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HODNOTY LOGARITMŮ
A ZÁKLADNÍ LOGARITMICKÉ ROVNICE

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

Označ správnou hodnotu logaritmu nebo označ správné řešení logaritmické rovnice.

1. log 1
100 = x −210212 −210212 −210212 −210212

2. log3 x = 3 279318 279318 279318 279318

3. log 1
3
x = −4 81−8112181 81−8112181 81−8112181 81−8112181

4. log 1
9
x = −1
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5. log9 x = 1
2 3181381 3181381 3181381 3181381

6. ln x = 0 1010e 1010e 1010e 1010e

7. log 10000 = x 4352 4352 4352 4352

8. log12
1
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Super výsledek! Jenom buď opatrný a nechoď to
zapíjet před zkouškou. Mohl by sis zničit ty

mozkové buňky!

Výborně, můžeš se vrhnout na jeden z Problémů
tisíciletí!

Pozor, aby Sheldon Cooper nezačal žárlit!To bylo úžasné!Můžeš jít oslavovat!Malý kousek a máš to doma.
Zkus to znova!

Hermionin titul nejlepší v ročníku je téměř ohrožen.Dobrá práce, ale Einstein zatím nejsi.Jen jeden krůček od vrcholu.Zbývá malý krůček,
příště pokus bude stylový!

Slušný výkon, ovšem vidíš, že máš v určitých
věcech mezery.

Ani dobré, ani špatné. Jsi někde uprostřed.Trochu tomu rozumíš,
ale chce to více procvičovat.

Není to špatné, ale mohlo by to být lepší. . .Každý velký vědec v životě udělal nějaké chyby.
Vedl sis dobře.

To bylo o fous! Musíš zabrat, příště by to už
nemuselo vyjít.

Nebyla to žádná Enigma,
tak kde je problém?

Fieldsovu medaili asi nikdy nezískáš, ale tenhle
test můžeš zvládnout lépe.

To dáš! Neházej flintu do žita!Škoda, je třeba si učivo ještě párkrát zopakovat.Většina tvých odpovědí
byla bohužel jako π — iracionální.

Příště to snad bude lepší.

Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.Ajaj, tvařme se raději,
že se to nestalo.

Ten divný pocit, když jediná věc,
kterou v testu víš, je tvé jméno. . . .

Určitě byla doba,
kdy ani Einstein nedokázal napočítat do 10.

Počet správných odpovědí:




