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TYP PRIMITÍVNEJ FUNKCIE

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

Určte typ funkcie, ktorá je riešením zadaného neurčitého integrálu.

Notation:
A – konštantná, B – lineárna, C – kvadratická, D – racionálna, E – exponenciálna, F – logaritmická, X –
žiadna 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 hovorím super práca!Wau, pecka, si frajer!Si šampión!Výborne, toto ti naozaj ide!Takže, aké je to byť tan(45◦)?Vidím to ako |výhru|.Výborne, nabudúce to bude bez chyby!Ešte kúsok a máš to v kapse,
skús to znova!

Dobrá práca, ale Einstein z teba zatiaľ nie je.Hermionin titul najlepší v ročníku
je takmer v ohrození.

Harry Potter a polovičné skóre.Treba spraviť okienko
s ostávajúcim časom väčšie?
Nebol to tvoj najlepší výkon.Robiť chyby je lepšie ako predstierať dokonalosť,
no nerobiť ich je dokonalosť.

Každý veľký vedec sa niekedy pomýlil,
dobrá práca.

Tak toto nedopadlo najlepšie, ale predpokladám,
že už si zvyknutý.

Spravil si celkom dosť chýb,
ešte sa do toho pozri.

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

Zvládol si to, ale stále je čo zlepšovať.Škoda, bolo by fajn si to učivo ešte precvičiť.Tento test už moc nezmeníš,
skús šťastie pri inom.

Asi len zlá konštelácia hviezd...Keď za to nemôžeš ty, tak kto?Toto je pre teba ako zahraničný film;
stále potrebuješ titulky.

No katastrofa...

Počet správnych odpovedí:




