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VÝRAZY S MOCNINAMI A ODMOCNINAMI II

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

Nasledující diagram znázorňuje číselné množiny: N – Přirozenáčísla, Z – Celá čísla, Q – Racionální čísla, RrQ – Iracionálníčísla. Upravte dané výrazy a určete, do které z uvedenýchmnožin výsledek patří. Přitom zlomek a1 považujte za a.
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To bylo úžasné!Super výsledek! Jenom buď opatrný a nechoď to
zapíjet před zkouškou. Mohl by sis zničit ty

mozkové buňky!

Dobrá práce, kámo!Jsi Einstein!Pozor, aby Sheldon Cooper nezačal žárlit!Hermionin titul nejlepší v ročníku je téměř ohrožen.Dost dobrý, jako!Jen jeden krůček od vrcholu.Skoro to máš.
Příště to zvládneš bez chyby!
Malý kousek a máš to doma.

Zkus to znova!
Každý může udělat chybu,

hlavní je se poučit a nevzdávat to!
Není to špatné, ale mohlo by to být lepší. . .Chybovat je lepší než předstírat dokonalost.

Ale nechybovat je dokonalé.
Být průměrný, či nebýt průměrný?

Rozhodnutí je čistě na tobě!
Buď optimista, polovina výsledků je bez chyby.To bylo o fous! Musíš zabrat, příště by to už

nemuselo vyjít.
Hele, nejsi Ježíš, abys chodil po vodě.

Zpátky na zem!
Ještě se trochu zlepšit a budeš mezi průměrem.To nedopadlo moc dobře. Měl by ses víc učit.Unikl jsi pětce, ale to neznamená,

že se nemáš více učit!
Ten divný pocit, když jediná věc,
kterou v testu víš, je tvé jméno. . . .

Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.Je to pro tebe jako cizí film;
stále potřebuješ titulky.

Tak to je katastrofa!Asi špatná konstelace hvězd. . .

Počet správných odpovědí:




