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PIATY ČLEN ARITMETICKEJ POSTUPNOSTI

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

Určte piaty člen aritmetickej postupnosti, kde an znamená n-tý člen postupnosti, d je diferencia a sn je
súčet prvých n členov tejto postupnosti.

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



Môžeš ísť oslavovať!Nezačína sa náhodou tvoje priezvisko
na Ein a končí stein?

Kde je reCAPTCHA test,
keď ho človek potrebuje?

Wow! Nevolajú ťa náhodou kamaráti Wolfram?
Alebo snáď Alpha?

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

Už to skoro ani nemohlo byť lepšie...skoroDobrá práca, daj si piškótik.Hermionin titul najlepší v ročníku
je takmer v ohrození.

Dobrá práca, ale Einstein z teba zatiaľ nie je.Máš na viac! Musíš sa len do toho viac pozrieť.Stavím sa, že si si myslel, že sa môžeš vrátiť k
otázke.

Buď rád, že toto nie je IQ test.Neboj sa, vždy sa dá zlepšiť.Robiť chyby je lepšie ako predstierať dokonalosť,
no nerobiť ich je dokonalosť.

Ušiel si pred pätorkou, ale to neznamená,
že by si sa do toho nemal ešte pozrieť!

Spravil si celkom dosť chýb,
ešte sa do toho pozri.

Tak toto nedopadlo najlepšie, ale predpokladám,
že už si zvyknutý.

Ešte trochu lepšie a si v priemere.Zvládol si to, ale stále je čo zlepšovať.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.
Misia neúspešná. Nabudúce to zvládneme.Vieš, že máš vyberať správne možnosti?Toto je pre teba ako zahraničný film;

stále potrebuješ titulky.

Počet správnych odpovedí:




