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URČOVANIE VLASTNOSTÍ FUNKCIE NA
INTERVALOCH

TABUĹKOVÁ HRA
Vyberte jednu alebo viac správnych odpovedí na každú otázku v teste a na koncistlačte tlačidlo Odovzdať. 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

Je daná funkcia
f (x) = x4 − 6x24 .

Vyberte všetky z vlastností, ktoré funkcia f splňuje na daných intervaloch.

1. (0; 1) rastúca klesajúca konvexná konkávna žiadna z uvedených
2.

(
−32 ; 0)

3. (1; 3)
4. (−2; 0)
5.

(
−12 ; 0)

6.
(1; 32

)
7.

(
−1; 12

)



Môžeš ísť oslavovať!Wow! Nevolajú ťa náhodou kamaráti Wolfram?
Alebo snáď Alpha?

Parádička! Tomu hovorím super práca!Si šampión!Perfektné, len tak ďalej!Ešte kúsok a máš to v kapse,
skús to znova!

Bolo tam pár chýb, ale zaslúžiš si pochvalu.Dobrá práca, ale Einstein z teba zatiaľ nie je.Určite si sa len preklikol,
skús to znova!

To bolo tesné! Nabudúce to už bude na plný počet
bodov.

Dobrý výkon, ale vidíš, že sú tam určité medzery.Buď rád, že toto nie je IQ test.Harry Potter a polovičné skóre.Byť priemerný alebo nie?
To je otázka na teba.

Stavím sa, že si si myslel, že sa môžeš vrátiť k
otázke.

Zvládol si to, ale stále je čo zlepšovať.Fieldsovu cenu asi nedostaneš, ale aspoň tento
test by si mohol dať lepšie.

Pozri, nie si Ježiš, aby si chodil po vode,
tak sa láskavo vráť naspäť na zem.

No, mohlo to byť aj horšie...Spravil si celkom dosť chýb,
ešte sa do toho pozri.

Toto je pre teba ako zahraničný film;
stále potrebuješ titulky.

Tvoje vedomosti sú
ako odmocnina z −1.

Väčšina tvojich odpovedí je bohužiaľ
ako π — iracionálna.

Videl si niekedy ako sliepka lieta?
Rovnako ty počítaš...

Asi len zlá konštelácia hviezd...

Počet správnych odpovedí:




