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PREVOD RADIÁNOV NA STUPNE II

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

Premeňte radiány na stupne:

1. 3
4π 135◦125◦115◦145◦ 135◦125◦115◦145◦ 135◦125◦115◦145◦ 135◦125◦115◦145◦

2. 6
5π 216◦288◦234◦252◦ 216◦288◦234◦252◦ 216◦288◦234◦252◦ 216◦288◦234◦252◦

3. 11
8 π 247,5◦112,5◦67,5◦337,5◦ 247,5◦112,5◦67,5◦337,5◦ 247,5◦112,5◦67,5◦337,5◦ 247,5◦112,5◦67,5◦337,5◦

4. 2
3π 120◦150◦210◦140◦ 120◦150◦210◦140◦ 120◦150◦210◦140◦ 120◦150◦210◦140◦

5. 5
9π 100◦80◦160◦60◦ 100◦80◦160◦60◦ 100◦80◦160◦60◦ 100◦80◦160◦60◦

6. 11
10π 198◦100◦170◦190◦ 198◦100◦170◦190◦ 198◦100◦170◦190◦ 198◦100◦170◦190◦

7. 1
2π 90◦180◦270◦360◦ 90◦180◦270◦360◦ 90◦180◦270◦360◦ 90◦180◦270◦360◦

8. 15
8 π 337,5◦292,5◦315◦270◦ 337,5◦292,5◦315◦270◦ 337,5◦292,5◦315◦270◦ 337,5◦292,5◦315◦270◦



Takže, aké je to byť tan(45◦)?Si šampión!Wau, pecka, si frajer!Skvelé, len tak ďalej!Nezačína sa náhodou tvoje priezvisko
na Ein a končí stein?

Hermionin titul najlepší v ročníku
je takmer v ohrození.

Dobrá práca, daj si piškótik.Už to skoro ani nemohlo byť lepšie...skoroTo bolo tesné! Nabudúce to už bude na plný počet
bodov.

Dobrá práca, ale Einstein z teba zatiaľ nie je.Nie je to najhoršie, ale vždy to môže byť lepšie.Buď rád, že toto nie je IQ test.Každý robí chyby, hlavne sa pouč a nevzdaj!Stavím sa, že si si myslel, že sa môžeš vrátiť k
otázke.

Každý veľký vedec sa niekedy pomýlil,
dobrá práca.

Nebola to žiadna Enigma,
tak kde je problém?

Tak toto nedopadlo najlepšie, ale predpokladám,
že už si zvyknutý.

No, mohlo to byť aj horšie...Ušiel si pred pätorkou, ale to neznamená,
že by si sa do toho nemal ešte pozrieť!

Škoda, bolo by fajn si to učivo ešte precvičiť.Nabudúce, prosím ťa,
nenásob svoje vedomosti nulou.

Misia neúspešná. Nabudúce to zvládneme.Ten trápny pocit, keď jedna z mála vecí,
ktorú na teste vieš, je tvoje meno.

Väčšina tvojich odpovedí je bohužiaľ
ako π — iracionálna.

Toto je pre teba ako zahraničný film;
stále potrebuješ titulky.

Počet správnych odpovedí:




