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POROVNÁVANIE ABSOLÚTNYCH HODNÔT
KOMPLEXNÝCH ČÍSEL

TABUĹKOVÁ HRA

Vyberte jednu správnu odpoveď na každú otázku v teste a na konci stlačte
Odovzdať. Odpovede budú automaticky overené.

Varovanie: Interaktivitu v tomto PDF súbore umožňujú Java
skripty. Pre úplnú funkčnosť súboru musíte použiť prehliadač
PDF, ktorý podporuje Java skripty. Momentálne je k dispozícii
len program Adobe Reader.



ODOVZDAŤHODNOTENIE

Vyberte správny symbol (<, =, >) pre doplnenie nerovnosti / rovnosti absolútnych hodnôt komplexných
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|



Kde je reCAPTCHA test,
keď ho človek potrebuje?

Si šampión!Wow! Nevolajú ťa náhodou kamaráti Wolfram?
Alebo snáď Alpha?

Dnes si sa teda poriadne prekonal!Super práca!Bolo tam pár chýb, ale zaslúžiš si pochvalu.Skoro to máš,
nabudúce si ideš po plný počet.

Dobrá práca, daj si piškótik.Už to skoro ani nemohlo byť lepšie...skoroJó dosť dobré! Gratulujem jako.Dobrý výkon, ale vidíš, že sú tam určité medzery.Buď rád, že toto nie je IQ test.Robiť chyby je lepšie ako predstierať dokonalosť,
no nerobiť ich je dokonalosť.

Máš na viac! Musíš sa len do toho viac pozrieť.Každý veľký vedec sa niekedy pomýlil,
dobrá práca.

Ešte trochu lepšie a si v priemere.Nabudúce to bude lepšie.Pozri, nie si Ježiš, aby si chodil po vode,
tak sa láskavo vráť naspäť na zem.
To zvládneš, nič nie je stratené!Takže, ako ti funguje kalkulačka?

Alebo skôr nefunguje...
No katastrofa...Misia neúspešná. Nabudúce to zvládneme.Väčšina tvojich odpovedí je bohužiaľ

ako π — iracionálna.
Nabudúce, prosím ťa,

nenásob svoje vedomosti nulou.
Videl si niekedy ako sliepka lieta?

Rovnako ty počítaš...

Počet správnych odpovedí:




