
math4u.vsb.cz

VLASTNOSTI MOCNINNÝCH FUNKCÍ

TABULKOVÁ HRA

Pro každou otázku v testu existuje jedna nebo více správných odpovědí, které
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

U každé z funkcí uvedených v tabulce označte všechna tvrzení, která jsou pro danou funkci pravdivá.

1. f (x) = 2(x − 3)−4

Funkce f
je sudá.

Funkce f
je lichá.

Definiční obor
funkce f
je Rr {0}.

Obor hodnot
funkce f
je (0;∞).

2. f (x) = −0,5x−3

3. f (x) = −4x−2 − 3

4. f (x) = x4

2

5. f (x) = x5

3

6. f (x) = 2 + 3x2

x2

7. f (x) = 3
(x + 3)2

8. f (x) = 3
2x6



Jsi Einstein!Dnes ses vážně překonal!Výborně, můžeš se vrhnout na jeden z Problémů
tisíciletí!

Dobrá práce, kámo!Pozor, aby Sheldon Cooper nezačal žárlit!Dobrá práce, ale Einstein zatím nejsi.Dobrá práce, dej si piškotek. . .Malý kousek a máš to doma.
Zkus to znova!

Už to skoro ani nemohlo být lepší. Skoro.Jsi už tak blízko!
Určitě ses jenom překliknul!

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

Nezoufej, je tu prostor pro zlepšení.Není to špatné, ale pořád máš co dohánět.Slušný výkon, ovšem vidíš, že máš v určitých
věcech mezery.

Buď optimista, polovina výsledků je bez chyby.To dáš! Neházej flintu do žita!Šetříš energii na příště?Hej, mohlo to být i horší. . . .To bylo o fous! Musíš zabrat, příště by to už
nemuselo vyjít.

Hele, nejsi Ježíš, abys chodil po vodě.
Zpátky na zem!

Většina tvých odpovědí
byla bohužel jako π — iracionální.

Příště to snad bude lepší.

Ty za to přece nemůžeš?! A kdo tedy?Mise se nezdařila. Příště to zvládneme.Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.Ten divný pocit, když jediná věc,
kterou v testu víš, je tvé jméno. . . .

Počet správných odpovědí:




