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GRAFY DERIVÁCIÍ

PÁROVACIA HRA

Cieľom hry je spárovať otázky a odpovede s minimálnym počtom nesprávnych pokusov.

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.



HODNOTENIE

Pochybnosť je pôvodom múdrosti.
René Descartes, francúzsky filozof, matematik a vedec

Na obrázku vľavo sú grafy funkcií f1, f2, f3, f4, na obrázku vpravo grafy ich derivácií g, h, k , m. Priraďte
jednotlivým funkciám ich deriváciu.
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Funkcia:

1 f1f2f3f4 2 f1f2f3f4 3 f1f2f3f4 4 f1f2f3f4

Derivácia:

A gmhk B gmhk C gmhk D gmhk



Wow! Nevolajú ťa náhodou kamaráti
Wolfram? Alebo snáď Alpha?

Nezačína sa náhodou tvoje priezvisko
na Ein a končí stein?

Kde je reCAPTCHA test,
keď ho človek potrebuje?

Parádička! Tomu hovorím super práca!Pozor, ešte začne Sheldon žiarliť!Výborne, nabudúce to bude bez chyby!Zostáva už len malý krôčik,
budúci pokus bude legendárny!

Dobrá práca, ale Einstein z teba zatiaľ
nie je.

Ešte kúsok a máš to v kapse,
skús to znova!

Určite si sa len preklikol,
skús to znova!

Byť priemerný alebo nie?
To je otázka na teba.

Nie je to najhoršie, ale vždy to môže byť
lepšie.

Nebolo to až taká zlé, ale čokoláda by ti
mohla nabudúce pomôcť.

Nie je to zlé, ale môže to byť lepšie.Dobrý výkon, ale vidíš, že sú tam určité
medzery.

Nabudúce to bude lepšie.Tak toto nedopadlo najlepšie, ale
predpokladám, že už si zvyknutý.

Nebola to žiadna Enigma,
tak kde je problém?

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

Väčšina tvojich odpovedí je bohužiaľ
ako π — iracionálna.

Misia neúspešná. Nabudúce to
zvládneme.

Keď za to nemôžeš ty, tak kto?Nabudúce, prosím ťa,
nenásob svoje vedomosti nulou.

Ten trápny pocit, keď jedna z mála vecí,
ktorú na teste vieš, je tvoje meno.




