
math4u.vsb.cz

VZÁJEMNÁ POLOHA KRUŽNIC

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

Je dána přímka p a na ní v pořadí za sebou body S4, S1, S3, S2 tak, že platí: |S4S1| = 1 cm, |S1S3| = 1,5 cm
a |S3S2| = 3,5 cm.
Dále jsou dány kružnice k1, k2, k3, k4, k5 se středy v uvedených bodech tak, že: k1(S1; 3 cm), k2(S2; 2 cm),
k3(S3; 1, 5 cm), k4(S4; 1, 5 cm) a k5(S2; 8 cm). Určete vzájemnou polohu kružnic.

1. k3, k4

kružnice se
protínají ve dvou
různých bodech

kružnice mají vnější
dotyk

kružnice mají vnitřní
dotyk

kružnice nemají
žádný společný bod

a navíc jedna
kružnice leží uvnitř

druhé

2. k1, k2

3. k1, k3

4. k1, k4

5. k1, k5

6. k2, k3



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

mozkové buňky!

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

Už to skoro ani nemohlo být lepší. Skoro.Jsi už tak blízko!
Určitě ses jenom překliknul!

To bylo těsné. Příště to už bude
na plný počet bodů.

Dobrá práce, dej si piškotek. . .Trochu tomu rozumíš,
ale chce to více procvičovat.
Každý může udělat chybu,

hlavní je se poučit a nevzdávat to!
Buď optimista, polovina výsledků je bez chyby.Máš na víc! Musíš ještě zamakat!Chybovat je lepší než předstírat dokonalost.

Ale nechybovat je dokonalé.
Zkoušej to dále. Příště to bude lepší.Ještě se trochu zlepšit a budeš mezi průměrem.Udělal jsi hodně chyb. Zatím to moc neumíš.Hej, mohlo to být i horší. . . .Hele, nejsi Ježíš, abys chodil po vodě.

Zpátky na zem!
Příště nenásob své znalosti nulou.Ten trapný pocit, když dokončíš výpočet a tvůj

výsledek není ani jedna z možností. . . .
Většina tvých odpovědí

byla bohužel jako π — iracionální.
Příště to snad bude lepší.

Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.Určitě byla doba,
kdy ani Einstein nedokázal napočítat do 10.

Počet správných odpovědí:




