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Basic Math Assistant 

Basic Math Assistant je paleta základních matematických operací, 
kterou naleznete v nabídce Palettes (obrázek 1).  

Obrázek 1 

Po rozkliknutí dostanete tabulku podnabídek jako Calculator - 
kalkulačka, Basic Commands - základní příkazy, Typesetting - sazba 
a Help and Setting - nápověda a nastavení (viz obrázek 2). 

 
Obrázek 2 

Dále si jednotlivé podnabídky popíšeme.  
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Podnabídka Calculator (obrázek 3) obsahuje dvě záložky: 

Basic – základní kalkulačka a Advanced – kalkulačka pro pokročilé. 

 
Obrázek 3 

Tlačítko  slouží v dané podnabídce jako nápověda - jak provádět 
výpočty. 

Podnabídka Basic Commands obsahuje sedm záložek (obrázek 4). 

 
Obrázek 4 

Dále si jednotlivé záložky popíšeme. 
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Záložka  - zápis matematických konstant a funkcí. 

Záložka  - algebraické příkazy. 

Záložka  - početní příkazy. 

Záložka  - maticové příkazy. 

Záložka  - tabulkové, seznamové a vektorové příkazy. 

Záložka  - příkazy pro 2D kreslení. 

Záložka  - příkazy pro 3D kreslení. 

Tlačítko  slouží v dané podnabídce jako nápověda - jak pracovat s 
příkazy. 

Podnabídka Typesetting obsahuje pět záložek (obrázek 5). 

 
Obrázek 5 

Dále si jednotlivé záložky popíšeme.  
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Záložka  - forma sazby. 

Záložka  - symboly a řecká písmena. 

Záložka  - operátory. 

Záložka  - šipky a vodorovné oddělovače. 

Záložka  - ikonky. 

Tlačítko  slouží v dané podnabídce jako nápověda - jak pracovat se 
sazbou. 

Poslední podnabídka je Help and Setting (obrázek 6). 

 
Obrázek 6 

Další vlastnosti a využití Basic Math Assistant lze nastudovat 
v nápovědě programu Wolfram Mathematica. 


