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MATEMATIKA

1. Úvod do algebry (řešení jednoduchých rovnic)
1. Klíčová slova: Algebra, neznámá, proměnná, osamostatnění, odstranění zlomků,
rovnost, rovnováha, úpravy
2. Cíle: Uvědomit si, že v případě rovnice musíme pro udržení rovnosti provést stejné
změny na levé a pravé straně, podobně jako při udržování rovnováhy na vahách
musíme na obě misky vah přidat, případně ubrat totéž
3. Základní pojmy: Cvičení je vhodné pro žáky, se základní znalostí aritmetiky, jako
úvod do lineárních rovnic
4. Cvičení: viz prezentace PowerPoint snímek č. 1 až č. 14 při výuce na interaktivní
tabuli nebo na PC (s projektorem). V případě výuky na klasické tabuli možnost
vytisknout.

Úvod do algebry
(řešení jednoduchých rovnic)
Algebra je zábava,
řešení hádanek (rébusů).
(1. ekvivalentní úprava rovnic)
Obrazový materiál: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balance_icon.svg
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu
ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
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MATEMATIKA
1. Úvod do algebry (řešení jednoduchých rovnic)

2. Pár užitečných rad, jak postupovat při řešení složitějších rovnic
1. Klíčová slova: Převedení členů levá a pravá strana, druhá strana, rovnost, rovnováha,
úpravy, odstranění závorek, odstranění zlomků, převedení členů s neznámou a bez
neznámé, neznámá, osamostatnění, ověření správnosti (zkouška)
2. Cíle: Uvědomit si, že v případě rovnice musíme pro udržení rovnosti provést stejné
změny na levé a pravé straně, podobně jako při udržování rovnováhy na vahách musíme
na obě misky vah přidat, případně ubrat totéž.
3. Základní pojmy: Cvičení je vhodné pro žáky, se základní znalostí aritmetiky, po
zvládnutí úvodu do lineárních rovnic.
4. Cvičení: viz prezentace PowerPoint snímek č. 1 až č. 14 při výuce na interaktivní tabuli
nebo na PC (s projektorem). V případě výuky bez IT možnost vytisknout.

Lineární rovnice
Pár užitečných rad,
jak postupovat při řešení
složitějších rovnic

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu
ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
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MATEMATIKA
2. Pár užitečných rad, jak postupovat při řešení složitějších rovnic

3. Lineární rovnice Běloun 91/1a (jednoduché závorky)
1. Klíčová slova: Převedení členů levá a pravá strana, druhá strana, rovnost, rovnováha,
úpravy, odstranění závorek, odstranění zlomků, převedení členů s neznámou a bez
neznámé, neznámá, osamostatnění, ověření správnosti (zkouška)
2. Cíle: Uvědomit si, že v případě rovnice musíme pro udržení rovnosti provést stejné
změny na levé a pravé straně, podobně jako při udržování rovnováhy na vahách
musíme na obě misky vah přidat, případně ubrat totéž.
3. Základní pojmy: Cvičení je vhodné pro žáky, se základní znalostí aritmetiky, úvodu
do lineárních rovnic.
4. Cvičení: viz prezentace PowerPoint snímek č. 1 až č. 12 při výuce na interaktivní
tabuli nebo na PC (s projektorem). V případě výuky na klasické tabuli možnost
vytisknout.

Lineární rovnice
Běloun 91/1 a
Řešte rovnici a proveďte zkoušku:

3(x – 4) - 6(2x – 3) = 27 – 2x
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MATEMATIKA
3. Lineární rovnice Běloun 91/1a (jednoduché závorky)

4. Lineární rovnice Běloun 91/2a (složitější závorky)
1. Klíčová slova: Převedení členů levá a pravá strana, druhá strana, rovnost, rovnováha,
úpravy, odstranění závorek, odstranění zlomků, převedení členů s neznámou a bez
neznámé, neznámá, osamostatnění, ověření správnosti (zkouška)
2. Cíle: Uvědomit si, že v případě rovnice musíme pro udržení rovnosti provést stejné
změny na levé a pravé straně, podobně jako při udržování rovnováhy na vahách
musíme na obě misky vah přidat, případně ubrat totéž.
3. Základní pojmy: Cvičení je vhodné pro žáky, se základní znalostí aritmetiky, jako
úvodu do lineárních rovnic a odstraňování jednoduchých závorek.
4. Cvičení: viz prezentace PowerPoint snímek č. 1 až č. 9 při výuce na interaktivní
tabuli nebo na PC (s projektorem). V případě výuky na klasické tabuli možnost
vytisknout.

Lineární rovnice
Běloun 91/2 a

Řešte rovnici a proveďte zkoušku:

7 – [3 – (5 – x)] = 11 – 5x
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MATEMATIKA
4. Lineární rovnice Běloun 91/2a (složitější závorky)

5. Lineární rovnice Běloun 91/3a (jednoduché zlomky)
1. Klíčová slova: Převedení členů levá a pravá strana, druhá strana, rovnost, rovnováha,
úpravy, odstranění závorek, odstranění zlomků, převedení členů s neznámou a bez
neznámé, neznámá, osamostatnění, ověření správnosti (zkouška)
2. Cíle: Uvědomit si, že v případě rovnice musíme pro udržení rovnosti provést stejné
změny na levé a pravé straně, podobně jako při udržování rovnováhy na vahách
musíme na obě misky vah přidat, případně ubrat totéž.
3. Základní pojmy: Cvičení je vhodné pro žáky, se základní znalostí aritmetiky, jako
úvodu do lineárních rovnic a odstraňování jednoduchých závorek.
4. Cvičení: viz prezentace PowerPoint snímek č. 1 až č. 9 při výuce na interaktivní tabuli
nebo na PC (s projektorem). V případě výuky na klasické tabuli možnost vytisknout.

Lineární rovnice
Běloun 92/3 a

Řešte rovnici a proveďte zkoušku:

2
6  x   1  x  0
3
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MATEMATIKA
5. Lineární rovnice Běloun 91/3a (jednoduché zlomky)

6. Lineární rovnice Běloun 92/4a (složitější zlomky)
1. Klíčová slova: Převedení členů levá a pravá strana, druhá strana, rovnost, rovnováha,
úpravy, odstranění závorek, odstranění zlomků, převedení členů s neznámou a bez
neznámé, neznámá, osamostatnění, ověření správnosti (zkouška)
2. Cíle: Uvědomit si, že v případě rovnice musíme pro udržení rovnosti provést stejné
změny na levé a pravé straně, podobně jako při udržování rovnováhy na vahách
musíme na obě misky vah přidat, případně ubrat totéž.
3. Základní pojmy: Cvičení je vhodné pro žáky, se základní znalostí aritmetiky, jako
úvodu do lineárních rovnic a odstraňování závorek a jednoduchých zlomků.
4. Cvičení: viz prezentace PowerPoint snímek č. 1 až č. 9 při výuce na interaktivní tabuli
nebo na PC (s projektorem). V případě výuky na klasické tabuli možnost vytisknout.

Lineární rovnice
Běloun 92/4 a

Řešte rovnici a proveďte zkoušku:

7
1
1
7
r
r  r
10
4
3
2
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MATEMATIKA
6. Lineární rovnice Běloun 92/4a (složitější zlomky)

7. Lineární rovnice Běloun 92/4a (složené zlomky)
1. Klíčová slova: Převedení členů levá a pravá strana, druhá strana, rovnost, rovnováha,
úpravy, odstranění závorek, odstranění zlomků, převedení členů s neznámou a bez
neznámé, neznámá, osamostatnění, ověření správnosti (zkouška)
2. Cíle: Uvědomit si, že v případě rovnice musíme pro udržení rovnosti provést stejné
změny na levé a pravé straně, podobně jako při udržování rovnováhy na vahách
musíme na obě misky vah přidat, případně ubrat totéž.
3. Základní pojmy: Cvičení je vhodné pro žáky, se základní znalostí aritmetiky, jako
úvod do lineárních rovnic.
4. Cvičení: viz prezentace PowerPoint snímek č. 1 až č. 9 při výuce na interaktivní tabuli
nebo na PC (s projektorem). V případě výuky na klasické tabuli možnost vytisknout.

Lineární rovnice
Příklad 35

Řeš rovnici a proveď zkoušku:

x
3
x6
2
1 
6
3
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MATEMATIKA
7. Lineární rovnice Běloun 92/4a (složené zlomky)

8. Lineární rovnice př. 38 a 39 (složené zlomky)
1. Klíčová slova: Ppřevedení členů levá a pravá strana, druhá strana, rovnost, rovnováha,
úpravy, odstranění závorek, odstranění zlomků, převedení členů s neznámou a bez
neznámé, neznámá, osamostatnění, ověření správnosti (zkouška)
2. Cíle: Uvědomit si, že v případě rovnice musíme pro udržení rovnosti provést stejné
změny na levé a pravé straně, podobně jako při udržování rovnováhy na vahách
musíme na obě misky vah přidat, případně ubrat totéž.
3. Základní pojmy: Cvičení je vhodné pro žáky, se základní znalostí aritmetiky, jako
úvod do lineárních rovnic.
4. Cvičení: viz prezentace PowerPoint snímek č. 1 až č. 9 při výuce na interaktivní tabuli
nebo na PC (s projektorem). V případě výuky na klasické tabuli možnost vytisknout.

Lineární rovnice
Příklad 38

Řeš rovnici a proveď zkoušku:

4
n
5   
9
2

3
3

n
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MATEMATIKA
8. Lineární rovnice př. 38 a 39 (složené zlomky)

9. Lineární rovnice Běloun 93/9c (složitější rovnice)
1. Klíčová slova: Ppřevedení členů levá a pravá strana, druhá strana, rovnost, rovnováha,
úpravy, odstranění závorek, odstranění zlomků, převedení členů s neznámou a bez
neznámé, neznámá, osamostatnění, ověření správnosti (zkouška)
2. Cíle: Uvědomit si, že v případě rovnice musíme pro udržení rovnosti provést stejné
změny na levé a pravé straně, podobně jako při udržování rovnováhy na vahách
musíme na obě misky vah přidat, případně ubrat totéž.
3. Základní pojmy: Cvičení je vhodné pro žáky, se základní znalostí aritmetiky, jako
úvod do lineárních rovnic.
4. Cvičení: viz prezentace PowerPoint snímek č. 1 až č. 9 při výuce na interaktivní tabuli
nebo na PC (s projektorem). V případě výuky na klasické tabuli možnost vytisknout.

Lineární rovnice
Běloun 93/9c

Řešte rovnici a proveďte zkoušku:

2  5x
2

-

3  7x
=
5

1-

10

x6
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MATEMATIKA
9. Lineární rovnice Běloun 93/9c (složitější rovnice)

10. Lineární rovnice Běloun 92/5d (složitější rovnice)
1. Klíčová slova: Ppřevedení členů levá a pravá strana, druhá strana, rovnost, rovnováha,
úpravy, odstranění závorek, odstranění zlomků, převedení členů s neznámou a bez
neznámé, neznámá, osamostatnění, ověření správnosti (zkouška)
2. Cíle: Uvědomit si, že v případě rovnice musíme pro udržení rovnosti provést stejné
změny na levé a pravé straně, podobně jako při udržování rovnováhy na vahách
musíme na obě misky vah přidat, případně ubrat totéž.
3. Základní pojmy: Cvičení je vhodné pro žáky, se základní znalostí aritmetiky, jako
úvod do lineárních rovnic.
4. Cvičení: viz prezentace PowerPoint snímek č. 1 až č. 9 při výuce na interaktivní tabuli
nebo na PC (s projektorem). V případě výuky na klasické tabuli možnost vytisknout.

Lineární rovnice
Běloun 92/5d

Řešte rovnici a proveďte zkoušku:

2,5(4 – 5s) – 3,3s = -1,8 – 5(3s – 1,4)
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10. Lineární rovnice Běloun 92/5d (složitější rovnice)
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