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VÝRAZY S MOCNINAMI A ODMOCNINAMI II

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

Nasledujúci diagram znázorňuje číselné obory: N – Prirodzenéčísla, Z – Celé čísla, Q – Racionálne čísla, RrQ – Iracionálnečísla. V tabuľke vyberte najmenší číselný obor, do ktorého danéčíslo patrí.
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Super práca!Hannah Montana povedala, že nikto nie je
dokonalý, ale pozrime sa na teba!

Si šampión!Dnes si sa teda poriadne prekonal!Nezačína sa náhodou tvoje priezvisko
na Ein a končí stein?

Výborne, nabudúce to bude bez chyby!Hermionin titul najlepší v ročníku
je takmer v ohrození.

Už to skoro ani nemohlo byť lepšie...skoroEšte kúsok a máš to v kapse,
skús to znova!
Skoro to máš,

nabudúce si ideš po plný počet.
Máš na viac! Musíš sa len do toho viac pozrieť.Byť priemerný alebo nie?

To je otázka na teba.
Nebolo to až taká zlé, ale čokoláda by ti mohla

nabudúce pomôcť.
Treba spraviť okienko

s ostávajúcim časom väčšie?
Neboj sa, vždy sa dá zlepšiť.Spravil si celkom dosť chýb,

ešte sa do toho pozri.
Zvládol si to, ale stále je čo zlepšovať.Pozri, nie si Ježiš, aby si chodil po vode,

tak sa láskavo vráť naspäť na zem.
Ešte trochu lepšie a si v priemere.Fieldsovu cenu asi nedostaneš, ale aspoň tento

test by si mohol dať lepšie.
Neboj, boli časy,

keď ani Einstein nevedel napočítať do 10.
Keď za to nemôžeš ty, tak kto?Ten trápny pocit, keď dokončíš príklad a tvoj

výsledok nie je ani jedna z možností.
Vieš, že máš vyberať správne možnosti?Toto je pre teba ako zahraničný film;

stále potrebuješ titulky.

Počet správnych odpovedí:




