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PRAVIDELNÝ ŠTVORBOKÝ IHLAN – ODCHÝLKY

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

Pravidelný štvorboký ihlan ABCDV má hranu podstavy
dĺžky a, steny tvoria rovnostranné trojuholníky. Bod S je
stred podstavy ABCD. Bod P je stred hrany AV . Určte
odchýlku medzi D
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1. priamkou AD a DC :
30◦ 45◦ 60◦ 90◦

2. priamkou BV a BC :

3. priamkou BP a BV :

4. priamkou AD a V S:

5. priamkou AB a CV :

6. priamkou AC a DC :

7. priamkou AP a BV :

8. priamkou AC a DV :



Takže, aké je to byť tan(45◦)?Super práca!Nezačína sa náhodou tvoje priezvisko
na Ein a končí stein?

Wow! Nevolajú ťa náhodou kamaráti Wolfram?
Alebo snáď Alpha?

Výborne, toto ti naozaj ide!Si tak blízko víťazstva, opováž sa vzdať!Určite si sa len preklikol,
skús to znova!

Výborne, nabudúce to bude bez chyby!Bolo tam pár chýb, ale zaslúžiš si pochvalu.Ešte kúsok a máš to v kapse,
skús to znova!

Každý veľký vedec sa niekedy pomýlil,
dobrá práca.

Treba spraviť okienko
s ostávajúcim časom väčšie?

Buď rád, že toto nie je IQ test.Každý robí chyby, hlavne sa pouč a nevzdaj!Nebolo to až taká zlé, ale čokoláda by ti mohla
nabudúce pomôcť.

Pozri, nie si Ježiš, aby si chodil po vode,
tak sa láskavo vráť naspäť na zem.

Tak toto nedopadlo najlepšie, ale predpokladám,
že už si zvyknutý.

Nebola to žiadna Enigma,
tak kde je problém?

Škoda, bolo by fajn si to učivo ešte precvičiť.Potrebuješ sa zlepšiť.No katastrofa...Misia neúspešná. Nabudúce to zvládneme.Asi len zlá konštelácia hviezd...Videl si niekedy ako sliepka lieta?
Rovnako ty počítaš...

Neboj, boli časy,
keď ani Einstein nevedel napočítať do 10.

Počet správnych odpovedí:




