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CELÁ ČÍSLA Z MNOŽINY

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, kolik celých čísel je obsaženo v zadaných množinách.

1. 〈−3; 2) 5264 5264 5264 5264

2. (1; 5) 3425 3425 3425 3425

3. 〈−3; 2) ∪ (2; 6) 89107 89107 89107 89107

4. 〈−4; 2〉 7658 7658 7658 7658

5. 〈−3; 2) ∪ 〈4; 5〉 7654 7654 7654 7654

6. 〈−3;−1〉 ∪ 〈0; 5〉 98104 98104 98104 98104

7. 〈−3; 2) ∩ (−1; 7) 2341 2341 2341 2341

8. 〈−∞; 5) ∩ (2; 5〉 2345 2345 2345 2345



Pozor, aby Sheldon Cooper nezačal žárlit!Dobrá práce, kámo!Skvělé! Neuvěřitelné!Jsi šampión!Můžeš jít oslavovat!Jsi už tak blízko vítězství, nevzdávej to!Už to skoro ani nemohlo být lepší. Skoro.To bylo těsné. Příště to už bude
na plný počet bodů.

Výborně. Příště to bude bez chyby.Dobrá práce, ale Einstein zatím nejsi.Nezoufej, je tu prostor pro zlepšení.Zkus to znovu, trénink dělá mistra!Slušný výkon, ovšem vidíš, že máš v určitých
věcech mezery.

Každý může udělat chybu,
hlavní je se poučit a nevzdávat to!

Buď optimista, polovina výsledků je bez chyby.Šetříš energii na příště?Unikl jsi pětce, ale to neznamená,
že se nemáš více učit!

Fieldsovu medaili asi nikdy nezískáš, ale tenhle
test můžeš zvládnout lépe.

Ještě se trochu zlepšit a budeš mezi průměrem.Zvládl jsi to,
ale je tady stále prostor pro zlepšení.

Určitě byla doba,
kdy ani Einstein nedokázal napočítat do 10.

Ty za to přece nemůžeš?! A kdo tedy?Tak to je katastrofa!Viděl jsi někdy, jak slepice létá?
Tak takovým stylem ty počítáš. . .
Ten divný pocit, když jediná věc,
kterou v testu víš, je tvé jméno. . . .

Počet správných odpovědí:




