
4. 5.—7. 5. Ekvivalentní úpravy rovnice, zkouška 

1) tento týden opět pouze ve středu v 10 h VIDEOKONFERENCE 

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

2) pokud ještě někdo nemohl vypracovat test v edupage na konstrukci čtyřúhelníků, tak mi aspoň načrtne náčrt+ popis a 

doplní o rozbor-vyznačí na čem leží hledané body např. na kružnici, polopřímce, rovnoběžce apod. např. v malování bez 

konstrukce a odešle na výše uvedený e-mail 

3) tuto teorii si zapiš do PS str.134 

Rovnice = rovnost dvou výrazů např. 4 + 2 = 1 + 5 

Levá strana je 4+2, pravá strana je 1 +5 

Mezi ekvivalentní úpravy rovnic (úpravy, které nemění kořen rovnice-výsledek), patří: 

- 1) výměna stran rovnice (levou za pravou) 

- 2) k oběma stranám rovnice můžeme přičíst či odečíst stejné číslo 

- 3) obě strany rovnice lze vynásobit či vydělit stejným číslem různým od nuly 

4) toto si jen přečti: 

Jak postupovat při řešení lineární rovnice? 

- Při řešení rovnice se snažíme mít členy s neznámou na jedné straně rovnice a čísla na druhé straně 

rovnice. Využíváme k tomu ekvivalentních úprav. 

- Zapíšeme řešení rovnice (tzv. kořen rovnice) 

- Pokud obsahuje rovnice závorky, roznásobíme je a sečteme či odečteme členy, které k sobě patří 

- Nezapomeneme na zkoušku: 

-  Zkouška – vždy dosazujeme do původní rovnice (před tím, než jsme ji upravovali) 

-  řešíme ji zvlášť pro pravou a levou část rovnice (pravá část je výraz napravo od znaménka rovná se, 

levá část je výraz nalevo od znaménka rovná se). 

- Za neznámou dosazujeme vždy hodnotu proměnné, která nám vyšla při řešení rovnice (tzv. kořen 

rovnice). 

- Zkouška je vlastně výpočet hodnoty výrazu na pravé a levé straně rovnice. Zjišťujeme, jestli se hodnota 

obou výrazů shoduje (musí zde platit rovnost). 

- Platí zde analogie s rovnoramennými váhami – pokud cokoli z jedné misky vah odstraníme (nebo tam 

přidáme), musíme to samé odstranit či přidat i na druhé misce. Jinak by se rovnováha vah porušila. 

 

4) toto si zapiš do školního sešitu: 

     -  zopakujeme si opačná čísla: +3; -3     -2; +2  
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     - součet opačných čísel +1-1=0 a toho budeme využívat při řešení rovnic 

     - zopakuj si: x + x = 2x 

                          2x – 5x = - 3x 

5) Urči, pro kterou hodnotu proměnné nastane rovnost výrazů na levé a pravé straně (budeme potřebovat 

znát dosazování pro zkoušky do rovnic) 

          Př.  5x + 6= 3x – 4 

a) Za x dosaď číslo např. 2 

Nejdříve vypočteme levou stranu – značíme L: 5 .2 + 6= 10 + 6= 16 

pak vypočteme pravou stranu – značíme P: 3. 2–4=6–4= 2 vidíme 16 ≠ 2, zapíšeme 𝐿 ≠ 𝑃 

b) Za x dosaď číslo např. -5 

Nejdříve vypočteme levou stranu – značíme L: 5.(-5) + 6= -25 + 6= -19 

pak vypočteme pravou stranu – značíme P: 3. (-5) –4= -15–4= -19 vidíme −19 = −19, zapíšeme L=P 

6) Začneme řešením nejjednodušších rovnic, i když je na první pohled vidět řešení, nepodceňuj a vždy piš 

ekvivalentní úpravy za svislou čáru /. Budeme postupně přidávat řešení těžších rovnic se závorkami a se 

zlomky, kde už nebude patrné vidět hned výsledek čili kořen rovnice. U všech rovnic postupně 

zjednodušujeme zápis rovnic a vždy dojdeme k těmto nejzákladnějším. Je třeba u rovnic vždy udělat a zapsat 

zkoušku.  

Tyto příklady si zapište do PS str. 134, znak rovná se = se snažte psát vždy přehledně pod sebou, snažíme se, 

aby na jedné straně zůstaly jen výrazy s proměnnou např. x a na druhé straně jen čísla: 

Př.1) x–2= 5   /+2   Zk. L:7-2=5 

      x-2+2=5 + 2             P:5 

              x=7  L=P 

př.2) x+2=5   /-2   Zk. L: 3+2=5 

      x+2-2=5-2              P:5 

              x=3  L=P 

př.3) 2.x=6   /:2     Zk. L: 2.3=6 

      2.x :2=6:2                P:6 

              x=3  L=P 

př. 4) 
𝑥

4
= 2  /. 𝟒   Zk. L: 8:4=2 

          
𝑥

4
. 4 = 2.4          P:2 

            x=8            L=P 



 

př. 5) a) 5-x=1   /+x       Zk. L: 5-4=1             nebo lze řešit takto           b) 5-x=1    /-5 

          5-x+x= 1+x                  P:1              5-x-5=1-5 

                  5= 1+x    /-1       L=P                -x = -4   /:(-1)   

              5-1= 1+x-1        -x: (-1) =-4: (-1) 

                  4=x   výměna levé strany za pravou – první ekvivalentní úprava           x=4 

                  x=4 

7) vše můžeš zhlédnout na videu 

https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU 

8) PS 136/4- chci vidět zapsané ekvivalentní úpravy za svislou čarou a též zapište zkoušky-toto odešli  

na e-mail: novakblanka@seznam.cz 

do předmětu: třída-jméno-rce-136-4 
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