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PÁROVACÍ HRA

Cílem hry je spárovat otázky a odpovědi s minimálním počtem nesprávných pokusů.

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.



HODNOCENÍ

Pochybování je počátek moudrosti.
René Descartes, francouzský filozof, matematik a vědec.

Na obrázku vlevo jsou grafy funkcí f1, f2, f3, f4, na obrázku vpravo grafy jejich derivací g, h, k , m. Přiřaďte
jednotlivým funkcím jejich derivace.
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Funkce:

1 f1f2f3f4 2 f1f2f3f4 3 f1f2f3f4 4 f1f2f3f4

Derivace:

A gmhk B gmhk C gmhk D gmhk



Wow! Neříkají ti náhodou přátelé
Wolfram? Nebo snad Alpha?

Jsi šampión!Výborně, můžeš se vrhnout na jeden
z Problémů tisíciletí!

Výborně, toto učivo zvládáš skvěle!Super výsledek! Jenom buď opatrný a
nechoď to zapíjet před zkouškou. Mohl

by sis zničit ty mozkové buňky!

Výborně. Příště to bude bez chyby.Malý kousek a máš to doma.
Zkus to znova!

Už to skoro ani nemohlo být lepší.
Skoro.

Jsi už tak blízko!
Určitě ses jenom překliknul!
Skvěle! K dokonalosti chybí

jen milimetry.
Nezoufej, je tu prostor pro zlepšení.Trochu tomu rozumíš,

ale chce to více procvičovat.
Není to špatné, ale mohlo by to být

lepší. . .
Zkus to znovu, trénink dělá mistra!Máš na víc! Musíš ještě zamakat!To dáš! Neházej flintu do žita!Hele, nejsi Ježíš, abys chodil po vodě.

Zpátky na zem!
Nebyla to žádná Enigma,

tak kde je problém?
Škoda, je třeba si učivo ještě párkrát

zopakovat.
To nedopadlo moc dobře. Měl by ses víc

učit.
Příště nenásob své znalosti nulou.Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.Asi špatná konstelace hvězd. . .Víš, že máš vybírat správné odpovědi!?Ajaj, tvařme se raději,

že se to nestalo.




