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KOMBINATORICKÉ ROVNICE A NEROVNICE

TABULKOVÁ HRA

Pro každou otázku v testu existuje právě jedna správná odpověď, kterou 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

U každé z daných rovnic a nerovnic s neznámou x z množiny přirozených čísel označte její množinu kořenů.
(Úlohy počítejte bez kalkulačky.)

1. (9
5)=(9

x) {4}{5}{9}{4;5}∅ {4}{5}{9}{4;5}∅ {4}{5}{9}{4;5}∅ {4}{5}{9}{4;5}∅ {4}{5}{9}{4;5}∅

2. (x+1)!<6x!
{4}{5}{1;2;3;4}{1;2;3;4;5}∅ {4}{5}{1;2;3;4}{1;2;3;4;5}∅ {4}{5}{1;2;3;4}{1;2;3;4;5}∅ {4}{5}{1;2;3;4}{1;2;3;4;5}∅ {4}{5}{1;2;3;4}{1;2;3;4;5}∅

3. (x
3)+(x

2)+(x
1)=9x {7}{8}{−7;7}{7;8}∅ {7}{8}{−7;7}{7;8}∅ {7}{8}{−7;7}{7;8}∅ {7}{8}{−7;7}{7;8}∅ {7}{8}{−7;7}{7;8}∅

4. (x+1
x−1)≤15 {5}{6}{−6;5}{1;2;3;4;5}∅ {5}{6}{−6;5}{1;2;3;4;5}∅ {5}{6}{−6;5}{1;2;3;4;5}∅ {5}{6}{−6;5}{1;2;3;4;5}∅ {5}{6}{−6;5}{1;2;3;4;5}∅

5. 7x!−6=(x!)2 {1}{3}{1;3}{0;1;3}∅ {1}{3}{1;3}{0;1;3}∅ {1}{3}{1;3}{0;1;3}∅ {1}{3}{1;3}{0;1;3}∅ {1}{3}{1;3}{0;1;3}∅

6. 5−(x
2)≥(x+2

x+1) {2}{3}{0;1;2}{−3;−2;−1;0;1;2}∅ {2}{3}{0;1;2}{−3;−2;−1;0;1;2}∅ {2}{3}{0;1;2}{−3;−2;−1;0;1;2}∅ {2}{3}{0;1;2}{−3;−2;−1;0;1;2}∅ {2}{3}{0;1;2}{−3;−2;−1;0;1;2}∅

7. 4 x!
(x−2)!−2x=3(x+1

2 ) {3}{9}{11}{0;3}∅ {3}{9}{11}{0;3}∅ {3}{9}{11}{0;3}∅ {3}{9}{11}{0;3}∅ {3}{9}{11}{0;3}∅

8. 3(x+1
2 )−x>2 x!

(x−2)! {5}{0;5}{2;3;4}{1;2;3;4}∅ {5}{0;5}{2;3;4}{1;2;3;4}∅ {5}{0;5}{2;3;4}{1;2;3;4}∅ {5}{0;5}{2;3;4}{1;2;3;4}∅ {5}{0;5}{2;3;4}{1;2;3;4}∅



To bylo úžasné!Wow! Neříkají ti náhodou přátelé Wolfram? Nebo
snad Alpha?

Skvělé! Neuvěřitelné!Můžeš jít oslavovat!Dobrá práce, kámo!Udělal jsi nějaké chyby,
ale zasloužíš si pochvalu.

To bylo těsné. Příště to už bude
na plný počet bodů.

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

Příště to zvládneš bez chyby!
Zbývá malý krůček,

příště pokus bude stylový!
Být průměrný, či nebýt průměrný?

Rozhodnutí je čistě na tobě!
Není to špatné, ale máš na víc!Není to špatné, ale pořád máš co dohánět.Máš na víc! Musíš ještě zamakat!Nebylo to nejhorší, ale příště si dej čokoládu a

bude to ještě lepší.
Hej, mohlo to být i horší. . . .Fieldsovu medaili asi nikdy nezískáš, ale tenhle
test můžeš zvládnout lépe.

Mohlo to dopadnout ještě hůř!Zvládl jsi to,
ale je tady stále prostor pro zlepšení.

Unikl jsi pětce, ale to neznamená,
že se nemáš více učit!

Příště nenásob své znalosti nulou.Určitě byla doba,
kdy ani Einstein nedokázal napočítat do 10.

Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.Tvé znalosti jsou jako odmocnina z −1.Mise se nezdařila. Příště to zvládneme.

Počet správných odpovědí:




