
přímka pravděpodobnost rovina přímka úsečka polorovina polopřímka plocha funkce rovnice parabola  elipsa neznámá procento četnost minimum maximum

sinus cosinus tangens nerovnice podíl rozdíl součin součet množina čitatel jmenovatel výrazy poměr věta definice odmocnina mocnina kruh  tečna číslo vzdálenost

velikost úhel derivace integrál matice vektor těleso trojúhelník kruh kružnice tečna sečna hyperbola graf osa logaritmus kořeny determinat afinita amplituda a�mpt�a 

souřadnice bod parametr křivka množina kladné kompl�ni záporné reálné iracionální racionální determinant norma elipsoid �rém rovnost koeficient parametr kolmost

číslo logika mnohočlen mnohoúhelník obsah o�em obvod poloměr střed posloupnosti  průběh průmět průsečík průsečnice přímka pravděpodobnost rovina přímka úsečka

polorovina polopřímka plocha funkce  rovnice parabola elipsa neznámá procento četnost minimum maximum sinus cosinus tangens nerovnice podíl rozdíl součin součet

množina čitatel jmenovatel výrazy poměr věta definice odmocnina mocnina kruh  tečna číslo vzdálenost velikost úhel derivace integrál matice vektor těleso trojúhelník

kruh kružnice tečna sečna hyperbola graf osa logaritmus kořeny determinat afinita amplituda a�mpt�a souřadnice bod parametr křivka množina kladné kompl�ni 

záporné reálné iracionální racionální  determinant norma elipsoid �rém rovnost  koeficient parametr kolmost číslo logika mnohočlen mnohoúhelník obsah o�em

obvod poloměr střed posloupnosti  průběh průmět průsečík průsečnice přímka pravděpodobnost rovina přímka úsečka polorovina polopřímka plocha funkce rovnice parabola  elipsa neznámá procento četnost minimum maximum

sinus cosinus tangens nerovnice podíl rozdíl součin součet množina čitatel jmenovatel výrazy poměr věta definice odmocnina mocnina kruh  tečna číslo vzdálenost

velikost úhel derivace integrál matice vektor těleso trojúhelník kruh kružnice tečna sečna hyperbola graf osa logaritmus kořeny determinat afinita amplituda a�mpt�a 

souřadnice  bod parametr křivka množina kladné kompl�ni záporné reálné iracionální racionální determinant norma elipsoid �rém rovnost koeficient parametr kolmost

číslo logika mnohočlen    mnohoúhelník obsah               průsečnice přímka pravděpodobnost rovina přímka úsečka

polorovina   polopřímka plocha funkce  rovnice parabola elipsa neznámá procento četnost minimum sinus cosinus nerovnice podíl rozdíl součin součet

množina čitatel jmenovatelvýrazy poměr věta definice odmocnina mocnina bod vzdálenost             derivace integrál matice vektor těleso trojúhelník

kruh kružnice tečna sečna hyperbola graf osa logaritmus kořeny determinat afinita amplituda a�mpt�a souřadnice bod parametr křivka množina kladné kompl�ni 

záporné reálné iracionální racionální determinant norma elipsoid         �rém rovnost koeficient parametr kolmost číslo mnohočlen mnohoúhelník obsah o�em

obvod poloměr střed posloupnosti  průběh průmět průsečík průsečnice přímka rovina úsečka plocha funkce rovnice parabola  elipsa neznámá procento četnost minimum maximum

sinus cosinus tangens  nerovnice podíl rozdíl                   součin součet množina čitatel jmenovatel výrazy poměr věta definice odmocnina mocnina kruh  tečna číslo vzdálenost

velikost úhel derivace integrál matice vektor číslo těleso trojúhelník kruh kružnice tečna sečna hyperbola graf osa logaritmus kořeny determinat afinita amplituda a�mpt�a 

souřadnice bod parametr křivka množina kladné kompl�ni záporné reálné iracionální racionální determinant norma elipsoid �rém rovnost koeficient parametr kolmost

    logika mnohočlen mnohoúhelník  o�em obvod poloměr posloupnosti průběh průmět průsečík průsečnice přímka pravděpodobnost rovina přímka úsečka

polorovina polopřímka plocha funkce rovnice parabola elipsa neznámá procento četnost minimum maximum sinus cosinus nerovnice podíl rozdíl součin součet

 množina čitatel jmenovatel výrazy poměr věta definice odmocnina  mocnina kruh  tečna číslo vzdálenost velikost úhel derivace integrál matice vektor těleso trojúhelník

kruh kružnice tečna sečna hyperbola graf osa logaritmus kořeny determinat zobrazení amplituda souřadnice bod křivka množina kladné kompl�ni 

    reálné iracionální racionální determinant norma elipsoid �rém rovnost                   koeficient parametr kolmost číslo logika mnohočlen mnohoúhelník obsah o�em

obvod poloměr střed posloupnosti  průběh průmět průsečík průsečnice přímka rovina přímka úsečka rovina polopřímka plocha funkce rovnice parabola  elipsa neznámá procento četnost minimum maximum

sinus cosinus tangens nerovnice podíl rozdíl součin norma elisoid množina Další informace na  h�p://www.am.vsb.cz/SKOMAM/ poměr věta definice odmocnina mocnina kruh  tečna číslo vzdálenost

       velikost úhel derivace integrál matice vektor těleso trojúhelník kruh kružnice tečna graf Kontakt: petr.beremlijski@vsb.cz osa logaritmus kořeny determinat afinita amplituda a�mpt�a 

souřadnice bod parametr křivka množina kladné kompl�ni záporné reálné iracionální racionální determinant norma elipsoid �rém rovnost koeficient parametr kolmost

číslo logika mnohočlen mnohoúhelník obsah o�em obvod poloměr střed posloupnosti  průběh průmět průsečík průsečnice přímka pravděpodobnost rovina přímka úsečka

polorovina polopřímka plocha funkce  rovnice parabola elipsa neznámá procento četnost minimum maximum sinus cosinus tangens nerovnice podíl rozdíl součin součet

množina čitatel jmenovatel výrazy poměr věta definice odmocnina mocnina kruh  tečna číslo vzdálenost velikost úhel derivace integrál matice vektor těleso trojúhelník

kruh kružnice tečna sečna hyperbola graf osa logaritmus kořeny determinat afinita amplituda a�mpt�a souřadnice bod parametr křivka množina kladné kompl�ni 

záporné reálné iracionální racionální determinant norma elipsoid �rém rovnost  koeficient parametr kolmost číslo logika mnohočlen mnohoúhelník obsah o�em

obvod poloměr střed posloupnosti  průběh průmět průsečík průsečnice
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