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VZÁJOMNÁ POLOHA KRUŽNÍC

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

Je daná priamka p a na nej v poradí za sebou body S4, S1, S3, S2 tak, že platí: |S4S1| = 1 cm, |S1S3| =
1,5 cm a |S3S2| = 3,5 cm.
Ďalej sú dané kružnice k1, k2, k3, k4, k5 so stredmi v uvedených bodoch 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). Určte vzájomnú polohu kružníc.

1. k3, k4

kružnice sa
pretínajú v dvoch
rôznych bodoch

kružnice majú
vonkajší dotyk

kružnice majú
vnútorný dotyk

kružnice nemajú
žiadny spoločný

bod a naviac jedna
kružnica leží vnútri

druhej

2. k1, k2

3. k1, k3

4. k1, k4

5. k1, k5

6. k2, k3



Perfektné, len tak ďalej!Môžeš ísť oslavovať!Si šampión!Wow! Nevolajú ťa náhodou kamaráti Wolfram?
Alebo snáď Alpha?

Kde je reCAPTCHA test,
keď ho človek potrebuje?

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

Vidím to ako |výhru|.Už to skoro ani nemohlo byť lepšie...skoroZostáva už len malý krôčik,
budúci pokus bude legendárny!

To bolo tesné! Nabudúce to už bude na plný počet
bodov.

Nebol to tvoj najlepší výkon.Každý robí chyby, hlavne sa pouč a nevzdaj!Nie je to najhoršie, ale vždy to môže byť lepšie.Dobrý výkon, ale vidíš, že sú tam určité medzery.Treba spraviť okienko
s ostávajúcim časom väčšie?

Ešte trochu lepšie a si v priemere.Potrebuješ sa zlepšiť.Pozri, nie si Ježiš, aby si chodil po vode,
tak sa láskavo vráť naspäť na zem.

Škoda, bolo by fajn si to učivo ešte precvičiť.To zvládneš, nič nie je stratené!Videl si niekedy ako sliepka lieta?
Rovnako ty počítaš...

No katastrofa...Ten trápny pocit, keď jedna z mála vecí,
ktorú na teste vieš, je tvoje meno.

Toto je pre teba ako zahraničný film;
stále potrebuješ titulky.

Tento test už moc nezmeníš,
skús šťastie pri inom.

Počet správnych odpovedí:




