
math4u.vsb.cz

BODY, ÚSEČKY, POLOPŘÍMKY, PŘÍMKY

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

Označte správný symbolický zápis tvrzení.

1. Úsečky AB a CD mají
jediný společný bod P . AB∩CD={P}AB∩CD∈{P}AB∪CD∈{P}AB∪CD={P} AB∩CD={P}AB∩CD∈{P}AB∪CD∈{P}AB∪CD={P} AB∩CD={P}AB∩CD∈{P}AB∪CD∈{P}AB∪CD={P} AB∩CD={P}AB∩CD∈{P}AB∪CD∈{P}AB∪CD={P}

2. Bod C leží na
polopřímce XY . C ∈→XYC =→XYC ∩→XYC ∪→XY C ∈→XYC =→XYC ∩→XYC ∪→XY C ∈→XYC =→XYC ∩→XYC ∪→XY C ∈→XYC =→XYC ∩→XYC ∪→XY

3. Přímky p a q
jsou rovnoběžné. p ||qp ∩ qp = qp ∪ q p ||qp ∩ qp = qp ∪ q p ||qp ∩ qp = qp ∪ q p ||qp ∩ qp = qp ∪ q

4. Bod C neleží na přímce AB. C /∈↔ABC 6=↔ABC ∩↔ABC ∪↔AB C /∈↔ABC 6=↔ABC ∩↔ABC ∪↔AB C /∈↔ABC 6=↔ABC ∩↔ABC ∪↔AB C /∈↔ABC 6=↔ABC ∩↔ABC ∪↔AB

5. Přímka AC je totožná
(splývá) s přímkou BF . ↔AC =↔BF↔AC ∩↔BF↔AC ∈↔BF↔AC ∪↔BF ↔AC =↔BF↔AC ∩↔BF↔AC ∈↔BF↔AC ∪↔BF ↔AC =↔BF↔AC ∩↔BF↔AC ∈↔BF↔AC ∪↔BF ↔AC =↔BF↔AC ∩↔BF↔AC ∈↔BF↔AC ∪↔BF

6. Úsečky PQ a RS nemají
žádný společný bod. PQ ∩RS={}PQ ∪RS={}PQ ∩RS=0PQ ∩RS={0} PQ ∩RS={}PQ ∪RS={}PQ ∩RS=0PQ ∩RS={0} PQ ∩RS={}PQ ∪RS={}PQ ∩RS=0PQ ∩RS={0} PQ ∩RS={}PQ ∪RS={}PQ ∩RS=0PQ ∩RS={0}



Výborně, můžeš se vrhnout na jeden z Problémů
tisíciletí!

Super! Jen tak dál!Můžeš jít oslavovat!To bylo úžasné!Dnes ses vážně překonal!Udělal jsi nějaké chyby,
ale zasloužíš si pochvalu.

Jsi už tak blízko vítězství, nevzdávej to!Skvěle! K dokonalosti chybí
jen milimetry.

Dobrá práce, dej si piškotek. . .To bylo těsné. Příště to už bude
na plný počet bodů.

Chybovat je lepší než předstírat dokonalost.
Ale nechybovat je dokonalé.

Každý velký vědec v životě udělal nějaké chyby.
Vedl sis dobře.

Není to špatné, ale mohlo by to být lepší. . .Trochu tomu rozumíš,
ale chce to více procvičovat.

Zkus to znovu, trénink dělá mistra!Hele, nejsi Ježíš, abys chodil po vodě.
Zpátky na zem!

To bylo o fous! Musíš zabrat, příště by to už
nemuselo vyjít.

To dáš! Neházej flintu do žita!Udělal jsi hodně chyb. Zatím to moc neumíš.Ještě se trochu zlepšit a budeš mezi průměrem.Víš, že máš vybírat správné odpovědi!?Ty za to přece nemůžeš?! A kdo tedy?Tvé znalosti jsou jako odmocnina z −1.Ajaj, tvařme se raději,
že se to nestalo.

Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.

Počet správných odpovědí:




