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STUPEŇ POLYNÓMU

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

Určte stupeň polynómu, ktorý vznikne násobením polynómov 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

2x
4 − 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



Môžeš ísť oslavovať!Super práca!Pozor, ešte začne Sheldon žiarliť!Výborne, toto ti naozaj ide!Parádička! Tomu hovorím super práca!Zostáva už len malý krôčik,
budúci pokus bude legendárny!

Už to skoro ani nemohlo byť lepšie...skoroDobrá práca, ale Einstein z teba zatiaľ nie je.To bolo tesné! Nabudúce to už bude na plný počet
bodov.

Jó dosť dobré! Gratulujem jako.Nebol to tvoj najlepší výkon.Robiť chyby je lepšie ako predstierať dokonalosť,
no nerobiť ich je dokonalosť.

Stavím sa, že si si myslel, že sa môžeš vrátiť k
otázke.

Buď rád, že toto nie je IQ test.Nie je to zlé, ale môže to byť lepšie.Spravil si celkom dosť chýb,
ešte sa do toho pozri.

Zvládol si to, ale stále je čo zlepšovať.Ešte trochu lepšie a si v priemere.To zvládneš, nič nie je stratené!Pozri, nie si Ježiš, aby si chodil po vode,
tak sa láskavo vráť naspäť na zem.

Väčšina tvojich odpovedí je bohužiaľ
ako π — iracionálna.

Ajajaj, môžeme sa tváriť,
že sa to nestalo.

Ten trápny pocit, keď jedna z mála vecí,
ktorú na teste vieš, je tvoje meno.

Misia neúspešná. Nabudúce to zvládneme.Vieš, že máš vyberať správne možnosti?

Počet správnych odpovedí:




