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OSTROSŁUP CZWOROKĄTNY – KĄTY

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

Podstawa ABCD ostrosłupa czworąkątnego ABCDV ma
krawędź o długości a, jego ściana boczna to trójkąt równo-
boczny (spójrz na rysunek). Punkt S to środek podstawy
ABCD, punkt P to środek krawędzi AV . Wskaż kąt po-
między
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1. prostymi AD i DC :
30◦ 45◦ 60◦ 90◦

2. prostymi BV i BC :

3. prostymi BP i BV :

4. prostymi AD i VS:

5. prostymi AB i CV :

6. prostymi AC i DC :

7. prostymi AP i BV :

8. prostymi AC i DV :



Wow! Chodząca z ciebie encyklopedia!Perfekcyjnie, oby tak dalej!Wspaniały wynik! Tylko za bardzo nie świetuj.Znakomicie!Świetnie, teraz każde zadanie matematyczne to dla
ciebie łatwizna.
Prawie dobrze.

Następnym razem ci się uda.
Popełniłeś błędy

ale i tak zasługujesz na nagrodę.
Jesteś bliski zwycięstwa,

nie poddawaj się!
Najlepszy w klasie — ten tytuł prawie jest twój.Małymi kroczkami do przodu, następnym razem

będzie znakomicie.
Dużo już wiesz ale musisz jeszcze poćwiczyć.Nie jest tak źle, ale parę rzeczy musisz nadrobić.Nie martw się-jesteś w połowie

drogi do sukcesu.
Ucz się na błędach.Stać cię na więcej!Nie poddawaj się!

Następnym razem będzie lepiej.
Popełniłeś wiele błędów. Jeszcze nie jesteś dobry

w tej dziedzinie.
Zawsze mogło być gorzejTo nie Enigma,

w czym leży problem?
Zejdź na ziemię, pracuj dalej.Tu już nic nie zmienisz.
Sopróbuj rozwiazać inny test.

Widziałeś kiedyś jak kurczak lata? Właśnie tak
rozwiazujesz zadania matematyczne. . .

Większość twoich odpowiedzi to niewymierna π.Ta niezręczna chwila kiey jedyne pytanie na jkie
znasz odpowiedź to twoje imię i nazwisko. . .

Następnym razem nie mnóż wiedzy przez zero.

Poprawne odpowiedzi:




