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STUPEŇ MNOHOČLENU

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

Určete stupeň mnohočlenu, který je součinem mnohočlenů p a q.

1. p(x) = x4 + 2x3 − 3x + 1
q(x) = 5x7 − 3x4 + 12x3 − 3x + 5 117428 117428 117428 117428

2. p(x) = 7− x6 − 2x7 + x10

q(x) = 2− 5x − 2x2 + 4x3 1310330 1310330 1310330 1310330

3. p(x) =
√

2x − 1
q(x) = 3

√
2x 2103 2103 2103 2103

4. p(x) = x100 − x99

q(x) = 2x99 19999010099 19999010099 19999010099 19999010099

5. p(x) = x7 + x10 − x9

q(x) = 1− 2x − 5x7 + 3x2 177109 177109 177109 177109

6.
p(x) = 4x3 + 2x2 − 10x + 6
q(x) = 1

2x4 − 1
2

74123 74123 74123 74123

7. p(x) =
√

3x4 − 2
q(x) =

√
3x6 + 1 106424 106424 106424 106424

8. p(x) = −x4 −
√

2x3

q(x) = −x3 −
√

3x2 74312 74312 74312 74312



Perfektní! Jen tak dál!Wow! Neříkají ti náhodou přátelé Wolfram? Nebo
snad Alpha?

Skvělé! Neuvěřitelné!Dnes ses vážně překonal!Výborně, můžeš se vrhnout na jeden z Problémů
tisíciletí!

Jsi už tak blízko!
Určitě ses jenom překliknul!

Dost dobrý, jako!Dobrá práce, dej si piškotek. . .Zbývá malý krůček,
příště pokus bude stylový!

Jen jeden krůček od vrcholu.Slušný výkon, ovšem vidíš, že máš v určitých
věcech mezery.

Máš na víc! Musíš ještě zamakat!Každý velký vědec v životě udělal nějaké chyby.
Vedl sis dobře.

Chybovat je lepší než předstírat dokonalost.
Ale nechybovat je dokonalé.
Každý může udělat chybu,

hlavní je se poučit a nevzdávat to!
Hele, nejsi Ježíš, abys chodil po vodě.

Zpátky na zem!
To bylo o fous! Musíš zabrat, příště by to už

nemuselo vyjít.
Ještě se trochu zlepšit a budeš mezi průměrem.Škoda, je třeba si učivo ještě párkrát zopakovat.Zvládl jsi to,

ale je tady stále prostor pro zlepšení.
Ajaj, tvařme se raději,

že se to nestalo.
Příště nenásob své znalosti nulou.Asi špatná konstelace hvězd. . .Ty za to přece nemůžeš?! A kdo tedy?Tak to je katastrofa!

Počet správných odpovědí:




