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URČOVÁNÍ LIMITY FUNKCE Z GRAFU II

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) =



− 1
x − 12 − 1; x < 0

cotg(π x2) ; 0 ≤ x < 2
− 1
x − 2 − 6x + 20; 2 ≤ x < 3,2

sin (2π(x + 0,3)) x ≥ 3,2
1. lim

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

x→0− f (x)
3. lim

x→0+ f (x)
4. lim

x→0 f (x)
5. lim

x→2 f (x)
6. lim

x→−∞
f (x)

7. lim
x→∞

f (x)



Výborně, toto učivo zvládáš skvěle!Můžeš jít oslavovat!Super výsledek! Jenom buď opatrný a nechoď to
zapíjet před zkouškou. Mohl by sis zničit ty

mozkové buňky!

Wow! Neříkají ti náhodou přátelé Wolfram? Nebo
snad Alpha?
Jsi Einstein!Skvěle! K dokonalosti chybí
jen milimetry.

Zbývá malý krůček,
příště pokus bude stylový!

Už to skoro ani nemohlo být lepší. Skoro.Skoro to máš.
Příště to zvládneš bez chyby!

Výborně. Příště to bude bez chyby.Nebylo to nejhorší, ale příště si dej čokoládu a
bude to ještě lepší.

Buď optimista, polovina výsledků je bez chyby.Být průměrný, či nebýt průměrný?
Rozhodnutí je čistě na tobě!

Máš na víc! Musíš ještě zamakat!Ani dobré, ani špatné. Jsi někde uprostřed.To nedopadlo moc dobře. Měl by ses víc učit.Zkoušej to dále. Příště to bude lepší.Škoda, je třeba si učivo ještě párkrát zopakovat.Ještě se trochu zlepšit a budeš mezi průměrem.Hele, nejsi Ježíš, abys chodil po vodě.
Zpátky na zem!

Ten trapný pocit, když dokončíš výpočet a tvůj
výsledek není ani jedna z možností. . . .

Je to pro tebe jako cizí film;
stále potřebuješ titulky.

Příště nenásob své znalosti nulou.Určitě byla doba,
kdy ani Einstein nedokázal napočítat do 10.

Tvé znalosti jsou jako odmocnina z −1.

Počet správných odpovědí:




