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POROVNÁVÁNÍ ABSOLUTNÍCH HODNOT
KOMPLEXNÍCH ČÍSEL

TABULKOVÁ HRA

Pro každou otázku v testu existuje právě jedna správná odpověď, kterou označíte
kliknutím na příslušné políčko. Tlačítko Odevzdat slouží k ukončení testu,
zobrazení výsledků a správných odpovědí.

Upozornění: Omlouváme se, zdá se, že soubor neotevíráte v
aplikaci podporující práci s Javascripty. Pro bezproblémovou
funkčnost tohoto PDF souboru si jej uložte na svůj lokální
disk a otevřete z tohoto disku v aplikaci Adobe Reader.



ODEVZDATHODNOCENÍ

Vyberte správný symbol (<, =, >) pro doplnění rovnosti nebo nerovnosti mezi absolutními hodnotami
komplexních čísel.

1. |3− 2i| � | − 1 + 4i|
<<< === >>>

2. | − 3 + 4i| � |5i|

3. | − 5− 3i| � |4− 4i|

4. |6 + 8i| � |10− i|

5. |12 + i| � |5− 11i|

6. |11− 2i| � |5 + 10i|

7. |6− 12i| � | − 4− 13i|

8. |2− 3
√

2i| � |2
√

3− 3i|



Wow! Neříkají ti náhodou přátelé Wolfram? Nebo
snad Alpha?

Dobrá práce, kámo!Jsi šampión!Parádička!
Tomu říkám fajnová prácička!

Pozor, aby Sheldon Cooper nezačal žárlit!Dobrá práce, dej si piškotek. . .Zbývá malý krůček,
příště pokus bude stylový!

Skoro to máš.
Příště to zvládneš bez chyby!
Jen jeden krůček od vrcholu.Jsi už tak blízko!
Určitě ses jenom překliknul!

Chybovat je lepší než předstírat dokonalost.
Ale nechybovat je dokonalé.

Buď optimista, polovina výsledků je bez chyby.Není to špatné, ale mohlo by to být lepší. . .Není to špatné, ale máš na víc!Každý může udělat chybu,
hlavní je se poučit a nevzdávat to!

Zkoušej to dále. Příště to bude lepší.Unikl jsi pětce, ale to neznamená,
že se nemáš více učit!

Nebyla to žádná Enigma,
tak kde je problém?

To bylo o fous! Musíš zabrat, příště by to už
nemuselo vyjít.

Hele, nejsi Ježíš, abys chodil po vodě.
Zpátky na zem!

Tak to je katastrofa!Příště nenásob své znalosti nulou.Určitě byla doba,
kdy ani Einstein nedokázal napočítat do 10.

Tvé znalosti jsou jako odmocnina z −1.Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.

Počet správných odpovědí:




