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PRAVDĚPODOBNOST - HOD KOSTKAMI

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

Ke každé úloze vyberte správný výsledek. Hážeme třemi kostkami. Určete pravděpodobnost, že na nich...

1. padnou samé jedničky.
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2. padne právě jedna jednička.

3. padne nejvýše jedna jednička.

4. padne alespoň jedna jednička.

5. padnou pouze lichá čísla.

6. padnou čísla, jejichž součet je 5.

7. padnou čísla, jejichž součet
je nejvýše 5.

8. padnou čísla, jejichž součet
je alespoň 5.



Skvělé! Neuvěřitelné!Výborně, můžeš se vrhnout na jeden z Problémů
tisíciletí!

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

mozkové buňky!

Dobrá práce, kámo!Už to skoro ani nemohlo být lepší. Skoro.Hermionin titul nejlepší v ročníku je téměř ohrožen.Jen jeden krůček od vrcholu.Dost dobrý, jako!Dobrá práce, ale Einstein zatím nejsi.Ani dobré, ani špatné. Jsi někde uprostřed.Není to špatné, ale máš na víc!Chybovat je lepší než předstírat dokonalost.
Ale nechybovat je dokonalé.

Máš na víc! Musíš ještě zamakat!Trochu tomu rozumíš,
ale chce to více procvičovat.

Udělal jsi hodně chyb. Zatím to moc neumíš.To nedopadlo moc dobře. Měl by ses víc učit.Šetříš energii na příště?To bylo o fous! Musíš zabrat, příště by to už
nemuselo vyjít.

Ještě se trochu zlepšit a budeš mezi průměrem.Ajaj, tvařme se raději,
že se to nestalo.

Tvé znalosti jsou jako odmocnina z −1.Ten trapný pocit, když dokončíš výpočet a tvůj
výsledek není ani jedna z možností. . . .
Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.Víš, že máš vybírat správné odpovědi!?

Počet správných odpovědí:




