
" Obvod kruhu je 12m cm.

2. Obsah kruhu je 90rr mm'.

3, Zmenšíme-li prťrměr kruhu na polovinu, zmenší se jeho obsah rovněž
na polovinu.
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(oidaktis)

2bady
úloha t g

A} 30'

Jak velk je hel Bl Úhly nemě te.

B} 50' {} 60' B} 80' t} jinli vlisledek
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Kvádr má tělesovou hlopríčku u _25cm. Strana a _ l2cm a strana bje oproti straně o
o t etinu delší.

(Didaktis)
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2 bcdy

úloha r+

&} 2,88 l

Jak je objem kvádru?

W} 3,28l {} 4,80 l

r
r*
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#J 5,42l r} jiny objem

W; chmzí t*Kt k ďa mxa j 5

P ikoseníTrávníčkovy louky byla vloni použita žací lišta o ší ce 6 metrťr ažací souprava zvládla
pokosení louky za dvě hodiny. Letos jsme použili lištu o metr kratší.

(Didaktis)

úloha15 O kolik minut se prodloužila doba pot ebná na pokosení louky,
jestliže rychlost žací soupravy byla letos stejná jako vloni?

2 body

A} o 12 minut B} o 16 minut {} o 20 minut W} o24 minut fr} jinlivlisIedek

max. 6 bodrj

Úloha t o p i adte ke každé z následujících tiloh (1 .-3.) odpovíd ající
vlisledek (A-F).

3" Obchod snížiI v rámci vlíprodeje ceny o t etinu.
Kolik stál p ed zlevněním mobilnítelefon, kter nyní stojí 900 Kč?

2. P edvánoční cena mobilního telefonu činila 1 500 Kč. Od té doby obchod snížil
jeho cenu dvakrát, a to vždy o 10 o/o jeho aktuální ceny.
Kolik stojí nyní?

3" Tabletza1500 Kč byl počátkem roku zlevněn o t etinu.V polovině roku všakjeho
, cena stoupla o 20 o/o.

Jaká je jeho cena po zdražení?

A) 1 200 Kč e} lz10 Kč (} 1 215 Kč #} 1 320 Kč

i:||iar|:

'l:':!:]'

i !i:];i] E} 1 350 Kč F} jinli v sledek

l ',", 66 CV§Č É maDAKTĚcK$É Tfr Ty - Diďaktfrefu tesŤ T
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Wye'furaaí &exť m graf k lg3,#ue Ť 7

::::::l]I},]ii,';?]flxl#;*ii#Jt den na brigádě. Sbíralyjahody.Jejich dennísběryjsou

Kolik kg jahod nasbíraly dívky?

ffi Jana

. . Olga

ffi Mirka

pondělí titerli čtvrtek pátek

Úloha 17 Vypočítejte:

(Didaktis)

max, 4 body

3. kolik kg jahod denně sbírala v prriměru Jana.
7" kolik kg jahod sebrala ve Čtvrtek Mirka, víme-li, že měla prriměrny denní sběr stejn jakoOlga.

V obou částech rilohy


