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HODNOTY LOGARITMOV
A ZÁKLADNÉ LOGARITMICKÉ ROVNICE

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

Označ správnu hodnotu logaritmu alebo označ správne riešenie logaritmickej rovnice.

1. log 1
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2. log3 x = 3 279318 279318 279318 279318
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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
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Skvelé, len tak ďalej!Parádička! Tomu hovorím super práca!Super práca!Hannah Montana povedala, že nikto nie je
dokonalý, ale pozrime sa na teba!

Výborne, toto ti naozaj ide!Bolo tam pár chýb, ale zaslúžiš si pochvalu.Výborne, nabudúce to bude bez chyby!Vidím to ako |výhru|.Jó dosť dobré! Gratulujem jako.Dobrá práca, ale Einstein z teba zatiaľ nie je.Harry Potter a polovičné skóre.Nebol to tvoj najlepší výkon.Nie je to najhoršie, ale vždy to môže byť lepšie.Každý robí chyby, hlavne sa pouč a nevzdaj!Nebolo to až taká zlé, ale čokoláda by ti mohla
nabudúce pomôcť.

Takže, ako ti funguje kalkulačka?
Alebo skôr nefunguje...

Ušiel si pred pätorkou, ale to neznamená,
že by si sa do toho nemal ešte pozrieť!

Spravil si celkom dosť chýb,
ešte sa do toho pozri.

Zvládol si to, ale stále je čo zlepšovať.To zvládneš, nič nie je stratené!Asi len zlá konštelácia hviezd...Tvoje vedomosti sú
ako odmocnina z −1.
Nabudúce, prosím ťa,

nenásob svoje vedomosti nulou.
Neboj, boli časy,

keď ani Einstein nevedel napočítať do 10.
Keď za to nemôžeš ty, tak kto?
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