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LINEÁRNÍ ROVNICE
Zpracoval: ing. Ivan Števula

Rovnice






Rovnice je matematické tvrzení, kde obě
strany jsou si „rovny“.
Každá rovnice má „pravou“ a „levou“
stranu.
Protože jsou si rovny, dáváme mezi ně
znaménko „=“.

3x2 + 2y = 5 – 4x
Levá strana = Pravá strana

Rovnice - úpravy
Ekvivalentní úpravy rovnic:
1. Jakékoliv číslo můžeme přičíst k oběma
stranám rovnice.
2. Jakékoliv číslo můžeme odečíst od obou
stran rovnice.
3. Obě strany rovnice můžeme vynásobit
stejným číslem (kromě nuly).
4. Obě strany můžeme vydělit stejným číslem.
5. Na obě strany můžeme aplikovat jakoukoliv
funkci

Rovnice – jejich dělení
Dělení rovnic:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lineární rovnice
Kvadratické rovnice
Exponenciální rovnice
Kubické rovnice
Goniometrické rovnice
Rovnice s odmocninou
Rovnice s absolutní hodnotou
Logaritmické rovnice atd. …

Lineární rovnice



Lineární rovnice – je rovnice o 1 neznámé
Lineární rovnice v základním tvaru:

a.x + b = 0


a, b jsou reálná čísla; x je neznámá

Lineární rovnice – postup
řešení
Postup řešení:
1. Obsahuje-li rovnice zlomky, vynásobíme
levou i pravou stranu nejmenším společným
násobkem jmenovatelů – tento typ rovnic
vynecháme.
2. Obsahuje-li rovnice závorky, odstraníme je
roznásobením.
3. Všechny členy rovnice obsahující neznámou
podtrhneme a převedeme na levou stranu,
ostatní členy na stranu pravou – při
převádění nezapomeneme změnit znaménka
!!!
4. Levou i pravou stranu rovnice podělíme
číslem před neznámou.

Lineární rovnice - příklad
Příklad:

3x - 2 = x + 4

1. Podtrhneme všechny členy obsahující x a
převedeme na stranu levou, ostatní na stranu
pravou – pozor na změnu znaménka !!!
3x - 2 = x + 4
3x – x = 4 + 2
2. Levou i pravou stranu rovnice podělíme číslem
před neznámou x.
2x = 6
/ :2
3. Výsledek řešení:

x=3

Lineární rovnice - řešení
Řešení lineárních rovnic (3 varianty
výsledku):
1. x = 3


Zkoušku provádíme (kontrolu správnosti řešení).

2. 0 = 0


Zkoušku provádíme - rovnice má nekonečně mnoho
řešení.

3. 0 = 5


Zkoušku neprovádíme – rovnice nemá řešení.

Lineární rovnice - zkouška
Zkouška (kontrola správnosti řešení):
Do zadání rovnice dosadíme nejdříve do levé
strany za neznámou x vypočítanou hodnotu, poté
do strany pravé.

Zadání rovnice:

2.

3x - 2 = x + 4
Výsledek řešení rovnice: x = 3

3.

Zkouška:

1.

Zk.: L = 3.3 – 2 = 7;
P = 3 + 4 = 7;
LS = PS;
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