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KOMBINATORICKÉ VÝRAZY

TABUĹKOVÁ HRA
Vyberte jednu správnu odpoveď na každú otázku v teste a na konci stlačteOdovzdať. 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

Bez kalkulačky zjednodušte a vypočítajte nasledujúce výrazy pre n ∈ N. Pre každý výraz vyberte v tabuľkejeho správnu hodnotu. Ak v tabuľke hodnota nie je, tak 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
)



Takže, aké je to byť tan(45◦)?Pozor, ešte začne Sheldon žiarliť!Super práca!Parádička! Tomu hovorím super práca!Výborne, toto ti naozaj ide!Jó dosť dobré! Gratulujem jako.Vidím to ako |výhru|.Určite si sa len preklikol,
skús to znova!

Skvelé, k dokonalosti ti chýba
už len milimeter.

Zostáva už len malý krôčik,
budúci pokus bude legendárny!

Stavím sa, že si si myslel, že sa môžeš vrátiť k
otázke.

Harry Potter a polovičné skóre.Nebol to tvoj najlepší výkon.Nie je to zlé, ale môže to byť lepšie.Neboj sa, vždy sa dá zlepšiť.Zvládol si to, ale stále je čo zlepšovať.Fieldsovu cenu asi nedostaneš, ale aspoň tento
test by si mohol dať lepšie.
Nebola to žiadna Enigma,

tak kde je problém?
Takže, ako ti funguje kalkulačka?

Alebo skôr nefunguje...
Nestrácaj nádej, stáva sa.Ten trápny pocit, keď dokončíš príklad a tvoj

výsledok nie je ani jedna z možností.
Keď za to nemôžeš ty, tak kto?No katastrofa...Ajajaj, môžeme sa tváriť,

že sa to nestalo.
Toto je pre teba ako zahraničný film;

stále potrebuješ titulky.

Počet správnych odpovedí:




