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PŘEVOD RADIÁNŮ NA STUPNĚ I

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. 7
6π 210◦120◦420◦30◦ 210◦120◦420◦30◦ 210◦120◦420◦30◦ 210◦120◦420◦30◦

2. 3
8π 67,5◦22,5◦292,5◦122,5◦ 67,5◦22,5◦292,5◦122,5◦ 67,5◦22,5◦292,5◦122,5◦ 67,5◦22,5◦292,5◦122,5◦

3. 4
9π 80◦320◦40◦200◦ 80◦320◦40◦200◦ 80◦320◦40◦200◦ 80◦320◦40◦200◦

4. 3
2π 270◦90◦180◦135◦ 270◦90◦180◦135◦ 270◦90◦180◦135◦ 270◦90◦180◦135◦

5. 3
10π 54◦108◦36◦72◦ 54◦108◦36◦72◦ 54◦108◦36◦72◦ 54◦108◦36◦72◦

6. 8
5π 288◦72◦216◦252◦ 288◦72◦216◦252◦ 288◦72◦216◦252◦ 288◦72◦216◦252◦

7. 7
4π 315◦45◦135◦225◦ 315◦45◦135◦225◦ 315◦45◦135◦225◦ 315◦45◦135◦225◦

8. 4
8π 240◦60◦300◦120◦ 240◦60◦300◦120◦ 240◦60◦300◦120◦ 240◦60◦300◦120◦



Jsi šampión!Skvělé! Neuvěřitelné!Pozor, aby Sheldon Cooper nezačal žárlit!Můžeš jít oslavovat!Super výsledek! Jenom buď opatrný a nechoď to
zapíjet před zkouškou. Mohl by sis zničit ty

mozkové buňky!

Jsi už tak blízko!
Určitě ses jenom překliknul!

Hermionin titul nejlepší v ročníku je téměř ohrožen.Dost dobrý, jako!Už to skoro ani nemohlo být lepší. Skoro.To bylo těsné. Příště to už bude
na plný počet bodů.

Zkus to znovu, trénink dělá mistra!Každý velký vědec v životě udělal nějaké chyby.
Vedl sis dobře.

Máš na víc! Musíš ještě zamakat!Slušný výkon, ovšem vidíš, že máš v určitých
věcech mezery.

Buď optimista, polovina výsledků je bez chyby.To bylo o fous! Musíš zabrat, příště by to už
nemuselo vyjít.

Hej, mohlo to být i horší. . . .Šetříš energii na příště?To dáš! Neházej flintu do žita!Fieldsovu medaili asi nikdy nezískáš, ale tenhle
test můžeš zvládnout lépe.

Je to pro tebe jako cizí film;
stále potřebuješ titulky.
Ajaj, tvařme se raději,

že se to nestalo.
Ten trapný pocit, když dokončíš výpočet a tvůj

výsledek není ani jedna z možností. . . .
Víš, že máš vybírat správné odpovědi!?Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.

Počet správných odpovědí:




