
ÚPRAVY ROVNIC



• představují jednu z nejdůležitějších a nejužitečnějších kapitol celé 
matematiky

• je jim proto potřeba věnovat POZORNOST

• jistě jste se s rovnicemi již setkali, aniž byste o tom věděli
• jedná se o příklady typu:

• „Které číslo musím přičíst k šestce, abych získal číslo sedm?“
• „Kolik rohlíků musím koupit čtyřčlenné rodině, když každý sní tři?“

• K čemu tedy potřebujeme rovnice, když uvedené příklady dokážeme 
spočítat z hlavy?

• Všechny příklady nejsou tak snadné, proto se znalost ROVNIC hodí

ROVNICE



• tvrzení, že dvě věci jsou si rovné
• při počítání rovnic je cílem nalézt KOŘEN, což je taková hodnota 

proměnné, při které je rovnost splněna
• př.:

2x + 3 = 7

• kořen je roven číslu 2
• po dosazení kořenu bude na levé i pravé straně rovnice stejné číslo a rovnost 

bude splněna:

2 • 2 + 3 = 7
4 + 3 = 7

7 = 7

CO JE TO ROVNICE



• cílem je najít řešení (kořen) rovnice, které bude ve tvaru 
PROMĚNNÁ=ČÍSLO

• př.:

• upravujeme tedy rovnici, že: 
• výrazy s neznámou dáváme na levou stranu rovnice
• výrazy s čísly dáváme na pravou stranu rovnice

• musíme ale dbát na to, abychom nepoškodili rovnováhu, a tak 
nezměnili hodnotu řešení (kořene)
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x = 7 m = 0

p = 7



• Na principu rovnováhy funguje dětská houpačka:

• Na začátku je houpačka v ROVNOVÁZE, levá strana váží stejně jako 
pravá strana.

• Pokud na jednu strany houpačky přidáme dítě, tak aby houpačka 
zůstala vyvážená, musíme stejně těžké dítě přidat i na druhou stranu
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• Co kdybychom počet dětí na každé straně houpačky vynásobili čtyřmi?
• Bude houpačka opět v ROVNOVÁZE.

• Co kdybychom počet dětí na obou stranách houpačky vydělili dvěma? 
Bude houpačka v rovnováze?

• ANO. Na každé straně houpačky budou dvě děti.

• Co když na každé straně houpačky odečteme jedno dítě? 
Bude houpačka v rovnováze?

• ANO. Na každé straně houpačky bude jedno dítě
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• Rovnice se řeší pomocí EKVIVALENTNÍCH ÚPRAV:

Řešení rovnice se nezmění, jestliže přičteme o oběma stranám rovnice stejný výraz.

Řešení rovnice se nezmění, jestliže odečteme od obou stran rovnice stejný výraz.

Řešení rovnice se nezmění, jestliže vynásobíme obě strany rovnice stejným číslem 
nebo výrazem různým od nuly.

Řešení rovnice se nezmění, jestliže vydělíme obě strany rovnice stejným číslem 
nebo výrazem různým od nuly.
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