
math4u.vsb.cz

DVOJICE ÚHLŮ

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.
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Na obrázku jsou dány různé rovnoběžné přímky
a, b a c, d, které vytínají úhly. Jak nazýváme
dvojice vyznačených úhlů?

1. α , β

úhly vedlejší
úhly

vrcholové
úhly

souhlasné úhly střídavé

žádná
z uvedených

možností

2. ε, ψ

3. δ , δ ′

4. ω, φ′

5. α ′, γ ′

6. γ, ψ ′



Pozor, aby Sheldon Cooper nezačal žárlit!Parádička!
Tomu říkám fajnová prácička!

To bylo úžasné!Perfektní! Jen tak dál!Výborně, můžeš se vrhnout na jeden z Problémů
tisíciletí!

Jsi už tak blízko vítězství, nevzdávej to!Udělal jsi nějaké chyby,
ale zasloužíš si pochvalu.

Hermionin titul nejlepší v ročníku je téměř ohrožen.Skoro to máš.
Příště to zvládneš bez chyby!

Výborně. Příště to bude bez chyby.Nebylo to nejhorší, ale příště si dej čokoládu a
bude to ještě lepší.

Ani dobré, ani špatné. Jsi někde uprostřed.Být průměrný, či nebýt průměrný?
Rozhodnutí je čistě na tobě!

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

Není to špatné, ale máš na víc!Mohlo to dopadnout ještě hůř!Ještě se trochu zlepšit a budeš mezi průměrem.Zkoušej to dále. Příště to bude lepší.Fieldsovu medaili asi nikdy nezískáš, ale tenhle
test můžeš zvládnout lépe.
Nebyla to žádná Enigma,

tak kde je problém?
Většina tvých odpovědí

byla bohužel jako π — iracionální.
Příště to snad bude lepší.

Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.Ten divný pocit, když jediná věc,
kterou v testu víš, je tvé jméno. . . .

Tak to je katastrofa!Určitě byla doba,
kdy ani Einstein nedokázal napočítat do 10.

Počet správných odpovědí:




