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POROVNÁVANIE LOGARITMOV

TABUĹKOVÁ HRA

Vyberte jednu správnu odpoveď na každú otázku v teste a na konci stlačte
Odovzdať. Odpovede budú automaticky overené.

Varovanie: Interaktivitu v tomto PDF súbore umožňujú Java
skripty. Pre úplnú funkčnosť súboru musíte použiť prehliadač
PDF, ktorý podporuje Java skripty. Momentálne je k dispozícii
len program Adobe Reader.



ODOVZDAŤHODNOTENIE

Vyberte správne jeden zo znakov (<, =, >). Nepoužívajte kalkulačku.
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Wau, pecka, si frajer!Môžeš ísť oslavovať!Super práca!Si šampión!Hannah Montana povedala, že nikto nie je
dokonalý, ale pozrime sa na teba!
Hermionin titul najlepší v ročníku

je takmer v ohrození.
To bolo tesné! Nabudúce to už bude na plný počet

bodov.
Skoro to máš,

nabudúce si ideš po plný počet.
Si tak blízko víťazstva, opováž sa vzdať!Určite si sa len preklikol,

skús to znova!
Nebolo to až taká zlé, ale čokoláda by ti mohla

nabudúce pomôcť.
Stavím sa, že si si myslel, že sa môžeš vrátiť k

otázke.
Dobrý výkon, ale vidíš, že sú tam určité medzery.Máš na viac! Musíš sa len do toho viac pozrieť.Nie je to zlé, ale môže to byť lepšie.Potrebuješ sa zlepšiť.Nebola to žiadna Enigma,

tak kde je problém?
Takže, ako ti funguje kalkulačka?

Alebo skôr nefunguje...
Tak toto nedopadlo najlepšie, ale predpokladám,

že už si zvyknutý.
Fieldsovu cenu asi nedostaneš, ale aspoň tento

test by si mohol dať lepšie.
Ten trápny pocit, keď dokončíš príklad a tvoj

výsledok nie je ani jedna z možností.
Neboj, boli časy,

keď ani Einstein nevedel napočítať do 10.
Asi len zlá konštelácia hviezd...Tvoje vedomosti sú

ako odmocnina z −1.
Väčšina tvojich odpovedí je bohužiaľ

ako π — iracionálna.

Počet správnych odpovedí:




