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EXPONENCIÁLNÍ NEROVNICE – STEJNÝ ZÁKLAD

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

V tabulce urči, pro které hodnoty reálného parametru a platí daná nerovnice.

1. a2 < a3

a < 0 0 < a < 1 a > 1

2. a−6 ≥ a−4

3. a2 > a−4

4. a0,4 < a0,7

5. a−0,6 ≥ a−0,4

6. a
√

2 > a
√

3

7. a−4 > a− 1
4

8. a
√

3+2 < a1−
√

2



Pozor, aby Sheldon Cooper nezačal žárlit!Super výsledek! Jenom buď opatrný a nechoď to
zapíjet před zkouškou. Mohl by sis zničit ty

mozkové buňky!

Wow! Neříkají ti náhodou přátelé Wolfram? Nebo
snad Alpha?
Jsi šampión!To bylo úžasné!To bylo těsné. Příště to už bude

na plný počet bodů.
Jsi už tak blízko!

Určitě ses jenom překliknul!
Zbývá malý krůček,

příště pokus bude stylový!
Už to skoro ani nemohlo být lepší. Skoro.Jsi už tak blízko vítězství, nevzdávej to!Máš na víc! Musíš ještě zamakat!Trochu tomu rozumíš,

ale chce to více procvičovat.
Chybovat je lepší než předstírat dokonalost.

Ale nechybovat je dokonalé.
Ani dobré, ani špatné. Jsi někde uprostřed.Není to špatné, ale mohlo by to být lepší. . .To dáš! Neházej flintu do žita!Ještě se trochu zlepšit a budeš mezi průměrem.Hele, nejsi Ježíš, abys chodil po vodě.

Zpátky na zem!
Fieldsovu medaili asi nikdy nezískáš, ale tenhle

test můžeš zvládnout lépe.
Mohlo to dopadnout ještě hůř!Viděl jsi někdy, jak slepice létá?

Tak takovým stylem ty počítáš. . .
Asi špatná konstelace hvězd. . .Ten trapný pocit, když dokončíš výpočet a tvůj

výsledek není ani jedna z možností. . . .
Mise se nezdařila. Příště to zvládneme.Určitě byla doba,

kdy ani Einstein nedokázal napočítat do 10.

Počet správných odpovědí:




