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DVOJICE ÚHLŮ

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.
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Na obrázku sú dané rôzne rovnobežné priamky
a, b a c, d, ktoré vytínajú uhly. Ako nazývame
dvojice vyznačených uhlov?

1. α , β

uhly susedné
uhly

vrcholové
uhly

súhlasné
uhly

striedavé

žiadna
z uvedených

možností

2. ε, ψ

3. δ , δ ′

4. ω, φ′

5. α ′, γ ′

6. γ, ψ ′



Dnes si sa teda poriadne prekonal!Wow! Nevolajú ťa náhodou kamaráti Wolfram?
Alebo snáď Alpha?

Môžeš ísť oslavovať!Wau, pecka, si frajer!Skvelé, len tak ďalej!Skoro to máš,
nabudúce si ideš po plný počet.

Ešte kúsok a máš to v kapse,
skús to znova!

Vidím to ako |výhru|.Už to skoro ani nemohlo byť lepšie...skoroZostáva už len malý krôčik,
budúci pokus bude legendárny!

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

Dobrý výkon, ale vidíš, že sú tam určité medzery.Nebolo to až taká zlé, ale čokoláda by ti mohla
nabudúce pomôcť.

Buď rád, že toto nie je IQ test.No, mohlo to byť aj horšie...Škoda, bolo by fajn si to učivo ešte precvičiť.Pozri, nie si Ježiš, aby si chodil po vode,
tak sa láskavo vráť naspäť na zem.

Nabudúce to bude lepšie.Ešte trochu lepšie a si v priemere.Ten trápny pocit, keď dokončíš príklad a tvoj
výsledok nie je ani jedna z možností.

Tento test už moc nezmeníš,
skús šťastie pri inom.

Vieš, že máš vyberať správne možnosti?Ajajaj, môžeme sa tváriť,
že sa to nestalo.

Väčšina tvojich odpovedí je bohužiaľ
ako π — iracionálna.

Počet správnych odpovedí:




