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WZAJEMNE POŁOŻENIE OKRĘGÓW

GRA – WYSZUKIWANIE W TABELI

Wybierz jedną poprawną odpowiedź dla każdego pytania w teście i naciśnij
Koniec na końcu. Odpowiedzi będą sprawdzane automatycznie.

Ostrzeżenie: Interaktywność w tym pliku PDF jest włączona
przez Javascripts. Aby uzyskać pełna̧ funkcjonalność, musisz
użyć przegla̧darki PDF obsługuja̧cej Javascripts. Obecnie
dostȩpny jest tylko Adobe Reader.



KONIECWYNIK

Niecht p to prosta zawierająca punkty S4, S1, S3, S2 w tej kolejności, gdzie |S4S1| = 1 cm, |S1S3| = 1,5 cm,
i |S3S2| = 3,5 cm.
Następnie, niech k1, k2, k3, k4, i k5 to okręgi o środkach S1, S2, S3, S4, i S2 (ponownie)i promieniach
r1 = 3 cm, r2 = 2 cm, r3 = 1,5 cm, r4 = 1,5 cm i r5 = 8 cm odpowiednio. Określ wzajemne położenie
okręgów.

1. k3, k4

okręgi przecinają
się w dwóch

różnych punktach
okręgi dotykają się

zewnętrznie
okręgi dotykają się

wewnętrznie

okręgi nie mają
punktu przecięcia i

jeden okrąg jest
zawarty w drugim

2. k1, k2

3. k1, k3

4. k1, k4

5. k1, k5

6. k2, k3



Łatwizna!Wspaniały wynik! Tylko za bardzo nie świetuj.Ale z ciebie Einstein!Wow! Chodząca z ciebie encyklopedia!Możesz świętować.Prawie ci się udało.Świetnie, ale do Einsteina jeszcze ci daleko!Jesteś bliski zwycięstwa,
nie poddawaj się!

Pomyliłeś się, ale jesteś blisko.Dobra robota, zasługujesz na ciastko.Możesz być lepszy! Pracuj więcej!Nieźle, ale niektóre obszary
wymagają większej wiedzy.

Nie jest źle,ale może być lepiej.Praktyka czyni mistrza.Dużo już wiesz ale musisz jeszcze poćwiczyć.Tym razem uniknąłeś 1, ale nie oznacza to,
ze nie musisz się uczyć wiecej.

To nie Enigma,
w czym leży problem?

Niezbyt dobrze ci poszło.
Musisz więcej pracować.

Zejdź na ziemię, pracuj dalej.Zawsze mogło być gorzejNastępnym razem nie mnóż wiedzy przez zero.Udawajmy, ze to się nigdy
nie wydarzyło.

To jest jak film obcojęzyczny,
wciąż potrzebujesz napisów.

Następnym razem lepiej ci pójdzie.Misja nieudana.
Następnym razem ich dopadniemy.

Poprawne odpowiedzi:




