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RACIONÁLNÍ POSLOUPNOSTI

TABULKOVÁ HRA

Pro každou otázku v testu existuje právě jedna správná odpověď, kterou označíte
kliknutím 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

Jsou dány limity posloupností. Rozhodněte, zda je jejich hodnota 0, ∞, −∞ nebo nějaké nenulové reálné
číslo k .

1. lim
n→∞

n3 + 2n
n2 − 1

0 ∞ −∞ k

2. lim
n→∞

n2 − 5
n5 + 3n

3. lim
n→∞

−2n2 + n
n2 − 1

4. lim
n→∞

n3 − 2n
−n2 + 1

5. lim
n→∞

−5n5 − 4n4

6n6 + 3n3

6. lim
n→∞

n
n + 40

7. lim
n→∞

−2n2 − n
n + 5

8. lim
n→∞

n3 + n2 + n + 1
2n2 + 2n + 2



Můžeš jít oslavovat!Jsi Einstein!Výborně, toto učivo zvládáš skvěle!Parádička!
Tomu říkám fajnová prácička!

Jsi šampión!Jen jeden krůček od vrcholu.Dobrá práce, ale Einstein zatím nejsi.Dost dobrý, jako!Dobrá práce, dej si piškotek. . .Skvěle! K dokonalosti chybí
jen milimetry.

Trochu tomu rozumíš,
ale chce to více procvičovat.

Každý velký vědec v životě udělal nějaké chyby.
Vedl sis dobře.

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

Není to špatné, ale pořád máš co dohánět.Buď optimista, polovina výsledků je bez chyby.To nedopadlo moc dobře. Měl by ses víc učit.Unikl jsi pětce, ale to neznamená,
že se nemáš více učit!

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

Škoda, je třeba si učivo ještě párkrát zopakovat.Hele, nejsi Ježíš, abys chodil po vodě.
Zpátky na zem!

Ty za to přece nemůžeš?! A kdo tedy?Viděl jsi někdy, jak slepice létá?
Tak takovým stylem ty počítáš. . .

Mise se nezdařila. Příště to zvládneme.Tak to je katastrofa!Tvé znalosti jsou jako odmocnina z −1.

Počet správných odpovědí:




