
math4u.vsb.cz

EXPONENCIÁLNE NEROVNICE – ROVNAKÝ
ZÁKLAD

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

V tabuľke určte pre ktoré hodnoty reálneho parametra a platí daná nerovnica.

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



Môžeš ísť oslavovať!Nezačína sa náhodou tvoje priezvisko
na Ein a končí stein?

Výborne, toto ti naozaj ide!Wau, pecka, si frajer!Super práca!To bolo tesné! Nabudúce to už bude na plný počet
bodov.

Jó dosť dobré! Gratulujem jako.Dobrá práca, ale Einstein z teba zatiaľ nie je.Ešte kúsok a máš to v kapse,
skús to znova!

Výborne, nabudúce to bude bez chyby!Nie je to zlé, ale môže to byť lepšie.Nebol to tvoj najlepší výkon.Nie je to najhoršie, ale vždy to môže byť lepšie.Harry Potter a polovičné skóre.Máš na viac! Musíš sa len do toho viac pozrieť.Spravil si celkom dosť chýb,
ešte sa do toho pozri.

To zvládneš, nič nie je stratené!Nebola to žiadna Enigma,
tak kde je problém?

Škoda, bolo by fajn si to učivo ešte precvičiť.Takže, ako ti funguje kalkulačka?
Alebo skôr nefunguje...

Neboj, boli časy,
keď ani Einstein nevedel napočítať do 10.

Ten trápny pocit, keď dokončíš príklad a tvoj
výsledok nie je ani jedna z možností.

Misia neúspešná. Nabudúce to zvládneme.Ajajaj, môžeme sa tváriť,
že sa to nestalo.

Videl si niekedy ako sliepka lieta?
Rovnako ty počítaš...

Počet správnych odpovedí:




