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ČÍSLA KOMPLEXNE ZDRUŽENÉ I

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

V sústave súradníc sú znázornené komplexné čísla A-G. Za-
škrtnite ku každému z daných komplexných čísel komplexne
združené číslo. Pokiaľ nie je na obrázku znázornené komplexne
združené číslo, zaškrtnite X .
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Hannah Montana povedala, že nikto nie je
dokonalý, ale pozrime sa na teba!

Perfektné, len tak ďalej!Takže, aké je to byť tan(45◦)?Nezačína sa náhodou tvoje priezvisko
na Ein a končí stein?

Parádička! Tomu hovorím super práca!Výborne, nabudúce to bude bez chyby!Zostáva už len malý krôčik,
budúci pokus bude legendárny!
Ešte kúsok a máš to v kapse,

skús to znova!
Bolo tam pár chýb, ale zaslúžiš si pochvalu.Už to skoro ani nemohlo byť lepšie...skoroNeboj sa, vždy sa dá zlepšiť.Buď rád, že toto nie je IQ test.Byť priemerný alebo nie?

To je otázka na teba.
Nebolo to až taká zlé, ale čokoláda by ti mohla

nabudúce pomôcť.
Harry Potter a polovičné skóre.Nestrácaj nádej, stáva sa.Tak toto nedopadlo najlepšie, ale predpokladám,

že už si zvyknutý.
Ušiel si pred pätorkou, ale to neznamená,

že by si sa do toho nemal ešte pozrieť!
No, mohlo to byť aj horšie...Zvládol si to, ale stále je čo zlepšovať.No katastrofa...Ten trápny pocit, keď jedna z mála vecí,

ktorú na teste vieš, je tvoje meno.
Misia neúspešná. Nabudúce to zvládneme.Neboj, boli časy,
keď ani Einstein nevedel napočítať do 10.

Tvoje vedomosti sú
ako odmocnina z −1.

Počet správnych odpovedí:




