
11.5-15.5. EKVIVALENTNÍ ÚPRAVY ROVNIC 

1) VIDEOKONFERENCE ve středu a v pátek v 10 h  

- Pokud něčemu nerozumíte, napište mi na mail novakblanka@seznam.cz nebo bnovakova@1zdar.cz  

- Rovnice řešíme tak, abychom dostali na jedné straně výrazy s neznámou (VĚTŠINOU NA LEVÉ STRANĚ) a na druhé 

straně číselné výrazy (většinou na pravé straně) -je to však jedno, vždy musí vyjít stejný výsledek. 

- Zapište si vyřešené příklady do školního sešitu: 

2)  2x -13=7    /+13 toto je ekvivalentní úprava – nutno ji vždy napsat za svislou čáru 
         2x-13+13=7+13 tento řádek už můžeme vynechat  

       2x=20     /:2 
2x:2=20:2 - tento řádek taktéž už můžeme vynechat 
        X= 10 
 

Kdo chce, může už psát jen zkrácené zápisy: 

2x -13=7    /+13     1. řádek rovnice 

      2x=20     /:2 
                      X= 10  
 
VŽDY JE NUTNO VŠAK UDĚLAT ZKOUŠKU!!! 
ZK.: L: 2. 10-13= nutno vypočítat, ne opsat výsledek z pravé strany-může klidně vyjít jiné číslo 20-13=7 
        P: jen opíšu 7 ze zadání z 1. řádku rovnice (porovnám 7=7 vyšlo, takže můžu napsat na další řádek) 
        L=P  

 

3)  U této rovnice si ukážeme všechny 4 způsoby řešení-můžete začít převádět cokoliv, jak uvidíte, vždy vyjde 

stejný kořen rovnice: 

 

a) 2x – 2 = 5x +7    /+2  čísla -2, +7 jsou na obou stranách rovnice, tak je musím převést jen na  jednu stranu 

nejlépe pravou 

         2x -2+2=5x+7+2 můžeš si zapsat nebo vynechat tento řádek 

           2x=5x+9     /-5x   vidím, že mám pouze jedno číslo, a to 9 jen na jedné, a to pravé straně, ale výrazy 

s proměnnou 2x, 5x mám stále na obou stranách, takže musím převést na levou stranu, abych osamostatnila 

číslo 9 

2x-5x=5x-5x+9 můžete si zapsat nebo vynechat tento řádek 

-3x=9     /:( -3) dělím vždy číslem před x, v tomto případě záporným číslem 

-3x:( -3) =9: ( -3) můžete si zapsat nebo vynechat tento řádek 

X=-3 

Zkráceně píšeme jen tučně psané řádky, zápis pak vypadá takto: 2x – 2 = 5x +7    /+2   

                                                                                                                            2x=5x+9     /-5x  

                                                                                                                           -3x=9     /:( -3) 

                                                                                                               x=-3 

Nebo můžeme začít řešit takhle: 

 b)             2x -2 = 5x +7    /-2x 

               2x-2x-2= 5x-2x+7 

                         -2=3x+7    /-7 

                     -2-7= 3x+7-7 

                        -9=3x    /:3 

                   -9:3 =3x:3 

                        -3=x 

                          x=-3 

mailto:novakblanka@seznam.cz
mailto:bnovakova@1zdar.cz


c) další způsob: 

      2x-2=5x+7          /-7 

  2x-2-7=5x+7-7 

     2x-9=5x             /-2x 

2x-2x-9=5x-2x 

          -9=3x                  /:3 

-9:3=3x:3 

   -3=x 

     X=-3 

 

d) poslední způsob: 

      2x-2=5x+7                /-5x   1. řádek rovnice 

 2x-5x-2=5x-5x+7 

     -3x-2=7                       /+2 

-3x-2+2=7+2 

        -3x=9                           /:( -3) 

-3x:(-3)=9:( -3) 

           x=-3 

 

Ve všech 4 případech vyšel kořen rovnice -3. S tímto číslem nezapomene udělat zkoušku-vždy dosazujeme do 

prvního řádku rovnice-ve zkoušce už nesmí být žádná proměnná(neznámá). 

Zk.:L: 2. (-3)-2=-6-2=-8 

       P: 5.(-3)+7=-15+7=-8     vidím že -8 na levé straně se rovná -8 na pravé straně, takže napíšu 

       L=P 

POKUD MI ZKOUŠKA NEVYCHÁZÍ, MÁM ŠPATNĚ VÝSLEDEK, JE NUTNÉ PŘEPOČÍTAT CELOU ROVNICI ZNOVU!!! 

 

4) Vysvětlení na videích – jednokrokové rovnice 

https://cs.khanacademy.org/math/8-trida/xa6c32d514c48657d:linearni-

rovnice#xa6c32d514c48657d:jednokrokove-rovnice 

 

5) Vypočtěte a pošlete mi na mail: PS 137/5 i se ZKOUŠKAMI a nezapomeňte psát ekvivalentní úpravy za svislé 

čáry 

 

POZN.: Děkuji těm, kteří pravidelně mi odesílají práce, všem opravím a vysvětlím chyby, kterých se dopustili. 
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VŽDY JE NUTNO DĚLAT ZKOUŠKY!!! 

ZK.: L: 2. 10-13=vypočtu 20-13=7 

        P: jen opíšu 7 (porovnám 7=7- vyšlo, takže můžu napsat) L=P 

Zk.: L: 3. (-3)+7= -9+7=-2 nutno vypočítat, ne opsat 

        P:-2 jen opíšu ze zadání z 1. ř rovnice 

L=P 

Zk.: L=5.(-1)+7=-5+7=2 

       P=2 

L=P 

  

 

  


