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EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE – SUBSTITUČNÍ
METODA

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

Kolik řešení mají následující rovnice?

1. 2 · 9x − 6 = 4 · 3x

právě jedno
řešení

právě dvě
řešení žádné řešení

2. 3x − 10 + 32−x = 0

3. 32x − 6 · 3x = 27

4. 9x + 2 · 3x − 3 = 0

5. 22x = −2x − 1

6. 42x+1 = 17 · 4x − 4

7. 3x = 2 + 3 · 32x

8. 49x + 9 · 7x + 14 = 0



Jsi Einstein!Super! Jen tak dál!Výborně, můžeš se vrhnout na jeden z Problémů
tisíciletí!

Wow! Neříkají ti náhodou přátelé Wolfram? Nebo
snad Alpha?

To bylo úžasné!Dobrá práce, dej si piškotek. . .Skvěle! K dokonalosti chybí
jen milimetry.

Jsi už tak blízko vítězství, nevzdávej to!Dost dobrý, jako!Hermionin titul nejlepší v ročníku je téměř ohrožen.Buď optimista, polovina výsledků je bez chyby.Zkus to znovu, trénink dělá mistra!Každý velký vědec v životě udělal nějaké chyby.
Vedl sis dobře.

Není to špatné, ale mohlo by to být lepší. . .Trochu tomu rozumíš,
ale chce to více procvičovat.

Udělal jsi hodně chyb. Zatím to moc neumíš.Zkoušej to dále. Příště to bude lepší.To dáš! Neházej flintu do žita!To nedopadlo moc dobře. Měl by ses víc učit.Nebyla to žádná Enigma,
tak kde je problém?

Viděl jsi někdy, jak slepice létá?
Tak takovým stylem ty počítáš. . .

Ten trapný pocit, když dokončíš výpočet a tvůj
výsledek není ani jedna z možností. . . .

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

Mise se nezdařila. Příště to zvládneme.Je to pro tebe jako cizí film;
stále potřebuješ titulky.

Počet správných odpovědí:




