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CELÉ ČÍSLA Z MNOŽINY

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 koľko celých čísel patrí danej množine.

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



Perfektné, len tak ďalej!Wow! Nevolajú ťa náhodou kamaráti Wolfram?
Alebo snáď Alpha?

Si šampión!Parádička! Tomu hovorím super práca!Nezačína sa náhodou tvoje priezvisko
na Ein a končí stein?

Si tak blízko víťazstva, opováž sa vzdať!Dobrá práca, ale Einstein z teba zatiaľ nie je.Zostáva už len malý krôčik,
budúci pokus bude legendárny!

Skoro to máš,
nabudúce si ideš po plný počet.

Ešte kúsok a máš to v kapse,
skús to znova!

Nebol to tvoj najlepší výkon.Dobrý výkon, ale vidíš, že sú tam určité medzery.Každý robí chyby, hlavne sa pouč a nevzdaj!Nebolo to až taká zlé, ale čokoláda by ti mohla
nabudúce pomôcť.

Harry Potter a polovičné skóre.Nestrácaj nádej, stáva sa.No, mohlo to byť aj horšie...Nabudúce to bude lepšie.To zvládneš, nič nie je stratené!Ešte trochu lepšie a si v priemere.Misia neúspešná. Nabudúce to zvládneme.Toto je pre teba ako zahraničný film;
stále potrebuješ titulky.
Ajajaj, môžeme sa tváriť,

že sa to nestalo.
Ten trápny pocit, keď dokončíš príklad a tvoj

výsledok nie je ani jedna z možností.
Asi len zlá konštelácia hviezd...

Počet správnych odpovedí:




