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RACIONÁLNA POSTUPNOSŤ

TABUĹKOVÁ HRA

Vyberte jednu správnu odpoveď na každú otázku v teste a na konci stlačte
Odovzdať. 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

Sú dané limity postupnosti. Rozhodnete, či je ich hodnota 0, ∞, −∞ alebo nejaké reálne číslo 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



Nezačína sa náhodou tvoje priezvisko
na Ein a končí stein?

Výborne, toto ti naozaj ide!Perfektné, len tak ďalej!Takže, aké je to byť tan(45◦)?Pozor, ešte začne Sheldon žiarliť!Si tak blízko víťazstva, opováž sa vzdať!To bolo tesné! Nabudúce to už bude na plný počet
bodov.

Hermionin titul najlepší v ročníku
je takmer v ohrození.

Dobrá práca, ale Einstein z teba zatiaľ nie je.Zostáva už len malý krôčik,
budúci pokus bude legendárny!

Nebol to tvoj najlepší výkon.Robiť chyby je lepšie ako predstierať dokonalosť,
no nerobiť ich je dokonalosť.

Treba spraviť okienko
s ostávajúcim časom väčšie?

Nie je to najhoršie, ale vždy to môže byť lepšie.Nie je to zlé, ale môže to byť lepšie.Nestrácaj nádej, stáva sa.Takže, ako ti funguje kalkulačka?
Alebo skôr nefunguje...

To zvládneš, nič nie je stratené!Škoda, bolo by fajn si to učivo ešte precvičiť.Fieldsovu cenu asi nedostaneš, ale aspoň tento
test by si mohol dať lepšie.

Toto je pre teba ako zahraničný film;
stále potrebuješ titulky.

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

Vieš, že máš vyberať správne možnosti?Keď za to nemôžeš ty, tak kto?Väčšina tvojich odpovedí je bohužiaľ
ako π — iracionálna.

Počet správnych odpovedí:




