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TYP PRIMITIVNÍ FUNKCE

TABULKOVÁ HRA

Pro každou otázku v testu existuje právě jedna správná odpověď, kterou označíte
kliknutím 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

Určete typ funkce, která je řešením zadaného neurčitého integrálu.

Notation:
A – konstantní, B – lineární, C – kvadratická, D – racionální, E – exponenciální, F – logaritmická, X –
žádná z uvedených.

1.
∫

15x dx
A B C D E F X

2.
∫

15 dx

3.
∫

3 sin x dx

4.
∫

5x dx

5.
∫

3 ex dx

6.
∫

2πx dx

7.
∫ 3
x2 dx

8.
∫ 3
x dx



Parádička!
Tomu říkám fajnová prácička!

Dnes ses vážně překonal!Wow! Neříkají ti náhodou přátelé Wolfram? Nebo
snad Alpha?

Super výsledek! Jenom buď opatrný a nechoď to
zapíjet před zkouškou. Mohl by sis zničit ty

mozkové buňky!

Skvělé! Neuvěřitelné!Dobrá práce, dej si piškotek. . .Jen jeden krůček od vrcholu.Jsi už tak blízko!
Určitě ses jenom překliknul!
Malý kousek a máš to doma.

Zkus to znova!
To bylo těsné. Příště to už bude

na plný počet bodů.
Trochu tomu rozumíš,

ale chce to více procvičovat.
Nebylo to nejhorší, ale příště si dej čokoládu a

bude to ještě lepší.
Ani dobré, ani špatné. Jsi někde uprostřed.Každý může udělat chybu,

hlavní je se poučit a nevzdávat to!
Být průměrný, či nebýt průměrný?

Rozhodnutí je čistě na tobě!
Šetříš energii na příště?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!
Nebyla to žádná Enigma,

tak kde je problém?
Ten trapný pocit, když dokončíš výpočet a tvůj

výsledek není ani jedna z možností. . . .
Ty za to přece nemůžeš?! A kdo tedy?Určitě byla doba,

kdy ani Einstein nedokázal napočítat do 10.
Víš, že máš vybírat správné odpovědi!?Ten divný pocit, když jediná věc,

kterou v testu víš, je tvé jméno. . . .

Počet správných odpovědí:




