
Didakt ick test 2 ď3::ffi,as.130_131

Test svou konstrukcí odpovídá ilustračnímu testu zve ejněnému 
ž

Centrem pro zjišťovánív sledkťr vzdělávání na ja e 2016 
,^,,^^, i

a didaktickému testu zadanému v rámci pokusného ově ováni j

organizace p ijímacího rizeniv tŤ*i: ,o,5, :!::P::1,í:::, i :

Na vy ešenítestu máte celkem 60 minut. p i ešenítestu nejsou kromě psacích a r sovacích

pot eb povolen y žádnédalší pomťrcky gap"yědi vpisujte do záznamového archu (ke stažení

nawww.didaktis.cz;pokynykvyplňovánínajdetenas.11).

V záznamovém archu uvádějte v lohách 01 ,02,06,07,08 Pouze v sledkY,U rjloh 03' 04' 05'17

je p edmětem hodnocení i postup ešení. obrázky, ktere lsou souČást í vYchozích textťr u riloh

09 a 10, jsou pouze ilustrační. Řešánítěchto rjloh r sujte priro dozáznamového archu'

;' ##;;,:l;,j; r".a."á. ro t i t bod ťr za nj lze,získat. Cel kové

maximální boáové hodnocení testu je 50 bod ,

úloha ot Vypočítejte pětinásobek podílu čísel 21,7 a 3,1

mocninu čísla 2.
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zmenšeny o druhou

max, 2 bocii,

t" 3.(*-r,s) + o,2:

úloha oz Vypočítejte:

= [.H-o,rr) tr:
ma;<. 4 body

j" 5.!_o,r,i_

úloha ol Vypočítejte a v sledek zapište jako smíšené číslo,

V obou částech lohy uve

^ 11 3 / z\_
-&, 6 4 \ 3/

max.4 boily

Úloha O+ Zjednodušte vyrazyz

t. (5x - 4), x * (o,sx + 3) ,2x :
ž" (1 _ y) .(z _3y) -
V obou částech lohy uvedte cel postup ešení,

?,|!M

'Afu*"uk:,&ý

úloha os Řešte rovnici. Zapište cel postup esenlostup ešení (zkoušku nezapisujte),

5y+tr :y -+

max,3 body



Wyek xí *,,ext $r ux$mxe ##

TrŽba obchodu Pan Í Provazníkové za uplynulyi rok činila 12 milionrj korun, potovina ročních
trŽeb vŠak P iPadla na poslední čtvrtletí roku. Pr.osincové tržby pak dosáhly dvojnásobku tržby
za oba predcházející měsíce.

(Didaktis)

max.3 i:odyúloha oo Vypočítejte:

T " kolik milionťl korun činila tržba obchod u za první t i čtvrtletí.

Ž" kolikrát méně obchod utrŽil v rjnu a listopadu ve srovnání s tržbo uzaprvnítri čtvrtletí roku.

3" kolik milionrj korun činila prosincovátržba.

ÚIoha oz Vypočítejte: rnax. 3 bcciy

X" jakou Část z 1,5 hodiny tvo í 360 sekund, a v stedek zapište ztomkem.

Ž" kolik kg vitamínu C bbsahuje krabice 500 balení po 20 tabIetách,z nichžkaždáobsahuje
500 mg vitamínu C.

3" kolik lahví vína o objem u 0,7 |itru naplníme z tanku o objemu 3,5 m3.

rug,*Á,Á-;;--;;**-*
projektanti p ipravujíprojektobdélníkového parku o stranách 300 m a 400 m. protějšírohy
parku chtělí spojit rovn m chodníkem.

chodník

400 m

300 m

(Didaktis)

max.4 i:ody

1

Úloha og Vypočítejte:

délku chodníku.

kolik hektarťr bude t eba osít travnírn

pa rku.

2^ semenem, víme -li, žetrávník bude tvo it J plochy
4



Vychmaí text a qpbráuek k u3ez* &9

Je dán troj helník ABC a prímka p.

Úloha o9 Sestrojte:

j" vyišku v.troj helníku ABC.

?" troj helník Xyz,kteryi je obrazem trojrihelníku ABCv osové souměrnosti s osou P.

Vl chCIaí text a ohráuek k ugáoze 3 8

Jsou dány rovnoběžné p ímky rasvzdálené od sebe 3 cm a p ímkap,

(Didaktis)

marr.2 bociy

(Didaktis

max,3 bod
'úloha r o

,!. Sestrojtevšechny kružnice, které majís každou z p ímek p,f,S právě jeden sPoleČnli bod,

2" Vypočítejte obvod kružnice. Konstanta n :3,14,

ťw čru;É mepgKTICKÉ TF g,y - Didaktiek test 2



Wy*,k,*ea X*y^t k a me* 13

y"';:!;:I;.eil?i?,i{,:,!il!i"Hij: 
;:,W,J,TJi,..]:i [: }::in,yv loteriije určenona ZbYVajíCí losv lze vtrÁr4,* ltl^A ,,v .

;:,.fl Hlí?fi lllŤiásir;uTi*;ť,F;#i:H';*; j:ťfiíňil'.i,[1:}3}Tl,,,

úloha t t

a*a* 7
grum *

(Didaktis)

fiax. _i,lndrl- "/

,\íE rJ lii t

J,Ji 
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zda je pravdivé rnrVOt, i niň;i'fi :
-3.),

,lé

a

33,

a prodanych los .
;;;" počtu vydanycha prodanych los .

ilT';'r_ffi 
losyje 30 los , na které se vyhrá vá 400 Kč.

r,tera ie"nili;ilÍr[i? P iPadají méně než dvě pětíny celkové sumy,

Wy*rumeg Ťex, m mfuráaek Wuaá,*x* 3žDorovnostrannén",,Y'cmjevepsánakruŽniceopoloměrur:2cm.

a*eu 7 par.7

Uloha 12

(Didaktis)

ma;,,,3 bcdyffr,ff"5iJ,Ťí*zda je pravdivé rnŇól, t]ffii,ili;:' -3.),
" ll lL/o

::::ii::::'.: 
u.., se rovná obsahu kruhu v crn'.Těžnice trojúhelníku jsou dlouhé 6 cm. nr*m í*

gr*g fl*

*r,a* 7

ái-
d9,L t

rte f-*

rur f,*

Obsah trojúhelníku je menš í nežl8 cm2.



Vi <hc zí *b*áz*W k ťlloze 3 3

(Didaktis)

úloha t g

A} 1 95"

2 boriy

Jak velk je rihel a? Úhly nemě te,

B} 205" {} 215" ú} 225" n) jiny vlisledek

W ehmaí text k ua oze 3 4

Největší česká kašna - Samsonova v Česklich Budějovicích - pojme 200 m3 vodY, Denně je

u prouozu od 4.00 do 24.00 a za tuto dobu se p eČerPá objem kaŠnY 3'6krát.
(Didaktis)

úloha t +

e} 1l

2 body

Kolik litrťr vody za sekundu p ečerpají čerpadla Samsonovy kašny?

r} jiny v sledek

W;fa "aoaí text &q ,á mze ? 5

T ídicí linka začalazpracovávat 15 tun dovezeného odPadu v 8.00.T Ídění mělo bYit hotovo

ve 14.00 .Kdyžby|y rozt íděny dvě t etiny dovezeného odpadu, doŠlo k PoruŠe linkY, a zbYtek

odpadu muiel byii rozt íděn na jiné lince s polovičním vyikonem 
Oidaktis

B} 6| (} 10l m}60l

2 boc

úloha t s Kdy byl dovezen odpad skutečně rozt íděn? Dobu Pot ebnou

ke změně linky zanedbejme.

Á} ve 14.30 Bi v 16.00 {} v 16.30

frw če É mxmAKT ťK# Tffi Ty _ ffiidaktiefu test 2

Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. t íd zŠ a Didaktis 201672

D) v 18.30 fi} v jinli čas



úloha t o P i ad'te ke každé z následujících riloh (1.-3.) odpovídrrv sledek (A-F). ' --- -"'Yl l \ l '
ttax,6 btdij

x' Loni naŠe firma vYrobila 2000 ks koloběžek. Letos firma oproti loňskému rokuzv' Šilav robu o25 o/o, Stejně jako vloni šla ileto, poio,rina roční v, robyna export.o kolik procent se oproti loňs-kému roku zv ,šilexport?
Ž' V naŠÍ Škole je 600 ŽákŮ,P ičemž chlapci tvo í polovinu žáků.Dvě pětiny dívekv naší škole mají světlé uiury. světlovlirli.r, chlapc je pětina.kolik procent žáků našíškoiy má světleuasyl

' 
fi,ť:ll:"áffii^""';;,Hffili.,,.T.;Jního 

p ipojištěnío ,10o/o.p 
ed dvěma lety r

t
o kolik Procent se zvYiŠila cena cestovního p ipojištěníza poslední dva roky?

Wyefuwxa tex* a graf $< u mxe 3 7
Na naší 

"základce" ukončilo v loňském roce studium v 9. A celkem 27 žáků,v 9. B cetkem24 žákŮa v 9' C celkem 30 Žákrj, Graf ut azu;e, jakáčást ž:ákůkaždé r" arro odešta studovat
ffi;Iillili#J.ebo 

na Pr mYslovku, úoale Jiou uvedeny v procentech celkového počt u žáků

Kolik o/o žáků ze t ídy odešlo
na gymnázium a na prrimyslovku

W nagymnázium
:._i na prrimyslovku

(Didaktis)

max.3 body
Ulohb 17 Odhadněte z grafu:

3" kolik žáků vloni znašíškoly odešlo studovat na gymnázium.
?'" ze které t ídY odeŠlo vloni nejméně žákůstudovat na gymnázium či na pr myslovku.
V obou částech rílohy


