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VLASTNOSTI LOGARITMICKÝCH FUNKCÍ

TABULKOVÁ HRA

Pro každou otázku v testu existuje jedna nebo více správných odpovědí, které
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

Nechť

f (x) = log5 x , g(x) = log 1
2
(x + 1) , h(x) = log2(x) + 1 ,

k(x) = log 1
4
(x − 1) + 1 , l(x) = − log3(−x) , m(x) = log3(1− x) + 1 .

Označte v každém řádku tabulky všechny funkce splňující danou podmínku.

1. Funkce je rostoucí.

f (x) g(x) h(x) k(x) l(x) m(x)

2. Funkce je klesající.

3. Funkce je prostá.

4. Funkce má svislou
asymptotu v x = 1.

5. Definiční obor funkce je in-
terval (−∞; 1).

6. Obor hodnot funkce je inter-
val (−∞;∞).



Super! Jen tak dál!Perfektní! Jen tak dál!Skvělé! Neuvěřitelné!Jsi šampión!Dnes ses vážně překonal!Dobrá práce, dej si piškotek. . .Jsi už tak blízko vítězství, nevzdávej to!Zbývá malý krůček,
příště pokus bude stylový!

Malý kousek a máš to doma.
Zkus to znova!
Skoro to máš.

Příště to zvládneš bez chyby!
Máš na víc! Musíš ještě zamakat!Není to špatné, ale pořád máš co dohánět.Každý velký vědec v životě udělal nějaké chyby.

Vedl sis dobře.
Není to špatné, ale máš na víc!Nebylo to nejhorší, ale příště si dej čokoládu a

bude to ještě lepší.
Hej, mohlo to být i horší. . . .Ještě se trochu zlepšit a budeš mezi průměrem.Mohlo to dopadnout ještě hůř!To nedopadlo moc dobře. Měl by ses víc učit.Zvládl jsi to,

ale je tady stále prostor pro zlepšení.
Víš, že máš vybírat správné odpovědi!?Ty za to přece nemůžeš?! A kdo tedy?Ajaj, tvařme se raději,

že se to nestalo.
Ten divný pocit, když jediná věc,
kterou v testu víš, je tvé jméno. . . .

Určitě byla doba,
kdy ani Einstein nedokázal napočítat do 10.

Počet správných odpovědí:




