
math4u.vsb.cz

URČOVÁNÍ VLASTNOSTÍ FUNKCE NA
INTERVALECH

TABULKOVÁ HRA
Pro každou otázku v testu existuje jedna nebo více správných odpovědí, kteréoznačíte kliknutím na příslušné políčko. Tlačítko Odevzdat slouží k ukončenítestu, 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

Je dána funkce
f (x) = x4 − 6x24 .

Vyberte všechny z vlastností, které funkce f splňuje na daných intervalech.

1. (0; 1) rostoucí klesající konvexní konkávní žádná z uvedených
2.

(
−32 ; 0)

3. (1; 3)
4. (−2; 0)
5.

(
−12 ; 0)

6.
(1; 32

)
7.

(
−1; 12

)



Super! Jen tak dál!Dobrá práce, kámo!Výborně, můžeš se vrhnout na jeden z Problémů
tisíciletí!

Skvělé! Neuvěřitelné!Parádička!
Tomu říkám fajnová prácička!

Dobrá práce, dej si piškotek. . .Jsi už tak blízko!
Určitě ses jenom překliknul!

Dobrá práce, ale Einstein zatím nejsi.To bylo těsné. Příště to už bude
na plný počet bodů.

Jsi už tak blízko vítězství, nevzdávej to!Buď optimista, polovina výsledků je bez chyby.Každý může udělat chybu,
hlavní je se poučit a nevzdávat to!

Není to špatné, ale mohlo by to být lepší. . .Zkus to znovu, trénink dělá mistra!Trochu tomu rozumíš,
ale chce to více procvičovat.

To dáš! Neházej flintu do žita!Hele, nejsi Ježíš, abys chodil po vodě.
Zpátky na zem!

Nebyla to žádná Enigma,
tak kde je problém?

Hej, mohlo to být i horší. . . .To bylo o fous! Musíš zabrat, příště by to už
nemuselo vyjít.

Ty za to přece nemůžeš?! A kdo tedy?Většina tvých odpovědí
byla bohužel jako π — iracionální.

Příště to snad bude lepší.

Určitě byla doba,
kdy ani Einstein nedokázal napočítat do 10.

Asi špatná konstelace hvězd. . .Víš, že máš vybírat správné odpovědi!?

Počet správných odpovědí:




