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EXPONENCIÁLNE ROVNICE – SUBSTITUČNÁ
METÓDA

TABUĹKOVÁ HRA

Vyberte jednu správnu odpoveď na každú otázku v teste a na konci stlačte
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

Koľko riešení majú nasledujúce rovnice?

1. 2 · 9x − 6 = 4 · 3x

práve jedno
riešenie

práve dve
riešenia žiadne riešenie

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



Môžeš ísť oslavovať!Kde je reCAPTCHA test,
keď ho človek potrebuje?

Wow! Nevolajú ťa náhodou kamaráti Wolfram?
Alebo snáď Alpha?

Výborne, toto ti naozaj ide!Takže, aké je to byť tan(45◦)?Bolo tam pár chýb, ale zaslúžiš si pochvalu.To bolo tesné! Nabudúce to už bude na plný počet
bodov.

Skoro to máš,
nabudúce si ideš po plný počet.

Dobrá práca, ale Einstein z teba zatiaľ nie je.Už to skoro ani nemohlo byť lepšie...skoroDobrý výkon, ale vidíš, že sú tam určité medzery.Každý robí chyby, hlavne sa pouč a nevzdaj!Treba spraviť okienko
s ostávajúcim časom väčšie?

Nie je to zlé, ale môže to byť lepšie.Stavím sa, že si si myslel, že sa môžeš vrátiť k
otázke.

Potrebuješ sa zlepšiť.Ušiel si pred pätorkou, ale to neznamená,
že by si sa do toho nemal ešte pozrieť!

Nabudúce to bude lepšie.Nestrácaj nádej, stáva sa.To zvládneš, nič nie je stratené!Videl si niekedy ako sliepka lieta?
Rovnako ty počítaš...
Nabudúce, prosím ťa,

nenásob svoje vedomosti nulou.
Ten trápny pocit, keď dokončíš príklad a tvoj

výsledok nie je ani jedna z možností.
Ajajaj, môžeme sa tváriť,

že sa to nestalo.
Asi len zlá konštelácia hviezd...

Počet správnych odpovedí:




