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KVADRATICKÉ FUNKCE A VRCHOLY PŘÍSLUŠNÝCH
PARABOL II

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



To bylo úžasné!Skvělé! Neuvěřitelné!Jsi šampión!Můžeš jít oslavovat!Dobrá práce, kámo!Skvěle! K dokonalosti chybí
jen milimetry.

Jen jeden krůček od vrcholu.Dobrá práce, dej si piškotek. . .To bylo těsné. Příště to už bude
na plný počet bodů.

Jsi už tak blízko!
Určitě ses jenom překliknul!

Ani dobré, ani špatné. Jsi někde uprostřed.Není to špatné, ale pořád máš co dohánět.Zkus to znovu, trénink dělá mistra!Slušný výkon, ovšem vidíš, že máš v určitých
věcech mezery.

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

Fieldsovu medaili asi nikdy nezískáš, ale tenhle
test můžeš zvládnout lépe.

Udělal jsi hodně chyb. Zatím to moc neumíš.To dáš! Neházej flintu do žita!Mohlo to dopadnout ještě hůř!Hej, mohlo to být i horší. . . .Viděl jsi někdy, jak slepice létá?
Tak takovým stylem ty počítáš. . .

Mise se nezdařila. Příště to zvládneme.Tak to je katastrofa!Příště nenásob své znalosti nulou.Ty za to přece nemůžeš?! A kdo tedy?

Počet správných odpovědí:




