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Upozornění: Omlouváme se, zdá se, že soubor neotevíráte
v aplikaci podporující práci s Javascripty. Pro bezproblé-
movou funkčnost tohoto PDF souboru si jej uložte na svůj
lokální disk a otevřete z tohoto disku v aplikaci Adobe
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Zobrazení v rovině
Test – lehký

Pro každou otázku v testu existuje právě jedna správná odpověď, kterou označíte
kliknutím na příslušné políčko. Tlačítko Vyhodnotit slouží k ukončení testu,
zobrazení výsledků a správných odpovědí. Další informace k ovládání testu
naleznete na http://msr.vsb.cz/napoveda/testy.

Test byl vytvořen v rámci projektu Matematika s radostí dle návrhu Magdaleny Gažarové.

http://msr.vsb.cz/napoveda/testy
http://msr.vsb.cz/
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1. Mezi jaká zobrazení patří osová souměrnost?

1

shodnápodobnástejnájde o identitu

1

shodnápodobnástejnájde o identitu

1

shodnápodobnástejnájde o identitu

1

shodnápodobnástejnájde o identitu

2. Kolik samodružných bodů má osová souměrnost?

1

nekonečně mnoho (všechny body osy souměrnosti)žádnýjedenprávě dva

1

nekonečně mnoho (všechny body osy souměrnosti)žádnýjedenprávě dva

1

nekonečně mnoho (všechny body osy souměrnosti)žádnýjedenprávě dva

1

nekonečně mnoho (všechny body osy souměrnosti)žádnýjedenprávě dva
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3. Určete, pro kterou trojici písmen platí, že všechna uvedená písmena mají střed souměrnosti.

1

O, N, ZA, M, OA, O, BH, O, U

1

O, N, ZA, M, OA, O, BH, O, U

1

O, N, ZA, M, OA, O, BH, O, U

1

O, N, ZA, M, OA, O, BH, O, U

4. Kolik středů souměrnosti má kosočtverec?

1

jedenžádnýdvačtyři

1

jedenžádnýdvačtyři

1

jedenžádnýdvačtyři

1

jedenžádnýdvačtyři
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5. Které přímky jsou v posunutí samodružné?

1

Všechny přímky, které jsou rovnoběžné se směrem posunutí.Osa souměrnosti posunutí.Všechny přímky, které jsou kolmé na směr posunutí.Posunutí nemá samodružné přímky.

1

Všechny přímky, které jsou rovnoběžné se směrem posunutí.Osa souměrnosti posunutí.Všechny přímky, které jsou kolmé na směr posunutí.Posunutí nemá samodružné přímky.

1

Všechny přímky, které jsou rovnoběžné se směrem posunutí.Osa souměrnosti posunutí.Všechny přímky, které jsou kolmé na směr posunutí.Posunutí nemá samodružné přímky.

1

Všechny přímky, které jsou rovnoběžné se směrem posunutí.Osa souměrnosti posunutí.Všechny přímky, které jsou kolmé na směr posunutí.Posunutí nemá samodružné přímky.

6. Obrazem přímky r, která není rovnoběžná se směrem posunutí, ani kolmá na směr posunutí, je:

1

přímka rovnoběžná s danou přímkou r.přímka kolmá na směr posunutí.přímka kolmá k dané přímce r.samodružná přímka.

1

přímka rovnoběžná s danou přímkou r.přímka kolmá na směr posunutí.přímka kolmá k dané přímce r.samodružná přímka.

1

přímka rovnoběžná s danou přímkou r.přímka kolmá na směr posunutí.přímka kolmá k dané přímce r.samodružná přímka.

1

přímka rovnoběžná s danou přímkou r.přímka kolmá na směr posunutí.přímka kolmá k dané přímce r.samodružná přímka.
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7. O jakou souměrnost se jedná, je-li při otočení úhel α = 180◦?

1

středovou souměrnostosovou souměrnostposunutí

1

středovou souměrnostosovou souměrnostposunutí

1

středovou souměrnostosovou souměrnostposunutí

8. Kolik přímek je v otočení samodružných, je-li velikost úhlu otočení α = 180◦ nebo α = 360◦?

1

nekonečně mnoho (všechny přímky procházející středem otočení)žádnáprávě jedna (přímka procházející středem otočení)právě dvě

1

nekonečně mnoho (všechny přímky procházející středem otočení)žádnáprávě jedna (přímka procházející středem otočení)právě dvě

1

nekonečně mnoho (všechny přímky procházející středem otočení)žádnáprávě jedna (přímka procházející středem otočení)právě dvě

1

nekonečně mnoho (všechny přímky procházející středem otočení)žádnáprávě jedna (přímka procházející středem otočení)právě dvě
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9. Pro odpovídající body vzoru a obrazu ve stejnolehlosti platí, že:

1

leží na přímce procházející středem stejnolehlosti.leží na rovnoběžných přímkách.leží vždy na přímkách, které jsou kolmé k přímkám procházejícím středem stejnolehlosti.jsou identické.

1

leží na přímce procházející středem stejnolehlosti.leží na rovnoběžných přímkách.leží vždy na přímkách, které jsou kolmé k přímkám procházejícím středem stejnolehlosti.jsou identické.

1

leží na přímce procházející středem stejnolehlosti.leží na rovnoběžných přímkách.leží vždy na přímkách, které jsou kolmé k přímkám procházejícím středem stejnolehlosti.jsou identické.

1

leží na přímce procházející středem stejnolehlosti.leží na rovnoběžných přímkách.leží vždy na přímkách, které jsou kolmé k přímkám procházejícím středem stejnolehlosti.jsou identické.

10. O jakou souměrnost se jedná, je-li koeficient stejnolehlosti k = −1?

1

středovou souměrnostposunutíosovou souměrnostotočení

1

středovou souměrnostposunutíosovou souměrnostotočení

1

středovou souměrnostposunutíosovou souměrnostotočení

1

středovou souměrnostposunutíosovou souměrnostotočení
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Konec testu

Počet správných odpovědí:

Opravy byly vyznačeny do testu. Pro jejich prohlédnutí se můžete vrátit na předchozí stránky.




