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LIMITY POSLOUPNOSTÍ II

TABUĹKOVÁ HRA

Vyberte jednu správnu odpoveď na každú otázku v teste a na konci stlačte
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

Pre každú z daných limít postupností rozhodnite, či je jej hodnota 0, ∞, −∞, 1 alebo −1.
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Dnes si sa teda poriadne prekonal!Hannah Montana povedala, že nikto nie je
dokonalý, ale pozrime sa na teba!

Wau, pecka, si frajer!Kde je reCAPTCHA test,
keď ho človek potrebuje?

Nezačína sa náhodou tvoje priezvisko
na Ein a končí stein?

Výborne, nabudúce to bude bez chyby!Určite si sa len preklikol,
skús to znova!

Dobrá práca, ale Einstein z teba zatiaľ nie je.Skoro to máš,
nabudúce si ideš po plný počet.

Bolo tam pár chýb, ale zaslúžiš si pochvalu.Treba spraviť okienko
s ostávajúcim časom väčšie?
Neboj sa, vždy sa dá zlepšiť.Máš na viac! Musíš sa len do toho viac pozrieť.Harry Potter a polovičné skóre.Dobrý výkon, ale vidíš, že sú tam určité medzery.Zvládol si to, ale stále je čo zlepšovať.Takže, ako ti funguje kalkulačka?

Alebo skôr nefunguje...
Nabudúce to bude lepšie.Spravil si celkom dosť chýb,

ešte sa do toho pozri.
Fieldsovu cenu asi nedostaneš, ale aspoň tento

test by si mohol dať lepšie.
Vieš, že máš vyberať správne možnosti?Tvoje vedomosti sú

ako odmocnina z −1.
Ten trápny pocit, keď dokončíš príklad a tvoj

výsledok nie je ani jedna z možností.
Tento test už moc nezmeníš,

skús šťastie pri inom.
Ten trápny pocit, keď jedna z mála vecí,

ktorú na teste vieš, je tvoje meno.

Počet správnych odpovedí:




