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LOGICKÉ VÝROKY

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

Rozhodněte, zda se jedná o výroky a případně určete jejich pravdivostní hodnoty.
1. (−3)2 = 32 ⇔ 3 = −3 Pravda Nepravda Není tovýrok.
2.

√(−4)2 = −4⇔ 2 < √6
3.

(13
)−3 = 27⇒ (

−13
)3 = −27

4. (7 ≥ 1 ∧ 5|17)⇒ (√2)3
∈ Z

5. (2|1276)⇒ (√3 ∈ Z ∨ −5 < −6)
6. (12|156)⇔ (3|156 ∧ 4|156)
7. 2 je sudé číslo nebo 8 je dělitelná 5.
8.

(34 − 2,5)



Parádička!
Tomu říkám fajnová prácička!

Výborně, můžeš se vrhnout na jeden z Problémů
tisíciletí!

Pozor, aby Sheldon Cooper nezačal žárlit!Super výsledek! Jenom buď opatrný a nechoď to
zapíjet před zkouškou. Mohl by sis zničit ty

mozkové buňky!

Super! Jen tak dál!To bylo těsné. Příště to už bude
na plný počet bodů.

Jsi už tak blízko vítězství, nevzdávej to!Dobrá práce, ale Einstein zatím nejsi.Jen jeden krůček od vrcholu.Skvěle! K dokonalosti chybí
jen milimetry.

Být průměrný, či nebýt průměrný?
Rozhodnutí je čistě na tobě!

Slušný výkon, ovšem vidíš, že máš v určitých
věcech mezery.

Nezoufej, je tu prostor pro zlepšení.Ani dobré, ani špatné. Jsi někde uprostřed.Není to špatné, ale mohlo by to být lepší. . .To nedopadlo moc dobře. Měl by ses víc učit.Hej, mohlo to být i horší. . . .Hele, nejsi Ježíš, abys chodil po vodě.
Zpátky na zem!

Zkoušej to dále. Příště to bude lepší.Mohlo to dopadnout ještě hůř!Ty za to přece nemůžeš?! A kdo tedy?Asi špatná konstelace hvězd. . .Určitě byla doba,
kdy ani Einstein nedokázal napočítat do 10.

Většina tvých odpovědí
byla bohužel jako π — iracionální.

Příště to snad bude lepší.

Příště nenásob své znalosti nulou.

Počet správných odpovědí:




