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Test: otázky a správné odpovědi 
 
 

Tři pracovníci udělají za tři dny  
stejně práce jako 1 pracovník za 9 dní  
více práce než 5 pracovníků za 2 dny  
méně práce než 2 pracovníci za 4dny  
stejně práce jako 2 pracovníci za 5 dní  
 
2,75 hodiny je  
165 minut  
275 minut  
95 minut  
třetina osmihodinové pracovní směny  
 
7000 součástek s pracností 2 hod/souč.  
lze se 3 pracovišti a  2směnném provozu 
vyrobit  
do jednoho roku  
do jednoho týdne  
do jednoho měsíce  
do půl roku  
 
Váha krabice je 6,3 kg. Na paletě je 300 
krabic. Dodávka má nosnost 1,5 tuny. 
Je nutno objednat větší auto.  
Lze použít firemní dodávku.  
Dodávkou můžeme poslat 3 palety.  
Je nutno objednat kontejner.  
 
Za hodinu vzniká 12 litrů kalu. Válcový 
tank na kal má Ø 60 cm, výšku 120 cm.  
Tank se naplní asi za 3 dny.  
Tank se naplní asi za týden (5 prac. dní).  
Tank se naplní asi za měsíc (20 prac dní). 
Tank se naplní za směnu (8 hodin).  
 
 
 
 
 
 
 

Plovák o rozměrech 5×4×3 cm  
z ocelového plechu tl. 4 mm  
se ve vodě potopí 
bude ve vodě plavat 
by plaval, kdyby byl plech tlustý jen 2 mm   
plovák z plechu nemůže ve vodě plavat 
nikdy  
 
Pastorek na ose motoru má 12 zubů, 
pracovní kolo 36 zubů. Pracovní kolo se 
bude točit  
3× pomaleji než motor  
3× rychleji než motor  
stejnými otáčkami jako motor  
6× rychleji než motor.  
 
Výroba potřebuje příkon 10 kW. Pracuje 
se 8 hodin denně, 20 dnů za měsíc. 1 
kWh = 5 Kč.  
Na energie kalkulujeme 10 000 Kč/měsíc. 
Na energie kalkulujeme 500 Kč/měsíc.  
Na energie kalkulujeme 5 000 Kč/měsíc.  
Na energie kalkulujeme 100 000 Kč/měsíc.  
 
Maximální dodací lhůta materiálu je 21 
dní. 13. března musí být materiál k 
dispozici.  
Je nutno objednat před 20. únorem.  
Je nutno ojednat před 15. lednem.  
Je nutno objednat po 1. březnu.  
Je nutno objednat před 30. únorem.  
 
Pracovní síla zaměstnanců bude 
nejefektivněji využita, zařadíme-li za den 
přestávky 
3 × 10 min + 1 × 30 min  
4 × 15 min  
1 × 60 min  
6 × 5 min + 3 × 10 min 



 

Metodický pokyn pro práci s testem 

 

1. Učitel nahraje do notebooků žáků zadání testu a stáhne do nich potřebný program 
MultipleChoice z  http://www.programming.de/freeware_windows.php 

2. Učitel žákům vysvětlí, jak budou s testem pracovat (viz níže POKYN PRO ŽÁKA). 
Pokyn může rozdat v tištěné podobě nebo promítnout. 

3. Po absolvování testu učitel s žáky projde znovu test a vysvětlí jevy, ve kterých žáci 
chybovali. 
 

Poznámka: 

Pokud není učebna vybavena notebooky či PC pro jednotlivé žáky, může učitel také celý test 
vytisknout a nechat žáky, aby správné odpovědi zaškrtávali. 
 
 

POKYN PRO ŽÁKA 

a/ Spuštění: 

Je možné otevřít soubor *.mul dvojklikem. Program se pak spustí s příslušným testem. Lze 
také přetáhnout soubor *.mul na okénko programu pro jeho spuštění. Pořadí, v němž se 
objevují otázky a odpovědi, se náhodně mění, aby bylo zabráněno mechanickému opisování. 

b/ Průběh testu: 

Odpovězte na otázku tak, že zvolíte správnou odpověď ze čtyř nabídnutých možností 
Vždy můžete vidět, kolik otázek je ve skupině, jak daleko jste s vašimi odpověďmi a kolik 
otázek jste zodpověděli správně nebo špatně. 
Na konci úlohy si lze v dolní části obrazovky (rolovat) zkontrolovat, které odpovědi byly 
správně, které špatně. 
 
c/ Ovládání:  

Pro ovládání programu můžete použít tlačítka klávesnice (UP / DOWN / RETURN) nebo myš. 
Mezi otázkami se můžete pohybovat dopředu a dozadu pomocí kurzorových kláves LEFT a 
RIGHT, takže můžete přeskočit otázky. Pokud tak ale učiníte, neposkytne program na konci 
souhrnné hodnocení.
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prameny a literatura:  

Program MultipleChoice:  
FREEWARE, Johannes Wallroth  http://www.programming.de/freeware_windows.php 

 

Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz).  

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 
typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. 

 


