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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.
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Na obrázku jsou znázorněné rovnoběžné přímky
p a q, které protínají přímky m a n. Přiřaďte
správnou velikost každému úhlu.

1. α
40◦ 60◦ 80◦ 120◦ 140◦
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Výborně, můžeš se vrhnout na jeden z Problémů
tisíciletí!

Můžeš jít oslavovat!Parádička!
Tomu říkám fajnová prácička!

Perfektní! Jen tak dál!To bylo úžasné!Výborně. Příště to bude bez chyby.To bylo těsné. Příště to už bude
na plný počet bodů.

Dobrá práce, ale Einstein zatím nejsi.Jsi už tak blízko vítězství, nevzdávej to!Jsi už tak blízko!
Určitě ses jenom překliknul!

Nezoufej, je tu prostor pro zlepšení.Ani dobré, ani špatné. Jsi někde uprostřed.Není to špatné, ale mohlo by to být lepší. . .Každý může udělat chybu,
hlavní je se poučit a nevzdávat to!

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

Fieldsovu medaili asi nikdy nezískáš, ale tenhle
test můžeš zvládnout lépe.
Šetříš energii na příště?Udělal jsi hodně chyb. Zatím to moc neumíš.Mohlo to dopadnout ještě hůř!Zkoušej to dále. Příště to bude lepší.Je to pro tebe jako cizí film;
stále potřebuješ titulky.

Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.Víš, že máš vybírat správné odpovědi!?Ten trapný pocit, když dokončíš výpočet a tvůj
výsledek není ani jedna z možností. . . .
Mise se nezdařila. Příště to zvládneme.

Počet správných odpovědí:




