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ÚHLY V TROJÚHELNÍKU

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 zakreslený rovnostranný trojúhelník a čtverec.
Vyznačte v tabulce hodnoty goniometrických funkcí pro dané
úhly.
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2. sin 45◦ =

3. sin 60◦ =

4. cos 30◦ =

5. cos 45◦ =

6. cos 60◦ =

7. tg 30◦ =

8. tg 45◦ =



Pozor, aby Sheldon Cooper nezačal žárlit!Můžeš jít oslavovat!Super výsledek! Jenom buď opatrný a nechoď to
zapíjet před zkouškou. Mohl by sis zničit ty

mozkové buňky!

Parádička!
Tomu říkám fajnová prácička!

To bylo úžasné!Udělal jsi nějaké chyby,
ale zasloužíš si pochvalu.

Malý kousek a máš to doma.
Zkus to znova!

Skvěle! K dokonalosti chybí
jen milimetry.

Jsi už tak blízko!
Určitě ses jenom překliknul!

Už to skoro ani nemohlo být lepší. Skoro.Chybovat je lepší než předstírat dokonalost.
Ale nechybovat je dokonalé.

Trochu tomu rozumíš,
ale chce to více procvičovat.

Slušný výkon, ovšem vidíš, že máš v určitých
věcech mezery.

Není to špatné, ale mohlo by to být lepší. . .Nebylo to nejhorší, ale příště si dej čokoládu a
bude to ještě lepší.

Zkoušej to dále. Příště to bude lepší.Hej, mohlo to být i horší. . . .Nebyla to žádná Enigma,
tak kde je problém?

To nedopadlo moc dobře. Měl by ses víc učit.Fieldsovu medaili asi nikdy nezískáš, ale tenhle
test můžeš zvládnout lépe.

Tak to je katastrofa!Tvé znalosti jsou jako odmocnina z −1.Ten trapný pocit, když dokončíš výpočet a tvůj
výsledek není ani jedna z možností. . . .
Mise se nezdařila. Příště to zvládneme.Ajaj, tvařme se raději,

že se to nestalo.

Počet správných odpovědí:




