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KVADRATICKÉ FUNKCE A VRCHOLY PŘÍSLUŠNÝCH
PARABOL I

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

Pro každou kvadratickou funkci označte vrchol příslušné paraboly.

1. f (x) = −2x2 + 6x − 72
[32 ; 1] [

−1; 32
] [1; 32

] [
−32 ; 1]

2. f (x) = x22 + x + 2
3. f (x) = 43x2 + 4x + 4
4. f (x) = −x22 + x + 1
5. f (x) = 4x2 − 12x + 10
6. f (x) = −4x2 − 12x − 8



Můžeš jít oslavovat!Dobrá práce, kámo!Perfektní! Jen tak dál!Jsi šampión!Výborně, toto učivo zvládáš skvěle!Už to skoro ani nemohlo být lepší. Skoro.Dobrá práce, dej si piškotek. . .Jen jeden krůček od vrcholu.Hermionin titul nejlepší v ročníku je téměř ohrožen.Jsi už tak blízko!
Určitě ses jenom překliknul!

Chybovat je lepší než předstírat dokonalost.
Ale nechybovat je dokonalé.

Nezoufej, je tu prostor pro zlepšení.Trochu tomu rozumíš,
ale chce to více procvičovat.

Nebylo to nejhorší, ale příště si dej čokoládu a
bude to ještě lepší.

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

To nedopadlo moc dobře. Měl by ses víc učit.Ještě se trochu zlepšit a budeš mezi průměrem.Škoda, je třeba si učivo ještě párkrát zopakovat.Hele, nejsi Ježíš, abys chodil po vodě.
Zpátky na zem!

Mohlo to dopadnout ještě hůř!Ten trapný pocit, když dokončíš výpočet a tvůj
výsledek není ani jedna z možností. . . .

Asi špatná konstelace hvězd. . .Víš, že máš vybírat správné odpovědi!?Příště nenásob své znalosti nulou.Většina tvých odpovědí
byla bohužel jako π — iracionální.

Příště to snad bude lepší.

Počet správných odpovědí:




