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PRAVDEPODOBNOSŤ - HÁDZANIE KOCKAMI

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

Ku každej úlohe vyberte správny výsledok. Hádžeme tromi kockami. Určte pravdepodobnosť, že na nich...

1. spadnú samé jednotky.
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2. spadne práve jedna jednotka.

3. spadne najviac jedna jednotka.

4. spadne aspoň jedna jednotka.

5. spadnú len nepárne čísla.

6. spadnú čísla, ktorých súčet je 5.

7. spadnú čísla, ktorých súčet
je najviac 5.

8. spadnú čísla, ktorých súčet
je aspoň 5.



Nezačína sa náhodou tvoje priezvisko
na Ein a končí stein?

Parádička! Tomu hovorím super práca!Wow! Nevolajú ťa náhodou kamaráti Wolfram?
Alebo snáď Alpha?

Pozor, ešte začne Sheldon žiarliť!Skvelé, len tak ďalej!Vidím to ako |výhru|.Si tak blízko víťazstva, opováž sa vzdať!Zostáva už len malý krôčik,
budúci pokus bude legendárny!

Bolo tam pár chýb, ale zaslúžiš si pochvalu.Skvelé, k dokonalosti ti chýba
už len milimeter.

Každý veľký vedec sa niekedy pomýlil,
dobrá práca.

Máš na viac! Musíš sa len do toho viac pozrieť.Byť priemerný alebo nie?
To je otázka na teba.

Dobrý výkon, ale vidíš, že sú tam určité medzery.Harry Potter a polovičné skóre.Takže, ako ti funguje kalkulačka?
Alebo skôr nefunguje...

Nabudúce to bude lepšie.Škoda, bolo by fajn si to učivo ešte precvičiť.Ušiel si pred pätorkou, ale to neznamená,
že by si sa do toho nemal ešte pozrieť!

Fieldsovu cenu asi nedostaneš, ale aspoň tento
test by si mohol dať lepšie.
Tento test už moc nezmeníš,

skús šťastie pri inom.
Nabudúce, prosím ťa,

nenásob svoje vedomosti nulou.
Tvoje vedomosti sú

ako odmocnina z −1.
Vieš, že máš vyberať správne možnosti?Väčšina tvojich odpovedí je bohužiaľ

ako π — iracionálna.

Počet správnych odpovedí:




