
math4u.vsb.cz

PŘEVOD RADIÁNŮ NA STUPNĚ II

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

Převeďte radiány na stupně:

1. 3
4π 135◦125◦115◦145◦ 135◦125◦115◦145◦ 135◦125◦115◦145◦ 135◦125◦115◦145◦

2. 6
5π 216◦288◦234◦252◦ 216◦288◦234◦252◦ 216◦288◦234◦252◦ 216◦288◦234◦252◦

3. 11
8 π 247,5◦112,5◦67,5◦337,5◦ 247,5◦112,5◦67,5◦337,5◦ 247,5◦112,5◦67,5◦337,5◦ 247,5◦112,5◦67,5◦337,5◦

4. 2
3π 120◦150◦210◦140◦ 120◦150◦210◦140◦ 120◦150◦210◦140◦ 120◦150◦210◦140◦

5. 5
9π 100◦80◦160◦60◦ 100◦80◦160◦60◦ 100◦80◦160◦60◦ 100◦80◦160◦60◦

6. 11
10π 198◦100◦170◦190◦ 198◦100◦170◦190◦ 198◦100◦170◦190◦ 198◦100◦170◦190◦

7. 1
2π 90◦180◦270◦360◦ 90◦180◦270◦360◦ 90◦180◦270◦360◦ 90◦180◦270◦360◦

8. 15
8 π 337,5◦292,5◦315◦270◦ 337,5◦292,5◦315◦270◦ 337,5◦292,5◦315◦270◦ 337,5◦292,5◦315◦270◦



Super! Jen tak dál!Parádička!
Tomu říkám fajnová prácička!

Dobrá práce, kámo!Můžeš jít oslavovat!Pozor, aby Sheldon Cooper nezačal žárlit!Výborně. Příště to bude bez chyby.Malý kousek a máš to doma.
Zkus to znova!

Dobrá práce, ale Einstein zatím nejsi.Dobrá práce, dej si piškotek. . .Udělal jsi nějaké chyby,
ale zasloužíš si pochvalu.

Zkus to znovu, trénink dělá mistra!Chybovat je lepší než předstírat dokonalost.
Ale nechybovat je dokonalé.

Buď optimista, polovina výsledků je bez chyby.Být průměrný, či nebýt průměrný?
Rozhodnutí je čistě na tobě!

Nebylo to nejhorší, ale příště si dej čokoládu a
bude to ještě lepší.

Mohlo to dopadnout ještě hůř!Unikl jsi pětce, ale to neznamená,
že se nemáš více učit!

Nebyla to žádná Enigma,
tak kde je problém?

Hele, nejsi Ježíš, abys chodil po vodě.
Zpátky na zem!

To bylo o fous! Musíš zabrat, příště by to už
nemuselo vyjít.

Asi špatná konstelace hvězd. . .Mise se nezdařila. Příště to zvládneme.Ten divný pocit, když jediná věc,
kterou v testu víš, je tvé jméno. . . .
Viděl jsi někdy, jak slepice létá?
Tak takovým stylem ty počítáš. . .

Víš, že máš vybírat správné odpovědi!?

Počet správných odpovědí:




