
Matematický test PISA 
 
Úlohy vypracuj na zvláštní papír (A4, nelinkovaný), uveď všechny pomocné výpočty. 
Řešení je možné zpracovat na PC. Termín odevzdání: 23.9. do 8:00    
   
 
 
Úloha 1 – Směnný kurz  
  
Mei-Ling ze Singapuru se připravovala na tříměsíční studijní pobyt do Jižní Afriky.  
Potřebovala si vyměnit singapurské dolary (SGD) za jihoafrické randy (ZAR).  
  
a) Mei-Ling zjistila, že kurz singapurského dolaru k jihoafrickému randu je 1 SGD = 4,2 ZAR 
Mei-Ling si v tomto kurzu směnila 3 000 singapurských dolarů na jihoafrické randy. Kolik 
jihoafrických randů Mei-Ling dostala? 
b) Když se po třech měsících Mei-Ling vracela do Singapuru, zbývalo jí 3 900 ZAR. Když si  
je měnila zpět na singapurské dolary, všimla si, že kurz se změnil na: 1 SGD = 4,0 ZAR  
Kolik singapurských dolarů Mei-Ling dostala? 
c) Během těchto tří měsíců se kurz změnil ze 4,2 na 4,0 ZAR za SGD. Bylo pro Mei-Ling 
výhodné, že když měnila své jihoafrické randy zpět na singapurské dolary, byl kurz 4,0 ZAR 
místo 4,2 za jeden SGD? Svou odpověď zdůvodni. 
 
Úloha 2 – Skateboard  
  
Emil rád jezdí na skateboardu. Zašel do obchodu Ráj skaterů, aby zjistil ceny. V tomto  
obchodě je k dostání kompletní skateboard. Nebo se tam dá koupit prkno, sada 4 
koleček, sada 2 závěsů a sada spojovacích prvků, a pak si můžeš sestavit svůj vlastní 
skateboard.  
Ceny zboží v obchodě jsou:  

 



 
a) Emil si chce svůj skateboard sestavit sám. Jaká je v tomto obchodě nejnižší cena a 

nejvyšší cena za skateboard v dílech? 
b) Emil má 120 zedů a chce si koupit ten nejdražší skateboard, na který mu stačí peníze. 

Kolik si může dovolit utratit Emil za každý ze 4 dílů? Doplňte odpovědi do tabulky. 

 
 
Úloha 3 – Poplatky za plochu  
  
Obyvatelé domu s byty uvažují o koupi tohoto domu. Peníze na koupi domu získají tak,  
že každý majitel bytu zaplatí částku úměrnou velikosti jeho bytu. Např. za byt, jehož  
plocha je pětina celkové plochy všech bytů, zaplatí majitel bytu pětinu ceny domu.  
  
a) Zakroužkuj Správně nebo Chybně pro každé následující sdělení. 

 
 
b) V budově jsou tři byty. Největší byt 1 má plochu 95 m2. Byt 2 má plochu 85 m2 a byt 3  
má plochu 70 m2. Prodejní cena domu je 300 000 zedů. Kolik by měl zaplatit majitel bytu 2? 
Zapiš postup výpočtu. 
 
Úloha 4 – Poštovní poplatky  
  
Poštovní poplatky na Zedlandu jsou odvozené od hmotnosti zásilky (při zaokrouhlení na  
gramy), jak je zachyceno v následující tabulce: 

 
a) Jan chce poslat kamarádovi dvě zásilky vážící 40 g a 80 g. Podle poštovních poplatků 

na Zedlandu se má rozhodnout, zda je levnější poslat tyto dvě zásilky jako jeden balík, 
nebo je poslat odděleně. Zapiš postup výpočtu poštovného pro obě uvedené možnosti. 



b) Který z následujících grafů nejlépe zobrazuje poštovní poplatky na Zedlandu? Graf 
zachycuje závislost poplatků v zedech (svislá osa) na hmotnosti zásilky v gramech 
(vodorovná osa). 

 
 
 
 
 


