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RATIONAL SEQUENCES

GRA – WYSZUKIWANIE W TABELI

Wybierz jedną poprawną odpowiedź dla każdego pytania w teście i naciśnij
Koniec na końcu. Odpowiedzi będą sprawdzane automatycznie.

Ostrzeżenie: Interaktywność w tym pliku PDF jest włączona
przez Javascripts. Aby uzyskać pełna̧ funkcjonalność, musisz
użyć przegla̧darki PDF obsługuja̧cej Javascripts. Obecnie
dostȩpny jest tylko Adobe Reader.



KONIECWYNIK

Dane są granice ciągów, zdecyduj dla każdej granicy czy jej wartość to0, ∞, −∞ lub liczba rzeczywista
k , k 6= 0.

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



Ale z ciebie Einstein!Jesteś mistrzem!Świetnie, teraz każde zadanie matematyczne to dla
ciebie łatwizna.
Nic prostszego!Pierwszorzednie!Super! O włos od perfekcji!Następnym razem będzie bezbłędnie.Dobra robota, zasługujesz na ciastko.Mogłeś być pierwszy, a jesteś drugi.Jesteś bliski zwycięstwa,

nie poddawaj się!
Nieźle, ale niektóre obszary
wymagają większej wiedzy.

Nie martw się-jesteś w połowie
drogi do sukcesu.

Momencik, tu są jakieś niedociągnięcia.Ucz się na błędach.Nie jest tak źle, ale parę rzeczy musisz nadrobić.Popełniłeś wiele błędów. Jeszcze nie jesteś dobry
w tej dziedzinie.

Nie poddawaj się!Udało ci się, ale jeszcze dużo pracy przed tobą.Tym razem uniknąłeś 1, ale nie oznacza to,
ze nie musisz się uczyć wiecej.

Niezbyt dobrze ci poszło.
Musisz więcej pracować.
Tu już nic nie zmienisz.

Sopróbuj rozwiazać inny test.
Ten dziwny moment kiedy rozwiązałeś zadanie

matematyczne, a twój wynik nawet nie jest jedną z
odpowiedzi do wyboru. . .

Były czasy,
ze i Einstein nie potrafił liczyć do 10.

Następnym razem nie mnóż wiedzy przez zero.Widziałeś kiedyś jak kurczak lata? Właśnie tak
rozwiazujesz zadania matematyczne. . .

Poprawne odpowiedzi:




