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URČOVÁNÍ LIMITY FUNKCE Z GRAFU I

TABULKOVÁ HRA
Pro každou otázku v testu existuje právě jedna správná odpověď, kterou označítekliknutím 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

Na obrázku je dán graf funkce
f . Zaškrtněte správné hodnotylimit funkce f . x
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f (x) =
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x + 1 + x + 3; x < −12
x + 1 ; −1 ≤ x < 1
−2

x + 2; x ≥ 1

1. lim
x→0 f (x) −∞ −1 0 1 2 ∞ neexistuje

2. lim
x→1− f (x)

3. lim
x→1+ f (x)

4. lim
x→1 f (x)

5. lim
x→−1 f (x)

6. lim
x→−∞

f (x)
7. lim

x→∞
f (x)



Parádička!
Tomu říkám fajnová prácička!

To bylo úžasné!Dnes ses vážně překonal!Super výsledek! Jenom buď opatrný a nechoď to
zapíjet před zkouškou. Mohl by sis zničit ty

mozkové buňky!

Výborně, můžeš se vrhnout na jeden z Problémů
tisíciletí!

Skvěle! K dokonalosti chybí
jen milimetry.

Jen jeden krůček od vrcholu.Hermionin titul nejlepší v ročníku je téměř ohrožen.Už to skoro ani nemohlo být lepší. Skoro.Dobrá práce, ale Einstein zatím nejsi.Nebylo to nejhorší, ale příště si dej čokoládu a
bude to ještě lepší.

Zkus to znovu, trénink dělá mistra!Máš na víc! Musíš ještě zamakat!Každý může udělat chybu,
hlavní je se poučit a nevzdávat to!

Není to špatné, ale mohlo by to být lepší. . .Šetříš energii na příště?Zkoušej to dále. Příště to bude lepší.Hej, mohlo to být i horší. . . .Unikl jsi pětce, ale to neznamená,
že se nemáš více učit!

Udělal jsi hodně chyb. Zatím to moc neumíš.Ty za to přece nemůžeš?! A kdo tedy?Tvé znalosti jsou jako odmocnina z −1.Je to pro tebe jako cizí film;
stále potřebuješ titulky.

Ten divný pocit, když jediná věc,
kterou v testu víš, je tvé jméno. . . .
Příště nenásob své znalosti nulou.

Počet správných odpovědí:




