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VLASTNOSTI LOGARITMICKÝCH FUNKCIÍ

TABUĹKOVÁ HRA

Vyberte jednu alebo viac správnych odpovedí na každú otázku v teste a na konci
stlačte tlačidlo 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

Nech

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 každom riadku tabuľky všetky funkcie, ktoré spĺňajú danú podmienku.

1. Funkcia je rastúca.

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

2. Funkcia je klesajúca.

3. Funkcia je prostá.

4. Funkcia má zvislú asymptotu
v x = 1.

5. Definičný obor funkcie je
interval (−∞; 1).

6. Obor hodnôt funkcie je in-
terval (−∞;∞).



Výborne, toto ti naozaj ide!Super práca!Wau, pecka, si frajer!Si šampión!Môžeš ísť oslavovať!Dobrá práca, daj si piškótik.To bolo tesné! Nabudúce to už bude na plný počet
bodov.

Skvelé, k dokonalosti ti chýba
už len milimeter.

Výborne, nabudúce to bude bez chyby!Jó dosť dobré! Gratulujem jako.Nie je to najhoršie, ale vždy to môže byť lepšie.Buď rád, že toto nie je IQ test.Neboj sa, vždy sa dá zlepšiť.Nebol to tvoj najlepší výkon.Treba spraviť okienko
s ostávajúcim časom väčšie?

Potrebuješ sa zlepšiť.Spravil si celkom dosť chýb,
ešte sa do toho pozri.

Fieldsovu cenu asi nedostaneš, ale aspoň tento
test by si mohol dať lepšie.

Škoda, bolo by fajn si to učivo ešte precvičiť.Zvládol si to, ale stále je čo zlepšovať.Väčšina tvojich odpovedí je bohužiaľ
ako π — iracionálna.

Tvoje vedomosti sú
ako odmocnina z −1.

Vieš, že máš vyberať správne možnosti?Ten trápny pocit, keď dokončíš príklad a tvoj
výsledok nie je ani jedna z možností.

Misia neúspešná. Nabudúce to zvládneme.

Počet správnych odpovedí:




