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DELITEĽNOSŤ 12

TABUĹKOVÁ HRA

Vyberte jednu alebo viac správnych odpovedí na každú otázku v teste a na konci
stlačte tlačidlo 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

Určte hodnotu parametra ρ tak, aby dané číslo bolo deliteľné 12. Z daných možností vyberte všetky správne.

1. 1234ρ5672 0356 0356 0356 0356

2. 564733ρ84 2578 2578 2578 2578

3. 342214ρ676 1425 1425 1425 1425

4. 567ρ87324 0369 0369 0369 0369

5. 267ρ8700032 1760 1760 1760 1760

6. 2ρ0000328 3468 3468 3468 3468

7. 287ρ8700000 1354 1354 1354 1354

8. 2644370009ρ2 2358 2358 2358 2358



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

Dnes si sa teda poriadne prekonal!Vidím to ako |výhru|.Hermionin titul najlepší v ročníku
je takmer v ohrození.

Zostáva už len malý krôčik,
budúci pokus bude legendárny!
Ešte kúsok a máš to v kapse,

skús to znova!
To bolo tesné! Nabudúce to už bude na plný počet

bodov.
Dobrý výkon, ale vidíš, že sú tam určité medzery.Nie je to najhoršie, ale vždy to môže byť lepšie.Neboj sa, vždy sa dá zlepšiť.Máš na viac! Musíš sa len do toho viac pozrieť.Nie je to zlé, ale môže to byť lepšie.Spravil si celkom dosť chýb,

ešte sa do toho pozri.
Škoda, bolo by fajn si to učivo ešte precvičiť.Fieldsovu cenu asi nedostaneš, ale aspoň tento

test by si mohol dať lepšie.
Zvládol si to, ale stále je čo zlepšovať.Potrebuješ sa zlepšiť.Tento test už moc nezmeníš,

skús šťastie pri inom.
Ten trápny pocit, keď jedna z mála vecí,

ktorú na teste vieš, je tvoje meno.
Neboj, boli časy,

keď ani Einstein nevedel napočítať do 10.
Asi len zlá konštelácia hviezd...Tvoje vedomosti sú

ako odmocnina z −1.

Počet správnych odpovedí:




