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DVOJICE PRIAMOK A DVOJICE ROVÍN

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

Na obrázku je daná kocka ABCDEFGH a body K a L, ktoré sú
po rade stredy hrán AE a BF . Určte vzájomnú polohu priamok
a vzájomnú polohu rovín.

D C
K L

A B

FE
GH

1. priamky KH a AB
sú rovnobežné sú rôznobežné sú mimobežné

2. roviny ABC a HKL

3. priamky LG a BC

4. roviny KAC a HFL

5. priamky KL a DC

6. roviny KAD a FLG

7. priamky KL a HB



Super práca!Výborne, toto ti naozaj ide!Perfektné, len tak ďalej!Takže, aké je to byť tan(45◦)?Wow! Nevolajú ťa náhodou kamaráti Wolfram?
Alebo snáď Alpha?

Dobrá práca, ale Einstein z teba zatiaľ nie je.Hermionin titul najlepší v ročníku
je takmer v ohrození.

Ešte kúsok a máš to v kapse,
skús to znova!

To bolo tesné! Nabudúce to už bude na plný počet
bodov.

Skvelé, k dokonalosti ti chýba
už len milimeter.

Robiť chyby je lepšie ako predstierať dokonalosť,
no nerobiť ich je dokonalosť.

Nie je to zlé, ale môže to byť lepšie.Stavím sa, že si si myslel, že sa môžeš vrátiť k
otázke.

Harry Potter a polovičné skóre.Treba spraviť okienko
s ostávajúcim časom väčšie?

To zvládneš, nič nie je stratené!Tak toto nedopadlo najlepšie, ale predpokladám,
že už si zvyknutý.

Fieldsovu cenu asi nedostaneš, ale aspoň tento
test by si mohol dať lepšie.

Pozri, nie si Ježiš, aby si chodil po vode,
tak sa láskavo vráť naspäť na zem.

Nebola to žiadna Enigma,
tak kde je problém?

Nabudúce, prosím ťa,
nenásob svoje vedomosti nulou.

Tvoje vedomosti sú
ako odmocnina z −1.

Ajajaj, môžeme sa tváriť,
že sa to nestalo.
Neboj, boli časy,

keď ani Einstein nevedel napočítať do 10.
Keď za to nemôžeš ty, tak kto?

Počet správnych odpovedí:




