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PÁTÝ ČLEN ARITMETICKÉ POSLOUPNOSTI

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

Určete pátý člen aritmetické posloupnosti, kde an značí n-tý člen posloupnosti, d je diference a sn je
součet prvních n členů této posloupnosti.

1. a3 = 2, a8 = −8 −4−2246 −4−2246 −4−2246 −4−2246 −4−2246

2. s4 = 14, a1 = −1 38111415 38111415 38111415 38111415 38111415

3. a1 = 2, a2 = −2 −14−12−604 −14−12−604 −14−12−604 −14−12−604 −14−12−604

4. s3 = 9, d = 2 157913 157913 157913 157913 157913

5. a4 = 10, a6 = 300 150154155160161 150154155160161 150154155160161 150154155160161 150154155160161

6. a1 = 3, d = −1 −2−1017 −2−1017 −2−1017 −2−1017 −2−1017

7. s10 = 145, a10 = 19 910121314 910121314 910121314 910121314 910121314

8. a10 = 9, d = 3 −9−6−3024 −9−6−3024 −9−6−3024 −9−6−3024 −9−6−3024



Parádička!
Tomu říkám fajnová prácička!

Dnes ses vážně překonal!Můžeš jít oslavovat!To bylo úžasné!Super výsledek! Jenom buď opatrný a nechoď to
zapíjet před zkouškou. Mohl by sis zničit ty

mozkové buňky!

Dost dobrý, jako!To bylo těsné. Příště to už bude
na plný počet bodů.

Udělal jsi nějaké chyby,
ale zasloužíš si pochvalu.

Výborně. Příště to bude bez chyby.Zbývá malý krůček,
příště pokus bude stylový!

Máš na víc! Musíš ještě zamakat!Být průměrný, či nebýt průměrný?
Rozhodnutí je čistě na tobě!

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

Nezoufej, je tu prostor pro zlepšení.Trochu tomu rozumíš,
ale chce to více procvičovat.

Mohlo to dopadnout ještě hůř!Šetříš energii na příště?To dáš! Neházej flintu do žita!Zvládl jsi to,
ale je tady stále prostor pro zlepšení.

To nedopadlo moc dobře. Měl by ses víc učit.Určitě byla doba,
kdy ani Einstein nedokázal napočítat do 10.

Mise se nezdařila. Příště to zvládneme.Je to pro tebe jako cizí film;
stále potřebuješ titulky.

Viděl jsi někdy, jak slepice létá?
Tak takovým stylem ty počítáš. . .

Ten trapný pocit, když dokončíš výpočet a tvůj
výsledek není ani jedna z možností. . . .

Počet správných odpovědí:




