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ČÍSLA KOMPLEXNĚ SDRUŽENÁ I

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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Super výsledek! Jenom buď opatrný a nechoď to
zapíjet před zkouškou. Mohl by sis zničit ty

mozkové buňky!

To bylo úžasné!Jsi šampión!Dobrá práce, kámo!Jsi Einstein!Výborně. Příště to bude bez chyby.Zbývá malý krůček,
příště pokus bude stylový!

Dobrá práce, dej si piškotek. . .Skoro to máš.
Příště to zvládneš bez chyby!

Jsi už tak blízko!
Určitě ses jenom překliknul!

Nezoufej, je tu prostor pro zlepšení.Chybovat je lepší než předstírat dokonalost.
Ale nechybovat je dokonalé.

Ani dobré, ani špatné. Jsi někde uprostřed.Máš na víc! Musíš ještě zamakat!Není to špatné, ale máš na víc!Šetříš energii na příště?Nebyla to žádná Enigma,
tak kde je problém?

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

Mohlo to dopadnout ještě hůř!Škoda, je třeba si učivo ještě párkrát zopakovat.Asi špatná konstelace hvězd. . .Ajaj, tvařme se raději,
že se to nestalo.

Viděl jsi někdy, jak slepice létá?
Tak takovým stylem ty počítáš. . .

Většina tvých odpovědí
byla bohužel jako π — iracionální.

Příště to snad bude lepší.

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

Počet správných odpovědí:




