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URČOVANIE LIMITY FUNKCIE Z GRAFU I

TABUĹKOVÁ HRA
Vyberte jednu správnu odpoveď na každú otázku v teste a na konci stlačteOdovzdať. 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

Na obrázku je daný graf funkcie
f . Zaškrtnite správne hodnotylimít funkcie 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)



Kde je reCAPTCHA test,
keď ho človek potrebuje?

Wow! Nevolajú ťa náhodou kamaráti Wolfram?
Alebo snáď Alpha?

Nezačína sa náhodou tvoje priezvisko
na Ein a končí stein?

Dnes si sa teda poriadne prekonal!Výborne, toto ti naozaj ide!Si tak blízko víťazstva, opováž sa vzdať!Určite si sa len preklikol,
skús to znova!

Dobrá práca, ale Einstein z teba zatiaľ nie je.Bolo tam pár chýb, ale zaslúžiš si pochvalu.Výborne, nabudúce to bude bez chyby!Každý veľký vedec sa niekedy pomýlil,
dobrá práca.

Robiť chyby je lepšie ako predstierať dokonalosť,
no nerobiť ich je dokonalosť.

Byť priemerný alebo nie?
To je otázka na teba.

Harry Potter a polovičné skóre.Buď rád, že toto nie je IQ test.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.
Takže, ako ti funguje kalkulačka?

Alebo skôr nefunguje...
Nabudúce to bude lepšie.No katastrofa...Ten trápny pocit, keď jedna z mála vecí,

ktorú na teste vieš, je tvoje meno.
Ajajaj, môžeme sa tváriť,

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

výsledok nie je ani jedna z možností.
Vieš, že máš vyberať správne možnosti?

Počet správnych odpovedí:




