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ODMOCNINY ZÁPORNÝCH ČÍSEL

TABULKOVÁ HRA
Pro každou otázku v testu existuje právě jedna správná odpověď, kterou označítekliknutím 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 správnou hodnotu následujících výrazů.
1. 3√−1331 −11110,11−0,11 −11110,11−0,11 −11110,11−0,11 −11110,11−0,11
2. 5√−0,01024 −0,40,4−44 −0,40,4−44 −0,40,4−44 −0,40,4−44
3. 7

√
− 1128 −1212−22 −1212−22 −1212−22 −1212−22

4. 3√−0,125 −0,50,5−55 −0,50,5−55 −0,50,5−55 −0,50,5−55
5. 3

√
−21027 −434334−34 −434334−34 −434334−34 −434334−34

6. 5
√
−71932 −323223−23 −323223−23 −323223−23 −323223−23

7. 5√−0,00032 −0,20,22−2 −0,20,22−2 −0,20,22−2 −0,20,22−2
8. 9√−512 −220,2−0,2 −220,2−0,2 −220,2−0,2 −220,2−0,2



Parádička!
Tomu říkám fajnová prácička!

Pozor, aby Sheldon Cooper nezačal žárlit!Wow! Neříkají ti náhodou přátelé Wolfram? Nebo
snad Alpha?

Super! Jen tak dál!To bylo úžasné!Malý kousek a máš to doma.
Zkus to znova!

Zbývá malý krůček,
příště pokus bude stylový!

Skoro to máš.
Příště to zvládneš bez chyby!

Dobrá práce, dej si piškotek. . .Jsi už tak blízko!
Určitě ses jenom překliknul!

Nezoufej, je tu prostor pro zlepšení.Trochu tomu rozumíš,
ale chce to více procvičovat.

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

Každý velký vědec v životě udělal nějaké chyby.
Vedl sis dobře.

Není to špatné, ale máš na víc!Škoda, je třeba si učivo ještě párkrát zopakovat.Nebyla to žádná Enigma,
tak kde je problém?

Udělal jsi hodně chyb. Zatím to moc neumíš.Fieldsovu medaili asi nikdy nezískáš, ale tenhle
test můžeš zvládnout lépe.

To dáš! Neházej flintu do žita!Viděl jsi někdy, jak slepice létá?
Tak takovým stylem ty počítáš. . .

Ten trapný pocit, když dokončíš výpočet a tvůj
výsledek není ani jedna z možností. . . .
Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.Ten divný pocit, když jediná věc,

kterou v testu víš, je tvé jméno. . . .
Tak to je katastrofa!

Počet správných odpovědí:




