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ČÍSLA KOMPLEXNĚ SDRUŽENÁ II

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

V Gaussově rovině jsou znázorněná komplexní čísla A-G. Za-
škrtněte ke každému z daných komplexních čísel komplexně
sdružené číslo. Pokud není na obrázku znázorněné komplexně
sdružené číslo, zaškrtněte X .
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Skvělé! Neuvěřitelné!Super! Jen tak dál!Jsi Einstein!To bylo úžasné!Výborně, můžeš se vrhnout na jeden z Problémů
tisíciletí!

To bylo těsné. Příště to už bude
na plný počet bodů.

Udělal jsi nějaké chyby,
ale zasloužíš si pochvalu.

Jsi už tak blízko!
Určitě ses jenom překliknul!

Jsi už tak blízko vítězství, nevzdávej to!Už to skoro ani nemohlo být lepší. Skoro.Slušný výkon, ovšem vidíš, že máš v určitých
věcech mezery.

Ani dobré, ani špatné. Jsi někde uprostřed.Není to špatné, ale mohlo by to být lepší. . .Být průměrný, či nebýt průměrný?
Rozhodnutí je čistě na tobě!

Každý velký vědec v životě udělal nějaké chyby.
Vedl sis dobře.

Unikl jsi pětce, ale to neznamená,
že se nemáš více učit!

Šetříš energii na příště?To dáš! Neházej flintu do žita!Škoda, je třeba si učivo ještě párkrát zopakovat.Udělal jsi hodně chyb. Zatím to moc neumíš.Ten divný pocit, když jediná věc,
kterou v testu víš, je tvé jméno. . . .

Ten trapný pocit, když dokončíš výpočet a tvůj
výsledek není ani jedna z možností. . . .

Určitě byla doba,
kdy ani Einstein nedokázal napočítat do 10.

Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.Příště nenásob své znalosti nulou.

Počet správných odpovědí:




