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DVOJICE PŘÍMEK A DVOJICE ROVIN

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

Na obrázku je dána krychle ABCDEFGH a body K a L, které
jsou po řadě středy hran AE a BF . Určete vzájemnou polohu
přímek a vzájemnou polohu rovin.
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1. přímky KH a AB

jsou rovnoběžné jsou různoběžné jsou mimoběžné

2. roviny ABC a HKL

3. přímky LG a BC

4. roviny KAC a HFL

5. přímky KL a DC

6. roviny KAD a FLG

7. přímky KL a HB



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

mozkové buňky!

Můžeš jít oslavovat!Výborně, toto učivo zvládáš skvěle!Super! Jen tak dál!Perfektní! Jen tak dál!Jen jeden krůček od vrcholu.Malý kousek a máš to doma.
Zkus to znova!

Výborně. Příště to bude bez chyby.Dobrá práce, ale Einstein zatím nejsi.Dost dobrý, jako!Nezoufej, je tu prostor pro zlepšení.Nebylo to nejhorší, ale příště si dej čokoládu a
bude to ještě lepší.

Trochu tomu rozumíš,
ale chce to více procvičovat.

Zkus to znovu, trénink dělá mistra!Chybovat je lepší než předstírat dokonalost.
Ale nechybovat je dokonalé.

To dáš! Neházej flintu do žita!To bylo o fous! Musíš zabrat, příště by to už
nemuselo vyjít.

Šetříš energii na příště?Hele, nejsi Ježíš, abys chodil po vodě.
Zpátky na zem!

Škoda, je třeba si učivo ještě párkrát zopakovat.Mise se nezdařila. Příště to zvládneme.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!?Viděl jsi někdy, jak slepice létá?

Tak takovým stylem ty počítáš. . .

Počet správných odpovědí:




