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stfied ÒÂÂ‰ËÌ‡, ˆÂÌÚ
stfied kruÏnice ˆÂÌÚ ÍÛ„‡
stfied otáãení ˆÂÚÌÚ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl
stfiedná Î¥Ì¥fl ˆÂÌÚ¥‚, ‰Ó‚ÊËÌ‡ 

‚¥‰¥ÁÍ‡, Ó·ÏÂÊÂÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ÏË
‰‚Óı Í¥Î

stfiední hodnota znaku ÒÂÂ‰Ìfl 
‚ÂÎË˜ËÌ‡ ÁÌ‡Í‡

stfiední pfiíãka trojúhelníka ÒÂÂ‰Ìfl 
Î¥Ì¥fl ÚËÍÛÚÌËÍ‡

stfiedová soumûrnost ˆÂÌÚ‡Î¸Ì‡ 
ÒËÏÂÚ¥fl

stupeÀ ÒÚÂÔ¥Ì¸
‰ífika kvádru ¯ËËÌ‡ 

ÔflÏÓÍÛÚÌÓ„Ó Ô‡‡ÎÂÎÂÔ¥ÔÂ‰‡
teãna ‰ÓÚË˜Ì‡, ‰ÓÚË˜Ì‡ Î¥Ì¥fl
technické písmo ÚÂıÌ¥˜ÌÂ ÔËÒ¸ÏÓ
technick˘ v˘kres ÚÂıÌ¥˜ÌÂ 

ÍÂÒÎÂÌÌfl
tûlesová v˘‰ka ‚ËÒÓÚ‡ Ú¥Î‡
tûtiva ıÓ‰‡
tûÏi‰tû ˆÂÌÚ ‚‡„Ë
tûÏnice trojúhelníka ÏÂ‰¥‡Ì‡ 

ÚËÍÛÚÌËÍ‡, Î¥Ì¥fl, ˘Ó ÔÓıÓ‰ËÚ¸
˜ÂÂÁ ˆÂÌÚ ‚‡„Ë

Thaletova vûta ÚÂÓÂÏ‡ íı‡ÎÂÚ‡
tisícina ÚËÒfl˜Ì‡ ˜‡ÒÚËÌ‡, Ó‰Ì‡ 

ÚËÒfl˜Ì‡
trojãlen ÚË˜ÎÂÌ
trojãlenka ÔÓÚ¥ÈÌÂ Ô‡‚ËÎÓ
trojúhelník ÚËÍÛÚÌËÍ

ostroúhl˘ trojúhelník
„ÓÒÚÓÍÛÚÌËÈ ÚËÍÛÚÌËÍ

pravoúhl˘ trojúhelník
ÔflÏÓÍÛÚÌËÈ ÚËÍÛÚÌËÍ

rovnoramenn˘ trojúhelník
¥‚ÌÓ·Â‰ÂÌËÈ ÚËÍÛÚÌËÍ

rovnostrann˘ trojúhelník
¥‚ÌÓÒÚÓÓÌÌ¥È ÚËÍÛÚÌËÍ

rÛznostrann˘ trojúhelník
¥ÁÌÓÒÚÓÓÌÌ¥È ÚËÍÛÚÌËÍ

tupoúhl˘ trojúhelník ÚÛÔÓÍÛÚÌËÈ 
ÚËÍÛÚÌËÍ

trojúhelníková nerovnost ÚËÍÛÚÌ‡ 
ÌÂ¥‚Ì¥ÒÚ¸

tfietina ÚÂÚËÌ‡, Ó‰Ì‡ ÚÂÚfl

úhel ÍÛÚ
konvexní úhel ÓÔÛÍÎËÈ ÍÛÚ
nekonvexní úhel ÌÂÓÔÛÍÎËÈ ÍÛÚ
nulov˘ úhel ÌÛÎ¸Ó‚ËÈ ÍÛÚ
ostr˘ úhel „ÓÒÚËÈ ÍÛÚ
pln˘ úhel ÔÓ‚ÌËÈ ÍÛÚ
prav˘ úhel ÔflÏËÈ ÍÛÚ
pfiím˘ úhel ÓÁ‚ÂÌÛÚËÈ ÍÛÚ
stfiedov˘ úhel ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ ÍÛÚ
úhel otáãení ÍÛÚ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl
úhel pfii hlavním vrcholu 

trojúhelníka ÍÛÚ ÔË ÓÒÌÓ‚Ì¥È
‚Â¯ËÌ¥ ÚËÍÛÚÌËÍ‡

vedlej‰í úhel ÒÛÏ¥ÊÌËÈ ÍÛÚ
vnûj‰í úhel ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥È ÍÛÚ
vnitfiní úhel ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥È ÍÛÚ

úhlomûr ÍÛÚÓÏ¥
úhlopfiíãka ‰¥‡„ÓÌ‡Î¸

stûnová úhlopfiíãka ‰¥‡„ÓÌ‡Î¸ 
„‡Ì¥

tûlesová úhlopfiíãka ‰¥‡„ÓÌ‡Î¸ 
Ú¥Î‡

úhlopfiíãka podstavy ‰¥‡„ÓÌ‡Î¸ 
ÓÒÌÓ‚Ë

úhlová míra ÍÛÚÓ‚‡ Ï¥‡
úhly ÍÛÚË

úhly pfii základnû trojúhelníka
ÍÛÚË ÔË ÓÒÌÓ‚¥ ÚËÍÛÚÌËÍ‡

úhly souhlasné ÍÛÚË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥
úhly stfiídavé ÍÛÚË ÔÂÂÏ¥ÌÌ¥
úhly vrcholové ÍÛÚË ‚Â¯ËÌÌ¥

úmûra ÔÓÔÓˆ¥fl
úrok ÔÓˆÂÌÚ, ÔÓÁËÍ‡
úroková doba ÒÚÓÍ 

Ì‡‡ıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ÔÓˆÂÌÚ¥‚
úroková míra ÔÓˆÂÌÚÌ‡ ÒÚ‡‚Í‡
úrokování Ì‡‡ıÓ‚Û‚‡ÌÌfl 

ÔÓˆÂÌÚ¥‚
jednoduché úrokování ÔÓÒÚÂ 

Ì‡‡ıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ÔÓˆÂÌÚ¥‚
kombinované úrokování

ÍÓÏ·¥ÌÓ‚‡ÌÂ Ì‡‡ıÓ‚Û‚‡ÌÌfl
ÔÓˆÂÌÚ¥‚

sloÏené úrokování ÒÍÎ‡‰ÌÂ 
Ì‡‡ıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ÔÓˆÂÌÚ¥‚
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‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡ ‚ÂÎË˜ËÌ‡ ‡·Ó 
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÂ ÁÌ‡˜ÂÌÌfl ˜ËÒÎ‡ ab-
solutní hodnota čísla

‡Î„Â·‡ª˜ÌËÈ ‚Ë‡Á algebraický 
výraz

‡Ì‡Î¥Á rozbor
‡ ar
‡ËÙÏÂÚËÍ‡ aritmetika
·¥ÒÂÍÚËÒ‡ osa úhlu
·¥˜Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌfl plášť
·¥˜Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌfl ˆËÎ¥Ì‰‡ plášť 

válce
·¥˜ÌÂ Â·Ó boční hrana
·¥˜Ì¥ „‡Ì¥ Ô¥‡Ï¥‰Ë boční stěny 

jehlanu
·¥˜Ì¥ Â·‡ Ô¥‡Ï¥‰Ë boční hrany 

jehlanu
‚‡Î˛Ú‡ deviza, valuta
‚ÂÎË˜ËÌ‡ ˜ËÒÎÓ‚Ó„Ó ‚Ë‡ÁÛ hod-

nota číselného výrazu
‚ÂÎË˜ËÌ‡ veličina

‚ÂÎË˜ËÌ‡ ÍÛÚ‡ velikost úhlu
‚ÂÎË˜ËÌ‡ ÔÂÂÏ¥˘ÂÌÌfl velikost 

posunutí
‚Â¯ËÌ‡ vrchol

‚Â¯ËÌ‡ Ô‡‡·ÓÎË vrchol para-
boly

‚Â¯ËÌ‡ Ú¥Î‡ vrchol tělesa
‚Â¯ËÌ‡ ÚËÍÛÚÌËÍ‡ vrchol 

trojúhelníka
‚Â¯ËÌË ˜ÓÚËËÍÛÚÌËÍ‡ vrcholy 

čtyřúhelníka
‚Á‡πÏÌÓ ÔÓÚËÎÂÊÌ¥ ‚Ë‡ÁË na-

vzájem opačné výrazy
‚Ë‰ Á„ÓË ÁÎ¥‚‡ nadhled zleva
‚Ë‰ Á„ÓË ÒÔ‡‚‡ nadhled zprava
‚Ë‰ ÁÌËÁÛ ÁÎ¥‚‡ podhled zleva
‚Ë‰ ÁÌËÁÛ ÒÔ‡‚‡ podhled zprava
‚Ë‰Ë Î¥Ì¥È druhy čar
‚ËÌÂÒÂÌÌfl Á‡ ‰ÛÊÍË vytýkání před 

závorku

‚ËÔ‡‰ÍÓ‚Â fl‚Ë˘Â náhodný jev
‚ËÒÓÚ‡ výška

‚ËÒÓÚ‡ „‡Ì¥ (ÒÚ¥ÌÍË) stěnová 
výška

‚ËÒÓÚ‡ Ô¥‡Ï¥‰Ë výška jehlanu
‚ËÒÓÚ‡ ÔflÏÓÍÛÚÌÓ„Ó 

Ô‡‡ÎÂÎÂÔ¥ÔÂ‰‡ výška kvádru
‚ËÒÓÚ‡ Ú¥Î‡ tělesová výška
‚ËÒÓÚ‡ ÚËÍÛÚÌËÍ‡ výška trojú-

helníka
‚ËÒÓÚ‡ ˆËÎ¥Ì‰‡ výška válce

‚Ë‡Á výraz
‚Ë‡Á Á ÔÂÂÏ¥ÌÌÓ˛ (ÁÏ¥ÌÌÓ˛) 

‚ÂÎË˜ËÌÓ˛ výraz s proměnnou
‚¥‰ÌÓÒÌ‡ ˜‡ÒÚÓÚ‡, 

ÔÓ‚ÚÓ˛‚‡Ì¥ÒÚ¸ relativní četnost
‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl poměr

‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl ÔÓ‰¥·ÌÓÒÚ¥ 
(ÒıÓÊÓÒÚ¥) poměr podobnosti

‚¥‰¥ÁÓÍ ÔflÏÓª úsečka
‚¥‰ıËÎÂÌÌfl, ÔÓıË·Í‡ odchylka
‚¥‰’πÏÌ‡ Ô¥‚‚¥Ò¸ záporná poloosa
‚¥Î¸Ì‡ Ô‡‡ÎÂÎ¸Ì‡ ÔÓÂÍˆ¥fl volné 

rovnoběžné promítání
‚¥Î¸ÌËÈ ˜ÎÂÌ absolutní člen
‚¥Ò¸ osa

‚¥Ò¸ ÒËÏÂÚ¥ª osa souměrnosti
‚¥Ò¸ ÒËÒÚÂÏË ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú osa 

soustavy souřadnic
‚¥Ò¸ ˆËÎ¥Ì‰‡ osa válce

‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ ÍÛÚË 
˜ÓÚËËÍÛÚÌËÍ‡ vnitřní úhly 
čtyřúhelníka

‚ÌÛÚ¥¯Ì¥È ‰ÓÚËÍ ‰‚Óı Í¥Î vnitřní 
dotyk dvou kružnic

‚ÌÛÚ¥¯Ìfl ÚÓ˜Í‡ 
Ì‡Ô¥‚ÔÎÓ˘ËÌË vnitřní bod polo-
roviny

„ÂÍÚ‡ hektar
„ÂÍÚÓÎ¥Ú hektolitr
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„ÂÓÏÂÚË˜ÌÂ Ï¥ÒˆÂ ÚÓ˜ÓÍ množina 
bodů dané vlastnosti

„ÂÓÏÂÚ¥fl geometrie
„¥ÔÂ·ÓÎ‡ hyperbola
„¥ÔÓÚÂÌÛÁ‡ ÚËÍÛÚÌËÍ‡ přepona 

trojúhelníka
„¥ÒÚÓ„‡Ï‡ histogram
„Ó‰ËÌ‡ hodina
„ÓÎÓ‚Ì‡ ËÒÍ‡ ‰Ó·Û hlavní zlom-

ková čára
„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì‡ ÔÎÓ˘ËÌ‡ 

ÔÓÂÍˆ¥ª půdorysna
„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì‡ ÔÓÂÍˆ¥fl půdorys
„‡ÌË˜Ì‡ ÔflÏ‡ 

Ì‡Ô¥‚ÔÎÓ˘ËÌË hraniční přímka 
poloroviny

„‡Ì¥ Ú¥Î‡ hrana tělesa
„‡Ù¥Í graf

„‡Ù¥Í Í‚‡‰‡ÚÌÓª ÙÛÌÍˆ¥ª graf 
kvadratické funkce

„‡Ù¥Í Î¥Ì¥ÈÌÓª ÙÛÌÍˆ¥ª graf 
lineární funkce

„‡Ù¥Í ÌÂÔflÏÓª 
ÔÓÔÓˆ¥ÈÌÓÒÚ¥ graf nepřímé 
úměrnosti

„‡Ù¥Í ÔflÏÓª 
ÔÓÔÓˆ¥ÈÌÓÒÚ¥ graf přímé 
úměrnosti

„‡Ù¥Í ÙÛÌÍˆ¥ª graf funkce
„‡Ù¥˜ÌÂ ¥¯ÂÌÌfl ÒËÒÚÂÏË ‰‚Óı 

Î¥Ì¥ÈÌËı ¥‚ÌflÌ¸ grafické řešení 
soustavy dvou lineárních rovnic

‰‚Ó˜ÎÂÌ, ·¥ÌÓÏ dvojčlen
‰ÂÒflÚ‡ ˜‡ÒÚËÌ‡, Ó‰Ì‡ ‰ÂÒflÚ‡ de-

setina
‰ÂÒflÚÍÓ‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ˜ËÒÎÂÌÌfl de-

sítková soustava
‰ÂÒflÚÍÓ‚ËÈ ‰¥· desetinný zlomek
‰ÂˆËÎ¥Ú decilitr
‰ÂˆËÏÂÚ decimetr

‰ÂˆËÏÂÚ Í‚‡‰‡ÚÌËÈ decimetr 
čtverečný

‰ÂˆËÏÂÚ ÍÛ·¥˜ÌËÈ decimetr 
krychlový

‰ËÒÔÂÒ¥fl, ÓÁÒ¥flÌÌfl rozptyl

‰¥‡„ÓÌ‡Î¸ úhlopříčka
‰¥‡„ÓÌ‡Î¸ „‡Ì¥ stěnová úhlopříč-

ka
‰¥‡„ÓÌ‡Î¸ ÓÒÌÓ‚Ë úhlopříčka 

podstavy
‰¥‡„ÓÌ‡Î¸ Ú¥Î‡ tělesová úhlopříčka

‰¥‡„‡Ï‡ diagram
‚¥‰¥ÁÍÓ‚‡ ‰¥‡„‡Ï‡ úsečkový 

diagram
‰¥‡„‡Ï‡ Û ‚Ë„Îfl‰¥ ÒÔÓÎÛ˜ÂÌÓª 

Î¥Ì¥ª spojnicový diagram
ÒÂÍÚÓÌ‡ (ÍÛ„Ó‚‡) 

‰¥‡„‡Ï‡ kruhový diagram
ÒÚÓ‚Ô˜‡ÒÚ‡ ‰¥‡„‡Ï‡ sloupkový 

diagram
‰¥‡ÏÂÚ, ÒÂÂ‰Ìπ průměr

‰¥‡ÏÂÚ ÍÓÎ‡ průměr kružnice
‰¥‡ÏÂÚ ÍÛ„‡ průměr kruhu
‰¥‡ÏÂÚ ÓÒÌÓ‚Ë Ú¥Î‡ průměr 

podstavy tělesa
‰¥ÎÂÌÌfl ‚¥‰¥ÁÍ‡ dělení úsečky
‰¥ÎÂÌÌfl Á ÓÒÚ‡˜Â˛ dělení se zbyt-

kem
‰¥Î¸ÌËÍ dělitel
‰¥fl Ì‡‰ ÌÛÎÂÏ početní výkon
‰Ó·ÛÚÓÍ součin

‰Ó·ÛÚÓÍ ÍÓÂÌÂ‚Ëı ÏÌÓÊÌËÍ¥‚, 
ÒÔ¥‚ÏÌÓÊÌËÍ¥‚ součin kořeno-
vých činitelů

‰Ó‚ÊËÌ‡ ‰Û„Ë délka kružnicového 
oblouku

‰Ó‚ÊËÌ‡ ÍÓÎ‡ délka kružnice
‰Ó‚ÊËÌ‡ ÔflÏÓÍÛÚÌÓ„Ó 

Ô‡‡ÎÂÎÂÔ¥ÔÂ‰‡ délka kvádru
‰Ó‰‡ÚÌfl Ô¥‚‚¥Ò¸ kladná poloosa
‰ÓÚË˜Ì‡, ‰ÓÚË˜Ì‡ Î¥Ì¥fl tečna
‰¥· zlomek
‰Ó·Ó‚‡ ËÒÍ‡ zlomková čára
‰Ó·Ó‚ËÈ ‚Ë‡Á lomený výraz
‰Û„ËÈ ÒÚÂÔ¥Ì¸, Í‚‡‰‡Ú druhá 

mocnina
‰Û„ËÈ ˜ÎÂÌ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl druhý 

člen poměru
‰Û„‡ (ÍÓÎ‡) kružnicový oblouk
‰ÛÊÍ‡ závorka

Д
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ÂÍ‚¥‚‡ÎÂÌÚÌ¥ ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl 
ÌÂ¥‚ÌÓÒÚ¥ ekvivalentní úpravy 
nerovnice

ÂÍ‚¥‚‡ÎÂÌÚÌ¥ ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl 
¥‚ÌflÌÌfl ekvivalentní úpravy 
rovnice

Á‡‚‰‡ÌÌfl Á‡‰‡˜¥ (ÔËÍÎ‡‰‡) zadání 
úlohy

Á‡‰‡˜¥ (Á‡‚‰‡ÌÌfl) Ì‡ 
ÔÓ·Û‰Ó‚Û konstrukční úlohy

Á‡ÎÂÊÌ‡ ÁÏ¥ÌÌ‡ (‚ÂÎË˜ËÌ‡) závisle 
proměnná
ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ‡ ÁÏ¥ÌÌ‡ 

(‚ÂÎË˜ËÌ‡) nezávisle proměnná
ÁÏ¥ÌÌ‡ (‚ÂÎË˜ËÌ‡) proměnná
ÁÌ‡ÏÂÌÌËÍ jmenovatel
ÁÓ‚Ì¥¯Ìfl ‰ÓÚË˜Ì¥ÒÚ¸ ‰‚Óı 

Í¥Î vnější dotyk dvou kružnic
ÁÓ‚Ì¥¯Ìfl ÔflÏ‡ vnější přímka
ÁÒÛ‚, ÁÏ¥˘ÂÌÌfl, ÔÂÂÏ¥˘ÂÌÌfl po-

sunutí
¥ÏÓ‚¥Ì¥ÒÚ¸ pravděpodobnost

¥ÏÓ‚¥Ì¥ÒÚ¸ ‚ËÔ‡‰ÍÓ‚Ó„Ó 
fl‚Ë˘‡ pravděpodobnost náhod-
ného jevu

¥ÌÚÂ‚‡Î, ÔÓÏ¥ÊÓÍ, ‚¥‰¥ÁÓÍ in-
terval

Í‡ÚÂÚ odvěsna
ÔËÎÂ„ÎËÈ Í‡ÚÂÚ odvěsna přilehlá 

k úhlu
ÔÓÚËÎÂ„ÎËÈ Í‡ÚÂÚ odvěsna 

protilehlá k úhlu
Í‚‡‰‡Ú čtverec
Í‚‡‰‡ÚÌ‡ Ò¥ÚÍ‡ čtvercová síť
Í¥ÎÓÏÂÚ kilometr

Í¥ÎÓÏÂÚ Í‚‡‰‡ÚÌËÈ kilometr 
čtverečný

ÍÓÂÙ¥ˆ¥πÌÚ koeficient
ÍÓÂÙ¥ˆ¥πÌÚ ÌÂÔflÏÓª 

ÔÓÔÓˆ¥ÈÌÓÒÚ¥ koeficient 
nepřímé úměrnosti

ÍÓÎÓ kružnice
ÍÓÎÓ, ‚ÔËÒ‡ÌÂ ‚ ÚËÍÛÚÌËÍ kruž-

nice vepsaná trojúhelníku
ÍÓÎÓ, ÓÔËÒ‡ÌÂ Ì‡‚ÍÓÎÓ 

ÚËÍÛÚÌËÍ‡ kružnice opsaná 
trojúhelníku

ÍÓÏ‡ Û ‰ÂÒflÚÍÓ‚ÓÏÛ ‰Ó·¥ desetin-
ná čárka

ÍÓÏ·¥ÌÓ‚‡ÌÂ Ì‡‡ıÓ‚Û‚‡ÌÌfl 
ÔÓˆÂÌÚ¥‚ kombinované úrokování

ÍÓÏÔÎÂÍÒÌËÈ ‚Ë‡Á celistvý výraz
ÍÓÌ„ÛÂÌÚÌ¥ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl shodné 

zobrazení
ÍÓÌ„ÛÂÌÚÌ¥ ÔÎÓÒÍ¥ Ù¥„ÛË shodné 

rovinné útvary
ÍÓÌ„ÛÂÌÚÌ¥ÒÚ¸ „ÂÓÏÂÚË˜ÌËı 

Ù¥„Û shodnost geometrických 
útvarů

ÍÓÌ„ÛÂÌÚÌ¥ÒÚ¸ ÚËÍÛÚÌËÍ¥‚ shod-
nost trojúhelníků

ÍÓÌÚÓÎ¸ ÓÁ‡ıÛÌÍÛ kontrola 
výpočtu

ÍÓÌÛÒ kužel
Á¥Á‡ÌËÈ ÍÓÌÛÒ komolý kužel
ÍÓÌÛÒ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl, Ó·ÂÚ‡Î¸ÌËÈ 

ÍÓÌÛÒ rotační kužel
ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú‡ souřadnice

ÍÓÓ‰ËÌ‡ÚË ÚÓ˜ÓÍ souřadnice 
bodu

ÍÓ¥Ì¸ odmocnina
ÍÓ¥Ì¸ Î¥Ì¥ÈÌÓ„Ó ¥‚ÌflÌÌfl kořen 

lineární rovnice
Í‡ÚÌÂ násobek
ÍÛ„ kruh
ÍÛ„Ó‚Â Í¥Î¸ˆÂ mezikruží
ÍÛ„Ó‚ËÈ ÒÂ„ÏÂÌÚ, ÒÂ„ÏÂÌÚ 

ÍÛ„‡ kruhová úseč
ÍÛ„Ó‚ËÈ ÒÂÍÚÓ, ÒÂÍÚÓ 

ÍÛ„‡ kruhová výseč
ÍÛ· krychle
ÍÛÎfl koule
ÍÛÚ úhel

ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥È ÍÛÚ vnější úhel
‚ÌÛÚ¥¯Ì¥È ÍÛÚ vnitřní úhel
„ÓÒÚËÈ ÍÛÚ ostrý úhel
ÍÛÚ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl úhel otáčení
ÍÛÚ ÔË ÓÒÌÓ‚Ì¥È ‚Â¯ËÌ¥ 

ÚËÍÛÚÌËÍ‡ úhel při hlavním 
vrcholu trojúhelníka

ÌÂÓÔÛÍÎËÈ ÍÛÚ nekonvexní úhel

Е
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ÌÛÎ¸Ó‚ËÈ ÍÛÚ nulový úhel
ÓÔÛÍÎËÈ ÍÛÚ konvexní úhel
ÔÓ‚ÌËÈ ÍÛÚ plný úhel
ÔflÏËÈ ÍÛÚ pravý úhel
ÓÁ‚ÂÌÛÚËÈ ÍÛÚ přímý úhel
ÒÛÏ¥ÊÌËÈ ÍÛÚ vedlejší úhel
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ ÍÛÚ středový úhel

ÍÛÚË úhly
ÍÛÚË ‚Â¯ËÌÌ¥ úhly vrcholové
ÍÛÚË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ úhly souhlasné
ÍÛÚË ÔÂÂÏ¥ÌÌ¥ úhly střídavé
ÍÛÚË ÔË ÓÒÌÓ‚¥ 

ÚËÍÛÚÌËÍ‡ úhly při základně 
trojúhelníka

ÍÛÚÓ‚‡ Ï¥‡ úhlová míra
ÍÛÚÓÏ¥ úhloměr
Î‡Ï‡Ì‡ Î¥Ì¥fl lomená čára
Î¥Ì¥ÈÌÂ ¥‚ÌflÌÌfl lineární rovnice

Î¥Ì¥ÈÌÂ ¥‚ÌflÌÌfl Á ·‡„‡Ú¸Ï‡ 
ÌÂ‚¥‰ÓÏËÏË lineární rovnice 
s více neznámými

Î¥Ì¥ÈÌÂ ¥‚ÌflÌÌfl Á ÌÂ‚¥‰ÓÏËÏ ‚ 
ÁÌ‡ÏÂÌÌËÍÛ lineární rovnice 
s neznámou ve jmenovateli

Î¥Ì¥fl ÔÂÂÚËÌÛ, Ò¥˜Ì‡ průsečnice
Î¥Ì¥fl ˆÂÌÚ¥‚, ‰Ó‚ÊËÌ‡ ‚¥‰¥ÁÍ‡, 

Ó·ÏÂÊÂÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ÏË ‰‚Óı 
Í¥Î středná

Ï‡Î˛ÌÓÍ vzor
Ï‡Ò¯Ú‡· (Ï¥ËÎÓ) Í‡ÚË 

(Ï‡ÔË) měřítko mapy
Ï‡Ò¯Ú‡· (Ï¥ËÎÓ) ÔÎ‡ÌÛ měřítko 

plánu
ÏÂ‰¥‡Ì‡ medián
ÏÂ‰¥‡Ì‡ ÚËÍÛÚÌËÍ‡, Î¥Ì¥fl, ˘Ó 

ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ˜ÂÂÁ ˆÂÌÚ ‚‡„Ë těž-
nice trojúhelníka

ÏÂ‰¥‡ÚËÒ‡ ‚¥‰¥ÁÍ‡ osa úsečky
ÏÂÚÓ‰ Ô¥‰ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË metoda dosa-

zovací
ÏÂÚÓ‰ ÒÛÏ metoda sčítací
ÏÂÚ metr

ÏÂÚ Í‚‡‰‡ÚÌËÈ metr čtverečný
ÏÂÚ ÍÛ·¥˜ÌËÈ metr krychlový

Ï¥ÍÓÍ‡Î¸ÍÛÎflÚÓ kapesní kalku-
látor

Ï¥Î¥Î¥Ú mililitr
Ï¥Î¥ÏÂÚ milimetr

Ï¥Î¥ÏÂÚ Í‚‡‰‡ÚÌËÈ milimetr 
čtverečný

Ï¥Î¥ÏÂÚ ÍÛ·¥˜ÌËÈ milimetr 
krychlový

Ï¥ÌÛÒ mínus
ÏÌÓ„Ó„‡ÌÌËÍ, ÔÓÎ¥Â‰ mnohostěn
ÏÌÓ„Ó˜ÎÂÌ mnohočlen
ÏÌÓÊÂÌÌfl ÏÌÓ„Ó˜ÎÂÌ‡ Ì‡ 

ÏÌÓ„Ó˜ÎÂÌ násobení mnohočlenu 
mnohočlenem

ÏÌÓÊÂÌÌfl ÏÌÓ„Ó˜ÎÂÌ‡ Ì‡ 
Ó‰ÌÓ˜ÎÂÌ násobení mnohočlenu 
jednočlenem

ÏÌÓÊËÌ‡ množina
ÏÌÓÊËÌ‡ ÙÛÌÍˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı 

‚ÂÎË˜ËÌ množina funkčních 
hodnot

ÏÌÓÊÌËÍ, ÒÔ¥‚ÏÌÓÊÌËÍ, 
Ù‡ÍÚÓ činitel

ÏÓ‰ÛÒ modus
Ì‡È·¥Î¸¯ËÈ ÒÔ¥Î¸ÌËÈ ‰¥Î¸ÌËÍ nej-

větší společný dělitel
Ì‡ÈÏÂÌ¯Â ÒÔ¥Î¸ÌÂ Í‡ÚÌÂ nejmen-

ší společný násobek
Ì‡ÌÂÒÂÌÌfl ÓÁÏ¥¥‚ (Ì‡ ÍÂÒÎÂÌÌ¥), 

„‡‰Û˛‚‡ÌÌfl (¯Í‡ÎË) kótování
Ì‡Ô¥‚ÔÎÓ˘ËÌ‡ polorovina
Ì‡ÔflÏ ÔÂÂÒÛ‚‡ÌÌfl směr posunutí
Ì‡‡ıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ÔÓˆÂÌÚ¥‚ úroko-

vání
Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÂ ˜ËÒÎÓ přirozená čísla
Ì‡ıËÎÂÌËÈ Ô‡‡ÎÂÎÂÔ¥ÔÂ‰ koso-

délník
ÌÂÔ‡‡ÎÂÎ¸Ì‡ ÔflÏ‡, 

ÓÁ·¥ÊÌ¥ ÔflÏ¥, ÔflÏ¥, ˘Ó 
ÓÁıÓ‰flÚ¸Òfl různoběžka

ÌÂ¥‚Ì¥ÒÚ¸ nerovnice
ÌÂ¥‚Ì¥ÒÚ¸ nerovnost
ÌÂÛıÓÏ‡ ÚÓ˜Í‡, ÔÓ‰‚¥ÈÌ‡ 

ÚÓ˜Í‡ samodružný bod

Л

М

Н
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ÌÂÒÚÓ„‡ ÌÂ¥‚Ì¥ÒÚ¸ neostrá nerov-
nost

n-ÍÛÚÌËÍ n-úhelník
ÌÛÎ¸Ó‚ËÈ ÒÚÂÔ¥Ì¸ mocnina nuly
Ó·„Ó‚ÓÂÌÌfl ¥¯ÂÌÌfl diskuse 

řešení
Ó·ÂÌÂÌ‡ ÔÓÔÓˆ¥ÈÌ¥ÒÚ¸, 

‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸ nepřímá úměrnost
Ó·ÂÌÂÌ‡ ÚÂÓÂÏ‡ è¥Ù‡„Ó‡ obrá-

cená Pythagorova věta
Ó·ÂÌÂÌÂ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl převrácený 

poměr
Ó·ÂÌÂÌÂ ˜ËÒÎÓ převrácené číslo
Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ‚ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÏÛ 

Ì‡ÔflÏ¥ otáčení v záporném 
smyslu

Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ‚ ÔÓÁËÚË‚ÌÓÏÛ 
Ì‡ÔflÏ¥ otáčení v kladném smyslu

Ó·‡Á, Ï‡Î˛ÌÓÍ obraz
Ó·’π‰Ì‡Ì‡ ÔÓÂÍˆ¥fl sdružený 

průmět
Ó·’πÏ objem

Ó·’πÏ ÍÓÌÛÒ‡ objem kužele
Ó·’πÏ ÍÛ·‡ objem krychle
Ó·’πÏ ÍÛÎ¥ objem koule
Ó·’πÏ Ô¥‡Ï¥‰Ë objem jehlanu
Ó·’πÏ ÔËÁÏË objem hranolu
Ó·’πÏ ÔflÏÓÍÛÚÌÓ„Ó 

Ô‡‡ÎÂÎÂÔ¥ÔÂ‰‡ objem kvádru
Ó·’πÏ Ú¥Î‡ objem tělesa
Ó·’πÏ ˆËÎ¥Ì‰‡ objem válce

Ó‰ËÌËˆfl ‰Ó‚ÊËÌË jednotka délky
Ó‰ËÌËˆfl Ó·’πÏÛ jednotka objemu
Ó‰ËÌËˆfl ÔÎÓ˘¥, Ó·’πÏÛ (ˆËÎ¥Ì‰‡ Û 

‰‚Ë„ÛÌ¥)  jednotka obsahu
Ó‰ËÌË˜ÌËÈ ‚¥‰¥ÁÓÍ jednotková 

úsečka
Ó‰ËÌË˜ÌËÈ ÍÛ· jednotková krychle
Ó‰ÌÓ˜ÎÂÌ jednočlen
ÓÁÌ‡ÍË ÔÓ‰¥Î¸ÌÓÒÚ¥ znaky dělitel-

nosti
ÓÍÛ„ÎÂÌÌfl ˜ËÒÂÎ zaokrouhlování 

čísel
ÓÔÂ‡ˆ¥ª ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌÌfl ‚ 

ÒÚÂÔ¥Ì¸ operace s mocninami

ÓÔÂ‡ˆ¥fl ÓÁ‡ıÛÌÍÛ početní 
operace

ÓÔÛÍÎËÈ ˜ÓÚËËÍÛÚÌËÍ 
ÒËÏÂÚË˜ÌËÈ ıÓ˜‡ · ‚¥‰ÌÓÒÌÓ 
Ó‰Ì¥πª ‰¥‡„ÓÌ‡Î¥ deltoid

Ó¥πÌÚÓ‚‡ÌËÈ ‚¥‰¥ÁÓÍ ÔflÏÓª ori-
entovaná úsečka

ÓÒ¥ ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú osy souřadnic
ÓÒÌÓ‚‡ podstava, základ

ÓÒÌÓ‚‡ Ô¥‡Ï¥‰Ë podstava jehlanu
ÓÒÌÓ‚‡ ÒÚÂÔÂÌfl základ mocniny
ÓÒÌÓ‚‡ ÚËÍÛÚÌËÍ‡ základna 

trojúhelníka
ÓÒÌÓ‚‡ ˆËÎ¥Ì‰‡ podstava válce

ÓÒÌÓ‚Ì‡ („ÓÎÓ‚Ì‡) ‚Â¯ËÌ‡ hlavní 
vrchol
ÓÒÌÓ‚Ì‡ („ÓÎÓ‚Ì‡) ‚Â¯ËÌ‡ 

Ô¥‡Ï¥‰Ë hlavní vrchol jehlanu
ÓÒÌÓ‚Ì‡ („ÓÎÓ‚Ì‡) ‚Â¯ËÌ‡ 

ÚËÍÛÚÌËÍ‡ hlavní vrchol troj-
úhelníka

ÓÒÌÓ‚ÌËÈ ‚Ë„Îfl‰ ‰Ó·Û základní 
tvar zlomku

ÓÒÌÓ‚Ì¥ „‡Ì¥ Ô¥‡Ï¥‰Ë podstavné 
hrany jehlanu

ÓÒÚ‡˜‡, Á‡ÎË¯ÓÍ zbytek
ÓÒ¸Ó‚ËÈ ÓÁ¥Á ˆËÎ¥Ì‰‡ osový řez 

válce
Óˆ¥ÌÍ‡ (Ô¥‰‡ıÛÌÓÍ) 

ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÛ odhad výsledku
Ô‡‡·ÓÎ‡ parabola
Ô‡‡ÎÂÎÓ„‡Ï rovnoběžník

Ô‡‡ÎÂÎÓ„‡Ï ÍÓÒÓÍÛÚÌËÈ rov-
noběžník kosoúhlý

Ô‡‡ÎÂÎÓ„‡Ï 
ÔflÏÓÍÛÚÌËÈ rovnoběžník 
pravoúhlý

Ô‡‡ÎÂÎ¸Ì‡ Î¥Ì¥fl rovnoběžka
Ô‡‡ÎÂÎ¸Ì‡ (ˆËÎ¥Ì‰Ë˜Ì‡) 

ÔÓÂÍˆ¥fl rovnoběžné promítání
ÔÂÂ‚Â‰ÂÌÌfl ‚‡Î˛Ú převody měn
ÔÂÂ‚¥Í‡ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¥ 

¥¯ÂÌÌfl zkouška správnosti řešení
ÔÂËÏÂÚ, ‰Ó‚ÊËÌ‡ obvod

О

П
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ÔÂËÏÂÚ Í‚‡‰‡Ú‡ obvod 
čtverce

ÔÂËÏÂÚ Ì‡ıËÎÂÌÓ„Ó 
Ô‡‡ÎÂÎÂÔ¥ÔÂ‰‡ obvod koso-
délníka

ÔÂËÏÂÚ Ô‡‡ÎÂÎÓ„‡Ï‡ obvod 
rovnoběžníka

ÔÂËÏÂÚ ÔflÏÓÍÛÚÌËÍ‡ obvod 
obdélníka

ÔÂËÏÂÚ Ú‡ÔÂˆ¥ª obvod licho-
běžníka

ÔÂËÏÂÚ ÚËÍÛÚÌËÍ‡ obvod 
trojúhelníka

ÔÂËÏÂÚ Ù¥„ÛË obvod obrazce
ÔÂ¥Ó‰ perioda
ÔÂ¥Ó‰Ë˜Ì¥ ˜ËÒÎ‡ periodická čísla
ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎfl kolmice
ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎflÌ¥ÒÚ¸ kolmost
ÔÂ¯ËÈ ˜ÎÂÌ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl první 

člen poměru
Ô¥‚‚¥Ò¸ poloosa
Ô¥‚ÔflÏ‡ polopřímka
Ô¥‰ÏÌÓÊËÌ‡ podmnožina
Ô¥‰ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÏÌÓÊÌËÍ¥‚ záměna 

činitelů
Ô¥‡Ï¥‰‡ jehlan

Á¥Á‡Ì‡ Ô¥‡Ï¥‰‡ komolý jehlan
˜ÓÚËË„‡ÌÌ‡ Ô¥‡Ï¥‰‡ čtyřboký 

jehlan
¯ÂÒÚË„‡ÌÌ‡ Ô¥‡Ï¥‰‡ šestiboký 

jehlan
ÔÎÓ˘‡ obsah

ÔÎÓ˘‡ ·¥˜ÌÓª ÔÓ‚ÂıÌ¥ obsah 
pláště

ÔÎÓ˘‡ Í‚‡‰‡Ú‡ obsah čtverce
ÔÎÓ˘‡ ÍÛ„‡ obsah kruhu
ÔÎÓ˘‡ ÓÒÌÓ‚Ë obsah podstavy
ÔÎÓ˘‡ ÔflÏÓÍÛÚÌËÍ‡ obsah 

obdélníka
ÔÎÓ˘‡ Ô‡‡ÎÂÎÓ„‡Ï‡ obsah 

rovnoběžníka
ÔÎÓ˘‡ Ú‡ÔÂˆ¥ª obsah lichoběž-

níka
ÔÎÓ˘‡ ÚËÍÛÚÌËÍ‡ obsah trojú-

helníka
ÔÎÓ˘ËÌ‡ rovina

ÔÎÓ˘ËÌ‡ ÒËÏÂÚ¥ª rovina souměr-
nosti

ÔÎÓ˘ËÌ‡ ÔÓÂÍˆ¥È průmětna
ÔÎÓ˘ËÌÌ‡, ÔÎÓÒÍ‡ Ù¥„Û‡ rovinný 

obrazec
ÔÎ˛Ò plus
ÔÓ·Û‰Ó‚‡ konstrukce
ÔÓ‚ÂıÌfl povrch

ÔÓ‚ÂıÌfl ÍÓÌÛÒ‡ povrch kužele
ÔÓ‚ÂıÌfl ÍÛ·‡ povrch krychle
ÔÓ‚ÂıÌfl ÍÛÎ¥ povrch koule, 

kulová plocha
ÔÓ‚ÂıÌfl Ô¥‡Ï¥‰Ë povrch 

jehlanu
ÔÓ‚ÂıÌfl ÔËÁÏË povrch hranolu
ÔÓ‚ÂıÌfl ÔflÏÓÍÛÚÌÓ„Ó 

Ô‡‡ÎÂÎÂÔ¥ÔÂ‰‡ povrch kvádru
ÔÓ‚ÂıÌfl Ú¥Î‡ povrch tělesa
ÔÓ‚ÂıÌfl ˆËÎ¥Ì‰‡ povrch válce

ÔÓ‚ÓÓÚ otočení
ÔÓ‰¥·Ì¥ Ù¥„ÛË podobné útvary
ÔÓ‰¥·Ì¥ÒÚ¸ podobnost

ÔÓ‰¥·Ì¥ÒÚ¸ ÚËÍÛÚÌËÍ¥‚ podob-
nost trojúhelníků

ÔÓÁÌ‡˜Í‡, ÓÁÏ¥ (Ì‡ 
ÍÂÒÎÂÌÌ¥) kóta

ÔÓÍ‡ÁÌËÍ ÒÚÂÔÂÌfl mocnitel
ÔÓÎÂ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl definiční obor

ÔÓÎÂ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ‚Ë‡ÁÛ definič-
ní obor výrazu

ÔÓÎÂ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ÙÛÌÍˆ¥ª defi-
niční obor funkce

ÔÓÎÓ‚ËÌ‡, Ó‰Ì‡ ‰Û„‡ polovina
ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÂ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl postupný 

poměr
ÔÓÒÎ¥‰Ó‚Ì¥ÒÚ¸ ˜ËÒÂÎ posloupnost 

čísel
ÔÓÚ¥ÈÌÂ Ô‡‚ËÎÓ trojčlenka
ÔÓ˜‡ÚÓÍ ÒËÒÚÂÏË ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú počá-

tek soustavy souřadnic
Ô‡‚ËÎ¸Ì‡ Ô¥‡Ï¥‰‡ pravidelný 

jehlan
Ô‡‚ËÎ¸Ì‡ n-„‡ÌÌ‡ 

Ô¥‡Ï¥‰‡ pravidelný n-boký 
jehlan

Ô‡‚ËÎ¸Ì‡ Ô’flÚË„‡ÌÌ‡ 
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Ô¥‡Ï¥‰‡ pravidelný pětiboký 
jehlan

Ô‡‚ËÎ¸Ì‡ ÚË„‡ÌÌ‡ 
Ô¥‡Ï¥‰‡ pravidelný trojboký 
jehlan

Ô‡‚ËÎ¸Ì‡ ˜ÓÚËË„‡ÌÌ‡ 
Ô¥‡Ï¥‰‡ pravidelný čtyřboký 
jehlan

ÚË„‡ÌÌ‡ Ô¥‡Ï¥‰‡ trojboký 
jehlan

Ô‡‚ËÎ¸Ì‡ ÔËÁÏ‡ pravidelný 
hranol
Ô‡‚ËÎ¸Ì‡ n-„‡ÌÌ‡ ÔËÁÏ‡ pra-

videlný n-boký hranol
Ô‡‚ËÎ¸Ì‡ Ô’flÚË„‡ÌÌ‡ 

ÔËÁÏ‡ pravidelný pětiboký 
hranol

Ô‡‚ËÎ¸Ì‡ ÚË„‡ÌÌ‡ 
ÔËÁÏ‡ pravidelný trojboký 
hranol

Ô‡‚ËÎ¸Ì‡ ˜ÓÚËË„‡ÌÌ‡ 
ÔËÁÏ‡ pravidelný čtyřboký 
hranol

Ô‡‚ËÎ¸ÌËÈ ˜ÓÚËË„‡ÌÌËÍ, 
ÚÂÚ‡Â‰ pravidelný čtyřstěn

Ô‡‚ËÎ¸ÌËÈ ¯ÂÒÚË„‡ÌÌËÍ, 
„ÂÍÒ‡Â‰ pravidelný šestistěn

ÔËÁÏ‡ hranol
ÍÓÒ‡ ÔËÁÏ‡ kosý hranol
n-„‡ÌÌ‡ ÔËÁÏ‡ n-boký hranol
ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎflÌ‡ ÔËÁÏ‡ kolmý 

hranol
ÚË„‡ÌÌ‡ ÔËÁÏ‡ trojboký 

hranol
˜ÓÚËË„‡ÌÌ‡ ÔËÁÏ‡ čtyřboký 

hranol
ÔÓÂÍˆ¥fl průmět
ÔÓÏ¥ÎÂ promile
ÔÓÔÓˆ¥fl úměra
ÔÓÒÚÂ Ì‡‡ıÓ‚Û‚‡ÌÌfl 

ÔÓˆÂÌÚ¥‚ jednoduché úrokování
ÔÓÒÚÂ ˜ËÒÎÓ prvočíslo
ÔÓÚËÎÂ„Î‡ ‚Â¯ËÌ‡ protilehlý 

vrchol
ÔÓÚËÎÂ„Î¥ ÒÚÓÓÌË 

˜ÓÚËËÍÛÚÌËÍ‡ protější strany 
čtyřúhelníka

ÔÓÚËÎÂÊÌ‡ ÒÚÓÓÌ‡ protilehlá 
strana

ÔÓÚËÎÂÊÌËÈ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥È ÍÛÚ pro-
tilehlý vnitřní úhel

ÔÓÚËÎÂÊÌ¥ ‚Â¯ËÌË 
˜ÓÚËËÍÛÚÌËÍ‡ protější vrcholy 
čtyřúhelníka

ÔÓÚËÎÂÊÌ¥ (Ó·ÂÌÂÌ¥) 
Ì‡Ô¥‚ÔÎÓ˘ËÌË opačné poloroviny

ÔÓˆÂÌÚ procento
ÔÓˆÂÌÚ, ÔÓÁËÍ‡ úrok
ÔÓˆÂÌÚÌ‡ ÒÚ‡‚Í‡ úroková míra
ÔÓˆÂÌÚÌ‡ ˜‡ÒÚÍ‡ procentová část
ÔflÏ‡ Î¥Ì¥fl přímka
ÔflÏ‡ ÔÓÔÓˆ¥ÈÌ¥ÒÚ¸ přímá 

úměrnost
ÔflÏÓÍÛÚÌ‡ ÔÓÂÍˆ¥fl pravoúhlé 

promítání
ÔflÏÓÍÛÚÌËÈ Ô‡‡ÎÂÎÂÔ¥ÔÂ‰ kvádr
ÔflÏÓÍÛÚÌËÍ obdélník
Ô’flÚ‡ ˜‡ÒÚËÌ‡, Ó‰Ì‡ Ô’flÚ‡ pětina
‡‰¥ÛÒ poloměr

‡‰¥ÛÒ ÍÛ„‡ poloměr kružnice
‡‰¥ÛÒ ÍÛÎ¥ poloměr koule
‡‰¥ÛÒ ÓÒÌÓ‚Ë Ú¥Î‡ poloměr pod-

stavy tělesa
¥‚Ì¥ÒÚ¸ ‰Ó·¥‚ rovnost zlomků
¥‚ÌÓ·¥˜Ì‡ (¥‚ÌÓÓÒ¸Ó‚‡) 

„¥ÔÂ·ÓÎ‡ rovnoosá hyperbola
¥‚ÌÓÒÚÓÓÌÌ¥È ˆËÎ¥Ì‰ rov-

nostranný válec
¥‚ÌflÌÌfl rovnice

Í‚‡‰‡ÚÌÂ ¥‚ÌflÌÌfl kvadratické 
rovnice

¥ÁÌËˆfl rozdíl
¥¯ÂÌÌfl Á‡‰‡˜¥ řešení úlohy
ÓÁ„ÓÚÍ‡, Ò¥ÚÍ‡ síť

ÓÁ„ÓÚÍ‡ ÔÓ‚ÂıÌ¥ ÍÛ·‡ síť 
krychle

ÓÁ„ÓÚÍ‡ ÔÓ‚ÂıÌ¥ Ô¥‡Ï¥‰Ë síť 
jehlanu

ÓÁ„ÓÚÍ‡ ÔÓ‚ÂıÌ¥ 

Р
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ÔflÏÓÍÛÚÌÓ„Ó 
Ô‡‡ÎÂÎÂÔ¥ÔÂ‰‡ síť kvádru

ÓÁ„ÓÚÍ‡ ÔÓ‚ÂıÌ¥ ÛÒ¥˜ÂÌÓ„Ó 
ÍÓÌÛÒ‡ síť komolého kužele

ÓÁ„ÓÚÍ‡ ÔÓ‚ÂıÌ¥ ÛÒ¥˜ÂÌÓª 
Ô¥‡Ï¥‰Ë síť komolého jehlanu

ÓÁ„ÓÚÍ‡ ÔÓ‚ÂıÌ¥ ˆËÎ¥Ì‰‡ síť 
válce

ÓÁÍÎ‡‰‡ÌÌfl ˜ËÒÎ‡ rozklad čísla
ÓÁÏ¥Ë ÔflÏÓÍÛÚÌÓ„Ó 

Ô‡‡ÎÂÎÂÔ¥ÔÂ‰‡ rozměry kvádru
ÓÁ‡ıÛÌÍË ÔÓˆÂÌÚ¥‚ počet 

procent
ÓÁ¯ËÂÌÌfl ‰Ó·Û rozšiřování 

zlomku
ÓÁ¯ËËÚË ‰Ó·Ó‚ËÈ ‚Ë‡Á rozší-

řit lomený výraz
ÓÏ· kosočtverec
Ò‡ÌÚËÎ¥Ú centilitr
Ò‡ÌÚËÏÂÚ centimetr

Ò‡ÌÚËÏÂÚ Í‚‡‰‡ÚÌËÈ centimetr 
čtverečný

Ò‡ÌÚËÏÂÚ ÍÛ·¥˜ÌËÈ centimetr 
krychlový

ÒÂÍÛÌ‰‡ sekunda
ÒÂÂ‰ËÌ‡, ˆÂÌÚ střed
ÒÂÂ‰Ìfl ‚ÂÎË˜ËÌ‡ ÁÌ‡Í‡ střední 

hodnota znaku
ÒÂÂ‰Ìfl Î¥Ì¥fl ÚËÍÛÚÌËÍ‡ střední 

příčka trojúhelníka
ÒÂÂ‰Ìπ ‡ËÙÏÂÚË˜ÌÂ, 

ÒÂÂ‰Ìfl ‡ËÙÏÂÚË˜Ì‡ 
(‚ÂÎË˜ËÌ‡) aritmetický průměr

ÒËÏÂÚË˜Ì‡ ‚¥‰ÌÓÒÌÓ ÓÒ¥ 
Ù¥„Û‡ osově souměrný obrazec

ÒËÏÂÚË˜Ì¥ ÛÚ‚ÓÂÌÌfl souměrné 
útvary

ÒËÏÂÚË˜Ì¥ÒÚ¸ ‚¥‰ÌÓÒÌÓ ÓÒ¥, ÓÒ¸Ó‚‡ 
ÒËÏÂÚË˜Ì¥ÒÚ¸ osová souměrnost

ÒËÏÂÚË˜Ì¥ÒÚ¸ ÔÎÓ˘ËÌ rovinová 
souměrnost

ÒËÏÂÚË˜ÌÓ Á’π‰Ì‡Ì¥ Ù¥„ÛË sou-
měrně sdružené obrazce

ÒËÒÚÂÏ‡ Î¥Ì¥ÈÌËı ¥‚ÌflÌ¸ soustava 
lineárních rovnic

Á ‰‚ÓÏ‡ ÌÂ‚¥‰ÓÏËÏË se dvěma 
neznámými

Á Ó‰ÌËÏ ÌÂ‚¥‰ÓÏËÏ lineární 
rovnice s jednou neznámou

ÒËÒÚÂÏ‡ ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú soustava sou-
řadnic

ÒËÒÚÂÏ‡ ÌÂ¥‚ÌÓÒÚÂÈ soustava 
nerovnic

ÒËÒÚÂÏ‡ ¥‚ÌflÌ¸ soustava rovnic
Ò¥˜Ì‡ sečna
ÒÍÎ‡‰ÌÂ Ì‡‡ıÓ‚Û‚‡ÌÌfl 

ÔÓˆÂÌÚ¥‚ složené úrokování
ÒÍÎ‡‰ÌËÈ ‰Ó·Ó‚ËÈ ‚Ë‡Á složený 

lomený výraz
ÒÍÓÓ˜ÂÌÌfl ‰Ó·Ó‚Ó„Ó 

‚Ë‡ÁÛ krácení lomeného výrazu
ÒÍÓÓ˜ÂÌÌfl ‰Ó·Û krácení zlomku
ÒÎÓ‚ÂÒÌ‡, ÚÂÍÒÚÓ‚‡ Á‡‰‡˜‡ slovní 

úloha
ÒÎÓ‚ÂÒÌËÈ (Í¥Î¸Í¥ÒÌËÈ) ÁÌ‡Í slov-

ní (kvalitativní) znak
ÒÓÚ‡ ˜‡ÒÚËÌ‡, Ó‰Ì‡ ÒÓÚ‡ setina
ÒÔ¥Î¸ÌÂ Í‡ÚÌÂ společný násobek
ÒÔ¥Î¸ÌÂ Í‡ÚÌÂ Ó‰ÌÓ˜ÎÂÌ¥‚ společ-

ný násobek jednočlenů
ÒÔ¥Î¸ÌËÈ ‰¥Î¸ÌËÍ společný dělitel

ÒÔ¥Î¸ÌËÈ ‰¥Î¸ÌËÍ 
ÏÌÓ„Ó˜ÎÂÌ¥‚ společný dělitel 
mnohočlenů

ÒÔ¥Î¸ÌËÈ ‰¥Î¸ÌËÍ 
Ó‰ÌÓ˜ÎÂÌ¥‚ společný dělitel 
jednočlenů

ÒÔ¥Î¸ÌËÈ ÁÌ‡ÏÂÌÌËÍ společný 
jmenovatel

ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÂ (ÚËÔÓ‚Â) 
‚¥‰ıËÎÂÌÌfl standardní odchylka

ÒÚ‡ÚËÒÚË˜Ì‡ ÓÁÌ‡Í‡ statistický znak
ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÌÂ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl statistic-

ké šetření
ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÌËÈ Á·¥ÌËÍ statistický 

soubor
ÒÚÂÔ¥Ì¸ mocnina, stupeň

ÒÚÂÔ¥Ì¸ ‚¥‰’πÏÌÓ„Ó ˜ËÒÎ‡ mocni-
na záporného čísla

ÒÚÂÔ¥Ì¸ ‰Ó‰‡ÚÌ¸Ó„Ó ˜ËÒÎ‡ moc-
nina kladného čísla
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ÒÚÂÔ¥Ì¸ Á Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌËÏ 
ÔÓÍ‡ÁÌËÍÓÏ ÒÚÂÔÂÌfl mocnina 
s přirozeným mocnitelem

ÒÚÓÓÌË ÚËÍÛÚÌËÍ‡ ramena trojú-
helníka

ÒÚÓÓÌË ˜ÓÚËËÍÛÚÌËÍ‡ strany 
čtyřúhelníka

ÒÚÓ„‡ ÌÂ¥‚Ì¥ÒÚ¸ ostrá nerovnost
ÒÚÓÍ Ì‡‡ıÓ‚Û‚‡ÌÌfl 

ÔÓˆÂÌÚ¥‚ úroková doba
ÒÛÏ‡ součet
ÒÛÏ¥ÊÌ¥ ‚Â¯ËÌË ˜ÓÚËËÍÛ-

ÚÌËÍ‡ sousední vrcholy čtyřúhel-
níka

ÒÛÏ¥ÊÌ¥ ÒÚÓÓÌË 
˜ÓÚËËÍÛÚÌËÍ‡ sousední strany 
čtyřúhelníka

ÒÚÓÓÌ‡ ÚËÍÛÚÌËÍ‡ strana trojú-
helníka

ÒÚÓÓÌ‡ ˆËÎ¥Ì‰‡ strana válce
ÒıÓÊ¥ÒÚ¸ stejnolehlost
ÚÂÓÂÏ‡ è¥Ù‡„Ó‡ Pythagorova 

věta
ÚÂÓÂÏ‡ íı‡ÎÂÚ‡ Thaletova věta
ÚËÒfl˜Ì‡ ˜‡ÒÚËÌ‡, Ó‰Ì‡ ÚËÒfl˜Ì‡ ti-

sícina
ÚÂıÌ¥˜ÌÂ ÍÂÒÎÂÌÌfl technický 

výkres
ÚÂıÌ¥˜ÌÂ ÔËÒ¸ÏÓ technické písmo
ÚÓ˜Í‡ bod

ÚÓ˜Í‡ ‰ÓÚËÍÛ bod dotyku
ÚÓ˜Í‡ ÔÂÂÚËÌÛ průsečík
ÚÓ˜ÍË, ÒËÏÂÚË˜ÌÓ ‚¥‰‰‡ÎÂÌ¥ ‚¥‰ 

ˆÂÌÚ‡ ë body souměrně sdružené 
podle středu S

Ú‡ÔÂˆ¥fl lichoběžník
ÔflÏÓÍÛÚÌ‡ Ú‡ÔÂˆ¥fl pravoúhlý 

lichoběžník
¥‚ÌÓ·¥˜Ì‡ Ú‡ÔÂˆ¥fl rovnora-

menný lichoběžník
ÚÂÚËÌ‡, Ó‰Ì‡ ÚÂÚfl třetina
ÚË˜ÎÂÌ trojčlen
ÚËÍÛÚÌ‡ ÌÂ¥‚Ì¥ÒÚ¸ trojúhelníková 

nerovnost
ÚËÍÛÚÌËÍ trojúhelník

„ÓÒÚÓÍÛÚÌËÈ ÚËÍÛÚÌËÍ ostro-
úhlý trojúhelník

ÔflÏÓÍÛÚÌËÈ ÚËÍÛÚÌËÍ pravo-
úhlý trojúhelník

¥‚ÌÓ·Â‰ÂÌËÈ ÚËÍÛÚÌËÍ rov-
noramenný trojúhelník

¥‚ÌÓÒÚÓÓÌÌ¥È ÚËÍÛÚÌËÍ rov-
nostranný trojúhelník

¥ÁÌÓÒÚÓÓÌÌ¥È ÚËÍÛÚÌËÍ růz-
nostranný trojúhelník

ÚÛÔÓÍÛÚÌËÈ ÚËÍÛÚÌËÍ tupoúhlý 
trojúhelník

ÛÔÓfl‰ÍÓ‚‡Ì‡ ÏÌÓÊËÌ‡, 
ÔÓÒÎ¥‰Ó‚Ì¥ÒÚ¸ ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı 
˜ËÒÂÎ uspořádání racionálních čísel

Ù¥„Û‡ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ 
ÒËÏÂÚË˜Ì‡ útvar středově sou-
měrný

Ù¥„Û‡ obrazec
Ù¥„ÛË ÍÓÌ„ÛÂÌÚÌ¥ obrazce 

shodné
Ù¥„ÛË ÌÂÔflÏÓ 

ÍÓÌ„ÛÂÌÚÌ¥ obrazce nepřímo 
shodné

Ù¥„ÛË ÔflÏÓ ÍÓÌ„ÛÂÌÚÌ¥ ob-
razce přímo shodné

Ù¥„ÛË ÒËÏÂÚË˜Ì¥ ‚¥‰ÌÓÒÌÓ 
ˆÂÌÚ‡ útvary souměrné podle 
středu

Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚‡ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ‡ finanční 
matematika

ÙÓÏÛÎ‡ vzorec
ÙÓÌÚ‡Î¸Ì‡ ÔÎÓ˘ËÌ‡ 

ÔÓÂÍˆ¥È nárysna
ÙÓÌÚ‡Î¸Ì‡ ÔÓÂÍˆ¥fl nárys
ÙÛÌÍˆ¥fl funkce

ÁÓÒÚ‡˛˜‡ ÙÛÌÍˆ¥fl rostoucí 
funkce

Î¥Ì¥ÈÌ‡ ÙÛÌÍˆ¥fl lineární funkce
Î¥Ì¥ÈÌ‡ Î‡Ï‡Ì‡ ÙÛÌÍˆ¥fl lineární 

lomená funkce
ÔÓÒÚ¥ÈÌ‡ ÙÛÌÍˆ¥fl konstantní 

funkce
ÒÔ‡‰Ì‡ ÙÛÌÍˆ¥fl klesající funkce
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ÚË„ÓÌÓÏÂÚË˜Ì‡ ÙÛÌÍˆ¥fl go-
niometrická funkce

ÙÛÌÍˆ¥fl Á ‡·ÒÓÎ˛ÚÌËÏ 
ÁÌ‡˜ÂÌÌflÏ funkce s absolutní 
hodnotou

ÙÛÌÍˆ¥fl Í‚‡‰‡ÚÌ‡ kvadratická 
funkce

ÙÛÌÍˆ¥fl ÍÓÒËÌÛÒ‡ funkce kosinus
ÙÛÌÍˆ¥fl ÍÓÚ‡Ì„ÂÌÒ‡ funkce 

kotangens
ÙÛÌÍˆ¥fl ÒËÌÛÒ‡ funkce sinus
ÙÛÌÍˆ¥fl Ú‡Ì„ÂÌÒ‡ funkce tangens

ı‚ËÎËÌ‡ minuta
ıÓ‰‡ tětiva
ˆÂÌÚ ‚‡„Ë těžiště
ˆÂÌÚ ÍÛ„‡ střed kružnice
ˆÂÚÌÚ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl střed otáčení
ˆÂÌÚ‡Î¸Ì‡ ÒËÏÂÚ¥fl středová 

souměrnost
ˆËÎ¥Ì‰ válec

ˆËÎ¥Ì‰ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl rotační válec
ˆËÙ‡ číslice
ˆËÙË (Û ‰ÂÒflÚÍÓ‚ÓÏÛ ‰Ó·Û), flÍ¥ 

ÒÚÓflÚ¸ ÔÂÂ‰ ÔÂ¥Ó‰ÓÏ předpe-
rioda

ˆ¥ÎÂ celek
˜‡Ò Ì‡‡ıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ÔÓˆÂÌÚ¥‚ úro-

kové období
˜‡ÒÚËÌ‡ část
˜‡ÒÚÍ‡ podíl
˜‡ÒÚÓÚ‡, ÔÓ‚ÚÓ˛‚‡Ì¥ÒÚ¸ četnost
˜ÂÚ‚ÂÚËÌ‡ čtvrtina
˜ËÒÂÎ¸ÌËÍ čitatel
˜ËÒÎ‡ čísla

‚Á‡πÏÌÓ Ó·ÂÌÂÌ¥ (ÔÓÚËÎÂÊÌ¥) 
˜ËÒÎ‡ opačná čísla

‚¥‰’πÏÌ¥ ˜ËÒÎ‡ záporná čísla
‰¥ÈÒÌ¥, Â‡Î¸Ì¥ ˜ËÒÎ‡ reálná čísla

‰Ó‰‡ÚÌ¥ ˜ËÒÎ‡ kladná čísla
¥‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ˜ËÒÎ‡ iracionální 

čísla
ÔÓÒÚ¥ ˜ËÒÎ‡ nesoudělná čísla
‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ˜ËÒÎ‡ racionální 

čísla
ˆ¥Î¥ ˜ËÒÎ‡ celá čísla

˜ËÒÎÓ číslo
‰ÂÒflÚÍÓ‚Â ˜ËÒÎÓ desetinné číslo
ÁÏ¥¯‡ÌÂ ˜ËÒÎÓ smíšené číslo
ÌÂÔ‡ÌÂ ˜ËÒÎÓ liché číslo
ÌÂÒÛÚÓ ÔÂ¥Ó‰Ë˜ÌÂ ˜ËÒÎÓ neryze 

periodické číslo
Ô‡ÌÂ ˜ËÒÎÓ sudé číslo
ÒÍÎ‡‰ÌÂ ˜ËÒÎÓ složené číslo
ÒÛÚÓ ÔÂ¥Ó‰Ë˜ÌÂ ˜ËÒÎÓ ryze 

periodické číslo
˜ËÒÎÓ Á ÌÂÒÛÚÓ ÔÂ¥Ó‰Ë˜ÌËÏ 

‰ÂÒflÚÍÓ‚ËÏ ÓÁÍÎ‡‰ÓÏ číslo 
s neryze periodickým desetinným 
rozvojem

˜ËÒÎÓ Á ÒÛÚÓ ÔÂ¥Ó‰Ë˜ÌËÏ 
‰ÂÒflÚÍÓ‚ËÏ ÓÁÍÎ‡‰ÓÏ číslo 
s ryze periodickým desetinným 
rozvojem

˜ËÒÎÓ ã˛‰ÓÎ¸Ù‡ Ludolfovo číslo
˜ËÒÎÓ‚‡ ‚¥Ò¸ číselná osa
˜ËÒÎÓ‚ËÈ ‚Ë‡Á číselný výraz
˜ËÒÎÓ‚ËÈ (Í¥Î¸Í¥ÒÌËÈ) ÁÌ‡Í čísel-

ný (kvantitativní) znak
˜ËÒÎÓ‚ËÈ fl‰ číselná řada
˜ÎÂÌ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl člen poměru
˜ÓÚËËÍÛÚÌËÍ čtyřúhelník
˜ÓÚËËÍÛÚÌËÍ Á ÌÂÔ‡‡ÎÂÎ¸ÌËÏË 

ÒÚÓÓÌ‡ÏË různoběžník
¯ËËÌ‡ ÔflÏÓÍÛÚÌÓ„Ó 

Ô‡‡ÎÂÎÂÔ¥ÔÂ‰‡ šířka kvádru
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