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POROVNÁVÁNÍ LOGARITMŮ

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

Vyberte správně jeden ze znaků (<, =, >). Nepoužívejte kalkulačku.
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Dnes ses vážně překonal!To bylo úžasné!Jsi Einstein!Super výsledek! Jenom buď opatrný a nechoď to
zapíjet před zkouškou. Mohl by sis zničit ty

mozkové buňky!

Jsi šampión!Malý kousek a máš to doma.
Zkus to znova!

Dost dobrý, jako!To bylo těsné. Příště to už bude
na plný počet bodů.
Zbývá malý krůček,

příště pokus bude stylový!
Výborně. Příště to bude bez chyby.Máš na víc! Musíš ještě zamakat!Není to špatné, ale pořád máš co dohánět.Trochu tomu rozumíš,

ale chce to více procvičovat.
Není to špatné, ale mohlo by to být lepší. . .Každý může udělat chybu,

hlavní je se poučit a nevzdávat to!
Mohlo to dopadnout ještě hůř!To nedopadlo moc dobře. Měl by ses víc učit.To bylo o fous! Musíš zabrat, příště by to už

nemuselo vyjít.
Škoda, je třeba si učivo ještě párkrát zopakovat.Fieldsovu medaili asi nikdy nezískáš, ale tenhle

test můžeš zvládnout lépe.
Určitě byla doba,

kdy ani Einstein nedokázal napočítat do 10.
Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.Tvé znalosti jsou jako odmocnina z −1.Ajaj, tvařme se raději,

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

výsledek není ani jedna z možností. . . .
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