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ODMOCNINY ZÁPORNÝCH ČÍSEL

TABUĹKOVÁ HRA
Vyberte jednu správnu odpoveď na každú otázku v teste a na konci stlačteOdovzdať. 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

Vypočítajte ntu odmocninu a vyberte správnu možnosť.
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



Si šampión!Super práca!Hannah Montana povedala, že nikto nie je
dokonalý, ale pozrime sa na teba!

Výborne, toto ti naozaj ide!Kde je reCAPTCHA test,
keď ho človek potrebuje?

Ešte kúsok a máš to v kapse,
skús to znova!

To bolo tesné! Nabudúce to už bude na plný počet
bodov.

Dobrá práca, ale Einstein z teba zatiaľ nie je.Vidím to ako |výhru|.Už to skoro ani nemohlo byť lepšie...skoroNebolo to až taká zlé, ale čokoláda by ti mohla
nabudúce pomôcť.

Buď rád, že toto nie je IQ test.Každý veľký vedec sa niekedy pomýlil,
dobrá práca.

Byť priemerný alebo nie?
To je otázka na teba.

Harry Potter a polovičné skóre.Spravil si celkom dosť chýb,
ešte sa do toho pozri.

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

Nabudúce to bude lepšie.To zvládneš, nič nie je stratené!Ešte trochu lepšie a si v priemere.Neboj, boli časy,
keď ani Einstein nevedel napočítať do 10.

Asi len zlá konštelácia hviezd...Ten trápny pocit, keď jedna z mála vecí,
ktorú na teste vieš, je tvoje meno.
Keď za to nemôžeš ty, tak kto?Ten trápny pocit, keď dokončíš príklad a tvoj

výsledok nie je ani jedna z možností.

Počet správnych odpovedí:




