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KOMBINATORICKÉ VÝRAZY

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

Zjednodušte dané výrazy (n ∈ N) bez použití kalkulačky a v tabulce označte jejich hodnoty. Pokud hodnotavýrazu není v tabulce uvedena, označte X.
1. 3(4− 4)!

1 2 3 4 5 6 7 X
2. 5!− 4!2 · 3!
3. 6! + 2 · 5!− 15 · 3!5! + 4! + 5 · 3!
4. n!(n− 2)! − 2(n + 1)!(n− 1)! + (n + 2)!

n! , n 6= 1
5. n2 − 4(n + 2)! + 3(n + 1)! − 1

n!
6.

(42
)

7.
(73

)
−

(86
)

8. 2 · (92
)
− 6 · (63

) + (84
)
−

(75
)



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

Super! Jen tak dál!Super výsledek! Jenom buď opatrný a nechoď to
zapíjet před zkouškou. Mohl by sis zničit ty

mozkové buňky!

Skvělé! Neuvěřitelné!To bylo úžasné!Výborně. Příště to bude bez chyby.Udělal jsi nějaké chyby,
ale zasloužíš si pochvalu.

Skoro to máš.
Příště to zvládneš bez chyby!
Skvěle! K dokonalosti chybí

jen milimetry.
Jen jeden krůček od vrcholu.Být průměrný, či nebýt průměrný?
Rozhodnutí je čistě na tobě!

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

Trochu tomu rozumíš,
ale chce to více procvičovat.

Nezoufej, je tu prostor pro zlepšení.Ani dobré, ani špatné. Jsi někde uprostřed.Ještě se trochu zlepšit a budeš mezi průměrem.To dáš! Neházej flintu do žita!Zkoušej to dále. Příště to bude lepší.Hele, nejsi Ježíš, abys chodil po vodě.
Zpátky na zem!

Udělal jsi hodně chyb. Zatím to moc neumíš.Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.Příště nenásob své znalosti nulou.Mise se nezdařila. Příště to zvládneme.Tak to je katastrofa!Ajaj, tvařme se raději,
že se to nestalo.

Počet správných odpovědí:




