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URČOVANIE LIMITY FUNKCIE Z GRAFU II

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) =



− 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)



Pozor, ešte začne Sheldon žiarliť!Nezačína sa náhodou tvoje priezvisko
na Ein a končí stein?
Skvelé, len tak ďalej!Si šampión!Parádička! Tomu hovorím super práca!Hermionin titul najlepší v ročníku
je takmer v ohrození.

Skvelé, k dokonalosti ti chýba
už len milimeter.

Už to skoro ani nemohlo byť lepšie...skoroBolo tam pár chýb, ale zaslúžiš si pochvalu.Jó dosť dobré! Gratulujem jako.Nie je to zlé, ale môže to byť lepšie.Neboj sa, vždy sa dá zlepšiť.Nebolo to až taká zlé, ale čokoláda by ti mohla
nabudúce pomôcť.

Máš na viac! Musíš sa len do toho viac pozrieť.Treba spraviť okienko
s ostávajúcim časom väčšie?

Ušiel si pred pätorkou, ale to neznamená,
že by si sa do toho nemal ešte pozrieť!

Nabudúce to bude lepšie.Takže, ako ti funguje kalkulačka?
Alebo skôr nefunguje...

Nebola to žiadna Enigma,
tak kde je problém?

Zvládol si to, ale stále je čo zlepšovať.Nabudúce, prosím ťa,
nenásob svoje vedomosti nulou.

Ten trápny pocit, keď jedna z mála vecí,
ktorú na teste vieš, je tvoje meno.

Vieš, že máš vyberať správne možnosti?Toto je pre teba ako zahraničný film;
stále potrebuješ titulky.

Tvoje vedomosti sú
ako odmocnina z −1.

Počet správnych odpovedí:




