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KVADRATICKÉ FUNKCIE A VRCHOLY
PRÍSLUŠNÝCH PARABOL II

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

Pre každú kvadratickú funkciu označte vrchol príslušnej 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



Super práca!Parádička! Tomu hovorím super práca!Nezačína sa náhodou tvoje priezvisko
na Ein a končí stein?

Výborne, toto ti naozaj ide!Hannah Montana povedala, že nikto nie je
dokonalý, ale pozrime sa na teba!

Skvelé, k dokonalosti ti chýba
už len milimeter.

Ešte kúsok a máš to v kapse,
skús to znova!

Si tak blízko víťazstva, opováž sa vzdať!Dobrá práca, daj si piškótik.Vidím to ako |výhru|.Každý robí chyby, hlavne sa pouč a nevzdaj!Nie je to najhoršie, ale vždy to môže byť lepšie.Byť priemerný alebo nie?
To je otázka na teba.

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

Dobrý výkon, ale vidíš, že sú tam určité medzery.No, mohlo to byť aj horšie...Zvládol si to, ale stále je čo zlepšovať.Nestrácaj nádej, stáva sa.Takže, ako ti funguje kalkulačka?
Alebo skôr nefunguje...

Nebola to žiadna Enigma,
tak kde je problém?

Videl si niekedy ako sliepka lieta?
Rovnako ty počítaš...

Ten trápny pocit, keď dokončíš príklad a tvoj
výsledok nie je ani jedna z možností.

Asi len zlá konštelácia hviezd...Tvoje vedomosti sú
ako odmocnina z −1.

Misia neúspešná. Nabudúce to zvládneme.

Počet správnych odpovedí:




