
„Jestliže neumíš - naučíme, jestliže nemůžeš - pomůžeme ti, jestliže nechceš     
- nepotřebujeme tě.“
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1. MNOŽINY

Co se dozvíme? 
Že řadu věcí, které zní v matematice velmi složitě, známe z běžného života nebo ze

základní školy a možná pro nás nakonec žádným problémem nebudou. 

Co budeme potřebovat? 
Potřebujeme pochopit, že matematika má svůj jazyk a písmo, které budeme muset 

zvládnout.

Co je to množina?

Množina není pojem, který by se týkal jen matematiky. S množinami se setkáme v běžném
životě, jen nevíme, že se jim tak říká. Množinu tvoří žáci vaší třídy, množinou může být 
košík jablíček nebo seznam položek na účtence z nákupu. Množinou totiž v matematice 
nazýváme soubor jakýchkoli objektů. Těmto objektům říkáme prvky množiny. Množiny 
značíme velkými písmeny – A, B, N, A1, … a jejich prvky písmeny malými – a, b, x, … 
Prvkem může být ale taky číslo nebo přímo název (Pepík, červené jablíčko, houska, …)

Jak zapisujeme, že prvek patří do množiny?

Pavlík má v pondělí kroužek atletiky a ve čtvrtek kroužek zpěvu. V atletice má kamarády – 
Lucinku, Adélku, Honzíka, Toníka a Filípka a ve zpěvu – Milušku, Adélku, Pavlínku, Karlíka
a Filípka. Pavlík je prvňák a o množinách nic neví. Pokud se ho zeptáte, odkud zná 
Lucinku, řekne, že 

„Lucinka je kamarádka z atletiky“.

My už víme, že kamarádi tvoří dvě množiny, které můžeme označit A (atletika) a Z (zpěv). 
Pokud budeme chtít zkráceně zapsat, že prvek Lucinka patří do množiny A, použijeme 
symbol ∈ :

Lucinka ∈ A

Kdybyste se Pavlíka dále zeptali, jestli je Lucinka také kamarádka ze zpěvu, řekne, že 

„Lucinka není kamarádka ze zpěvu“.

My bychom v naší matematické řeči řekli, že prvek Lucinka nepatří do množiny Z a použili 
symbol ∉ :

Lucinka ∉ Z

Jak zapisujeme množiny?

Nejjednodušší způsob, jak zapsat množinu, je vypsat všechny její prvky. V takovém 
případě používáme k vymezení takového seznamu závorku typu { }  - tzv. množinovou 
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závorku. Pokud bychom místo jmen z horní ukázky použili jen počáteční písmena, napsali 
bychom:

A={l ; a ;h; t ; f }

Takovému způsobu zadání říkáme výčet.

Př.1 Zapište výčtem (se správnou symbolikou) množinu všech Pavlíkových kamarádů ze
zpěvu.

Pozn.: V některých případech není možné vypsat všechny prvky množiny. Problém je to 
zejména u množin s nekonečným počtem prvků. Pokud bychom například chtěli 
vypsat všechna sudá kladná čísla, mohli bychom použít zápis:

        S={2; 4 ;6 ;8 ;10 ; ...}

Př.2 V a M jsou dvě číselné množiny. Množina V obsahuje všechny známky, které 
můžeme dostat na vysvědčení. Množina M hodnoty všech mincí, kterými se platí 
v ČR. Obě množiny nejprve zapište se správnou symbolikou a pak do spodních 
zápisů doplňte symbol ∈ nebo ∉ .

6 V 2 M 3 V 10   V

10 M 100     M

Co znamená sjednocení, průnik a rozdíl množin? Co je to podmnožina?

Vraťme se k příkladu s Pavlíkem a jeho kamarády z atletiky a zpěvu. Pavlík stále neumí 
množinové pojmy. Pokud se ho zeptáte: „Pavlíku, kdo jsou všichni tvoji kamarádi 
z kroužků?“, Pavlík řekne:

„Všichni moji kamarádi z kroužků jsou Lucinka, Adélka, Honzík, Toník,
Filípek, Miluška, Pavlínka a Karlík.“

V řeči matematiky jsme provedli tzv. sjednocení množin A a Z. Provést sjednocení tedy 
znamená najít všechny prvky, které patří alespoň do jedné z množin. Pro sjednocení 
používáme symbol ∪ a píšeme:

 A∪Z={l ;a ;h ; t ; f ;m; p ;k }
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Dále bychom se Pavlíka mohli zeptat: „Pavlíku, kteří kamarádi s tebou chodí do atletiky a 
současně do zpěvu?“ Pavlík by odpověděl:

„Do atletiky i do zpěvu se mnou chodí Adélka a Filípek.“

My budeme říkat, že jsme našli průnik množin A a Z. Provést průnik tedy znamená najít 
všechny prvky, které patří současně do obou množin. Pro průnik používáme symbol ∩ a 
píšeme:

A∩Z={a; f }

Pozn.: Jednoduše můžeme říct, že sjednocení je to, co množiny dávají dohromady a 
průnik to, co mají společné.

Zkusme Pavlíkovi dát další otázku: Pavlíku, kteří kamarádi chodí do atletiky ale ne do 
zpěvu. Odpověď by byla:

„Jenom do atletiky se mnou chodí Lucinka, Honzík a Toník.“

Z matematického pohledu jsme hledali rozdíl množin A a Z. Zjistit rozdíl množin A a Z 
znamená najít všechny prvky z A, které nepatří do Z. Rozdíl značíme znaménkem 
„mínus“, tedy:

    A−Z={l ;h ; t }

Př.3 U Pavlíkových kamarádů z atletiky A={l ; a ;h; t ; f } a zpěvu Z={m;a; p ;k ; f }
najděte rozdíl Z−A .

Zeptejme se Pavlíka naposledy: „Pavlíku, která děvčata s tebou chodí do atletiky?“ Pavlík 
nám řekne:

„Z děvčat chodí do atletiky Lucinka a Adélka.“

My se naučíme říkat, že Pavlík vytvořil podmnožinu množiny A tzn. vybral jen část 
množiny A, kterou můžeme označit například DA={l ;a} . O podmnožině množiny A 
mluvíme tehdy, pokud všechny její prvky patří do A a píšeme DA⊂A . Pokud chceme 
říct, že se o podmnožinu nejedná, použijeme symbol ⊄ .

Pozn.: Při provádění množinových operací je výsledkem znovu množina. Někdy se ale 
může stát, že žádné požadované prvky nenajdeme. Množině, která neobsahuje 
žádné prvky říkáme prázdná množina a značíme ji ∅ .

5



Př.4 Máme tři množiny: A={0 ;1;5 ;8},B={0 ;1 ;2;5 ;7 ;8},C={0 ;2; 4 ;6 ;7} . Určete

a) B∪C= b) B∩C=

c) A∪B= d) A∩C=

e) C−B= f) B−A=

g) A−B=

h) (A∩B)−C=

i) B∩(A∪C)=

Protože množina je soubor jakýchkoli prvků, může být množinou i geometrický objekt. 
V dalším příkladu budeme mít takové objekty tři. Výsledkem pak bude část plochy, kterou 
vybarvíme. 

Př.5 Na obrázku najdete tři plošné útvary – kruh K, čtverec C a trojúhelník T. 
Zvýrazněte oblast odpovídající zadané operaci.

a) C∩K b) K∪T

c) T−C d) K−(T∩C)
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e) K−(T∪C) f) T∩(K∪C)

Co jsou Vennovy diagramy?

Pokud vám vyhovovala práce s obrázky v minulém příkladu, jistě si oblíbíte i Vennovy 
diagramy. Jsou to geometricky vymezené oblasti obsahující prvky množin. Mohou mít tvar 
kruhů, elips, obdélníků – záleží na naší fantazii. Pro Pavlíkovy kroužky by mohly vypadat 
například takto:

Na první pohled nejde o nic objevného – prvky nejsou zapsány v závorce ale v bublině. 
Pokud ale necháme bubliny překrýt tak, abychom nemuseli psát dvakrát stejné prvky, 
můžeme snadno a rychle provádět množinové operace:

Na dalších obrázcích najdete přehledně označeny sjednocení, průnik a oba rozdíly.
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A∪Z   A∩Z

A−Z    Z−A

Pozn.: Pokud má Pavlík ještě další kamarády, kteří s ním nechodí do atletiky ani do zpěvu,
můžeme naše diagramy ještě „obkreslit“ množinou všech Pavlíkových kamarádů. 
V níže vyznačené oblasti pak jsou kamarádi, které má Pavlík mimo své kroužky.

K čemu se dají Vennovy diagramy využít?
V matematice (a také u maturity) se budeme setkávat se slovními úlohami, ve 

kterých budeme řešit nějaký praktický problém. Nejprve se vždy potřebujeme v daném 
problému zorientovat – přehledně si uspořádat informace, které máme k dispozici. Pak 
nám může pomoct náčrt situace, tabulka nebo např. diagram.
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Př.6 Ve třídě na střední škole jsme zjišťovali, kteří žáci mají staršího a kteří mladšího 
sourozence. Výsledky jsme zaznamenali do Vennova diagramu na spodním 
obrázku.

Diagram jsme rozdělili na čtyři oblasti a počty žáků v nich označili a, b, c, d. Pomocí
čísel a, b, c, d vyjádřete následující počty:

počet žáků, kteří mají mladšího i staršího sourozence  =

počet žáků, kteří nemají žádného sourozence =

počet žáků, kteří mají mladšího sourozence =

počet žáků, kteří nemají staršího sourozence =

počet žáků ve třídě =

Pozn.: V minulém příkladu jsme si vyzkoušeli práci s tzv. proměnnou. V matematice se 
nám někdy stane, že při řešení problému neznáme konkrétní čísla, protože ta se 
mohou příklad od příkladu měnit. Proměnné jsou pak písmena, která používáme 
místo takových čísel. Naučit se s proměnnou dobře pracovat pro nás bude důležité,
protože nám to pomůže vyřešit ne jednu konkrétní situaci, ale mnoho situací 
najednou.

V dalším příkladu si vyzkoušíme, jak by situace ve třídě mohla vypadat s konkrétními čísly.

Př.7 Ve třídě je 30 dětí. Z toho je 7 jedináčků, 14 má staršího sourozence a 12 mladšího 
sourozence. Rozhodněte, kolik žáků má jen mladšího sourozence.
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Smysl proměnné si ukážeme na dalším příkladu. Opět půjde o podobnou situaci, ale s 
jinými čísly. Pro nás už ale řešení určitě nebude problém, protože postup je stále stejný.

Př.8 Ve třídě je 28 dětí. Z toho je 23 má nějakého sourozence, 10 nemá staršího 
sourozence a 11 nemá mladšího sourozence. Rozhodněte, kolik žáků má staršího i 
mladšího sourozence.
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Jak zjistíme, že jsme množiny zvládli? Můžeme si je nějak procvičit?

U1 K je množina všech krajských měst v ČR a V množina všech měst s počtem 
obyvatel větším než 60 000 obyvatel. Do spodních zápisů doplňte místo 
otazníku symbol ∈ nebo ∉ .

Jihlava  ?  K Karlovy Vary  ?  V Havířov  ?  V

Kladno  ?  K Pardubice  ?  V

U2 Máme tři množiny: A={a ;c ;d ; e ; f },B={e ; f ; g},C={a; d ;e } . 
Určete:
a) A∪B b) C∪A c) C∩B d) B∩A e) C−A
f) B−C g) (A−C )∩B h) A∪(B∩C) i) (B∪C)−A

U3 Na obrázku jsou tři obdélníky - velký V, střední S a malý M. 

V obrázku postupně označte výsledky následujících množinových operací:
a) M∪S b) V∩M c) S−V d) M−V
e) (M∪S)∩V f) (S−M )∩V g) M−(S−V )

U4 Vraťme se k množinám K a V měst z úlohy U1. Určete výčtem následující 
množiny:
a) K∩V b) K−V c) V−K

U5 Na Vennově diagramu jsou znázorněny číselné množiny K, L, M. 

Pomocí výčtu zapište množiny:
a) K∩M b) M−L c) (L∩K )∪M
d) M−(K∪L)
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U6 Studenti střední školy, kteří jedou na zimní kurz, si mohou vybrat z pobytu 
v Jeseníkách, Krkonoších nebo Alpách. Navíc se rozhodnou, jestli pojedou 
na lyže nebo snowboard. Počty studentů jsou zaznamenány v diagramu. 

Pomocí proměnných a, b, c, d, e, f zapište:
a) počet studentů, kteří jedou do Krkonoš
b) počet studentů, kteří jedou do zahraničí na snowboard
c) počet studentů, kteří jedou do Česka
d) počet studentů, kteří jedou na lyže
e) počet studentů, kteří nejedou na lyže do Česka

U7 Z 200 žáků školy dojíždí 45 vlakem a 90 nejezdí autobusem. Právě jedním 
prostředkem jezdí 135 žáků. Určete, kolik žáků jezdí vlakem i autobusem.

U8 90 žáků 7. ročníku může jet na zimní kurz. Vybírají si mezi Českem a 
Slovenskem a dále mezi snowboardem a lyžemi. Někteří zůstávají ve škole. 
Na snowboard jede 15 žáků, do Česka jede 45 žáků, lyžovat na Slovensko  
jede 25 žáků. Ve škole zůstává 15 žáků? Kolik žáků jede na lyže?
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Vyšlo to dobře?

U1 Jihlava ∈ K Karlovy Vary ∉ V Havířov ∈ V
Kladno ∉ K Pardubice ∉ V

U2 a) {a; b ;c ;d ;e ; f ; g ;h} b) A c) {e} d) {e ; f }
e) ∅ f) {f ;g } g) {f } h) A i) {g}

U3 a) b) c)

d) e) f)

U4 a) {Praha ;Brno;Ostrava; Plzeň ;Liberec ;Olomouc ;Ústí n .L . ;H . Králové ;Č .Bud . ;Pardubice ,Zlín}

b) {Karlovy Vary ;Jihlava} c) {Havířov ;Most ; Kladno}

U5 a) {4 ;5} b) {1 ;4 ;7 } c) {1 ;4 ;5 ;7 ;8} d) ∅
U6 a) b + d b) e c) a + b + c + d d) a + b + f e) c + d + e + f
U7 10 žáků
U8 60 žáků
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Potřebujeme o množinách vědět něco dalšího?
Rozhodně, a bude toho ještě dost. Množina může obsahovat různé druhy prvků, ale

pro nás bude nejdůležitější jeden typ.

Co jsou to číselné množiny a jaké druhy čísel známe?

Ze základní školy víme, že čísla mohou vypadat všelijak. Známe číslo 7 , číslo −3 , 

číslo
4
11

, číslo 12,39 , číslo 6 ,25 , číslo √ 10 nebo číslo π . Pokusíme se proto 

mezi ně vnést trochu pořádku a rozdělíme si je do určitých skupin - číselných množin. 
Naučíme se rozlišovat přirozená čísla, celá čísla, racionální čísla, iracionální čísla a reálná
čísla. Každá tato množina bude mít svou vlastní značku. Ke každé množině se také budou
vázat dovednosti, které budeme muset dobře zvládnout, abychom neměli problémy 
v dalších kapitolách.

Kterým číslům říkáme přirozená? Jaké dovednosti bychom s nimi měli zvládnout?

Mezi přirozená čísla patří čísla 1;2;3;4;5;6;7;8; … . Množinu přirozených čísel značíme N.

Pozn.: Jde vlastně o nejjednodušší číselnou množinu – o čísla, se kterými jsme se jako 
děti setkali poprvé. Pomáhají nám vyjadřovat počty osob nebo věcí, ale také pořadí 
ve skupině (první, druhý, …).

Pro čísla (nejen přirozená) jsme zavedli matematické operace – sčítání, odčítání, 
násobení a dělení. Při zápisech budeme dbát na správné čtení:

  součet

12 + 3 12 - 3 12 ⋅ 3      12 : 3

Př.9 Doplňte k operacím na horním řádku odpovídající název.

Budeme věřit, že sčítání, odčítání a násobení přirozených čísel jsme na základní škole 
bezpečně zvládli a soustředíme se na dělení přirozených čísel. Pokud při dělení dvou 
přirozených čísel vyjde výsledek beze zbytku, říkáme, že první číslo bylo dělitelné druhým.

Jak poznáme, že číslo je dělitelné jiným číslem?

Dělitelnost přirozených čísel některými vybranými čísly poznáme podle pravidel 
uvedených níže.
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Přirozené číslo je dělitelné číslem

1 vždy
2 je – li na posledním místě některá z číslic 0;2;4;6;8
3 je – li jeho ciferný součet dělitelný číslem 3
4 je – li poslední dvojčíslí dělitelné číslem 4
5 je – li na posledním místě některá z číslic 0;5
6 je – li současně dělitelné číslem 2 i číslem 3
8 je – li poslední trojčíslí dělitelné číslem 8
9 je – li jeho ciferný součet dělitelný číslem 9
10 je – li na posledním místě číslice 0

Pozn.: V poučce není uvedena dělitelnost číslem 7. U ní je snazší zkusit čísla vydělit.

Jak je to vlastně s kalkulačkou? Můžeme ji používat?
Kalkulačka je u maturity povolena, ale zadavatelé se snaží její použití omezit 

vhodným zadáním (úlohy s proměnnou, slovní úlohy apod.). Příliš časté použití kalkulačky 
totiž může vést k tomu, že se nenaučíme dovednosti, které budeme později potřebovat. 
Navíc nevypadá dobře, když na ní počítáme např. 8⋅7 - největší chyták malé násobilky. 
Pokud se ale cítíte v počítání nejistí, zkuste vždy nejdříve počítat zpaměti a až pak 
kontrolujte na kalkulačce.

Jaký je rozdíl mezi prvočíslem a číslem složeným?

Prvočíslo je přirozené číslo, které je dělitelné právě dvěma různými přirozenými čísly – 
číslem 1 a sebou samým – např. 2;3;5;7;11. Složené číslo je přirozené číslo dělitelné 
alespoň třemi různými přirozenými čísly – např.4;6;8;9;10. Číslo 1 necháváme mimo toto 
rozdělení. U mnoha příkladů se nám bude hodit rozklad čísla na součin prvočísel. Děláme 
jej u složených čísel tak, že číslo postupně dělíme dokud nám nezbudou pouze prvočísla. 
Rozklad můžeme psát do řádku nebo „stromečku“, jak si ukážeme na dalším příkladu.

Rozklad čísla 60 by pak mohl vypadat takto:

Pozn.: Pokud se v rozkladu vyskytuje některé číslo vícekrát, můžeme si při zápisu pomoci 
mocninou: např 60=6⋅10=2⋅3⋅2⋅5=2⋅2⋅3⋅5=22

⋅3⋅5
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Př.10 Rozložte na součin prvočísel následující čísla:
a) 84 b) 1210 c) 1568

Co je to největší společný dělitel a nejmenší společný násobek?

Vezměme si například čísla 12 a 20. Vypišme nejprve všechna čísla, kterými jsou obě 
dělitelná:

12→1 2 3 4 6 12 , 20→1 2 4 5 10 20

Dále vyberme ta, která jsou pro obě společná:

      1 2 4

Nakonec z nich vyberme to největší – číslo 4. Tomu pak říkáme největší společný dělitel. 
Největší společný dělitel několika přirozených čísel je tedy největší z čísel, kterými jsou 
všechna tato čísla dělitelná.

Nechme si čísla 12 a 20. Vypisujme teď jejich různé násobky:

12→12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 .. . , 20→20 40 60 80 100 120 140 .. .

Z nich vybereme ty, které jsou pro obě čísla společné:

60 120 180 .. .

Vybereme nejmenší – 60 a máme nejmenší společný násobek. Největší společný dělitel 
značíme D a nejmenší společný násobek n. Do závorky za ně píšeme čísla, pro která je 
určujeme - D(12 ;20)=4 , n(12 ;20)=60 .

Př.11 Určete největší společný dělitel a nejmenší společný násobek čísel 18 a 24.
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Pokud ale budeme mí větší čísla, mohl by být takový postup zdlouhavý. Pak bychom mohli
využít rozklad na součin prvočísel. Ukážeme si to znovu na číslech 12 a 20.

Určíme D(12 ;20) a n (12;20) pomocí rozkladu na součin prvočísel:

12=2⋅2⋅3

20=2⋅2⋅5

Nejprve najdeme D: Vidíme, že obě čísla jsou dělitelná dvojkou, přesněji dvěma dvojkami -
2⋅2 . Číslem 3 není dělitelná dvacítka a číslem 5 není dělitelná dvanáctka. Stačilo tedy 

najít společnou část rozvoje a máme výsledek:

     D(12 ;20)=2⋅2=4

Dále najdeme n: Víme, že hledané číslo musí být násobek dvanáctky, proto musí v rozvoji 
obsahovat část krok 1=2⋅2⋅3 . Kromě toho musí být i násobkem dvacítky, proto v jeho 
rozvoji potřebujeme 2⋅2⋅5 . Dvě dvojky už máme v části krok1 a bude stačit, když do ní 
dodáme číslo 5. Stačilo tedy zajistit, aby v rozvoji byla obsažena obě čísla a máme 
výsledek:

n(12 ;20)=2⋅2⋅3⋅5=60

Př.12 Určete D(48;60;168) a n(48;60;168).

Př.13 Určete čísla p a q tak aby platilo D(p;q)=15 a n(p;q)=150.
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Př.14 Miluška slaví narozeniny. Pro kamarády má 70 bonbónů a 56 lízátek. Chce 
z nich připravit balíčky se stejným obsahem tak, aby jí nic nezbylo. Kolik 
sladkostí může být maximálně v jednom balíčku?

Př.15 Na jezeře jezdí parníky okružní jízdu. Vyjíždějí v 10:00. Cesta prvního trvá 
42 minut, cesta druhého 28 minut a cesta třetího 21 minut. V kolik hodin se 
poprvé opět setkají v přístavu?

Př.16 Dřevěný špalíček má tvar kvádru s rozměry 75 mm x 105 mm x 150 mm.
a) Kolik špalíčků budeme minimálně potřebovat, abychom z nich složili 
krychli?
b) Špalíček chceme rozřezat na co největší krychličky. Kolik jich získáme?
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Našlo by se něco na procvičení přirozených čísel?

U9 Číslo 9973 je prvočíslo. Najděte k němu nejbližší větší přirozené číslo 
dělitelné
a) dvěma b) třemi c) čtyřmi d) pěti e) šesti
f) osmi g) devíti h) deseti

U10 U čísla 107 X3X určete číslici X tak, aby číslo bylo postupně dělitelné
a) čtyřmi b) šesti c) devíti

U11 Rozložte na součin prvočísel následující čísla:
a) 98 b) 256 c) 345 d) 1936

U12 Určete největší společný dělitel a nejmenší společný násobek čísel
a) 45 a 72 b) 24; 54 a 60

U13 Pro neznámé číslo x a číslo 12 platí: D(x;24)=8 a n(x;24)=96. Určete číslo x.

U14 Pás látky má rozměry 98 cm x 56 cm. Chceme jej rozstříhat na co největší 
stejné čtverce. Jaký jej jejich minimální počet?

U15 Tři ozubená kola do sebe postupně zapadají. Krajní mají 30 a 45 zubů, 
prostřední 75 zubů. Kolikrát se otočí prostřední kolo, než se znovu dostanou do 
výchozí polohy?

U16 Na svatbě napekli tři stejně velké várky koláčů v celkovém počtu menším 
než1000. První rozdělili do výslužky po 16 kusech, druhou po 20 kusech a 
třetí po 28 kusech. Z každé várky jim pak dva koláče zbyly. 
a) Kolik koláčů napekli celkem?
b) Kolik výslužek udělali?
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Vyšlo to dobře?

U9 a) 9974 b) 9975 c) 9976 d) 9975 e) 9978 f) 9976
g) 9981 h) 9980

U10 a) X=2 nebo X=6 b)  X=2 nebo X=8 c) X=8
U11 a) 2⋅72 b) 28 c) 3⋅5⋅23 d) 24

⋅112

U12 a) D(45;72)=9 a n(45;72)=360 b)  D(24;54;60)=6 a n(24;54;60)=1080
U13 x=32
U14 28
U15 po 6 otočeních
U16 a) 566 b) 83
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Kterým číslům říkáme celá a odkud se vzala? 

Představme si na chvíli, že bychom znali jen přirozená čísla. Zdá se, že pak bychom měli 
problém i s řešením některých velmi jednoduchých praktických problémů – např.:

Na stole máme košík s dostatečně velkým počtem jablíček. Maminka po nákupu pět 
jablíček přidá, ale děti za chvíli tři jablíčka vezmou. Jak se změnil počet jablíček v košíku?

Situaci si zapíšeme matematicky:
+5−3=+2

A můžeme odpovědět: „V košíku přibyla dvě jablíčka.“

Vidíme, že jsme si vystačili s přirozenými čísly. Co kdyby ale bylo zadání trochu jiné?

Na stole máme košík s dostatečně velkým počtem jablíček. Maminka po nákupu tři 
jablíčka přidá, ale děti za chvíli pět jablíček vezmou. Jak se změnil počet jablíček 
v košíku?

Situaci si znovu zapíšeme matematicky:
+3−5=?

A máme tady problém … Odpověď přitom ale známe: „Ubyla dvě jablíčka.“

Náš problém je vlastně v pouze tom, jak výsledek matematicky zapsat. Je jasné, že v něm
musí být číslo 2 a nabízí se použít znaménko mínus - i v zápisu na levé straně používáme 
plus pro přidání a mínus pro ubrání. Domluvíme se tedy na zápisu:

+3−5=−2

Takovým způsobem se do matematiky dostávají záporná čísla. Pokud vezmeme všechna 
přirozená čísla, přidáme k nim čísla opačná (záporná) a číslo 0, máme množinu celých 
čísel. Mezi celá čísla tedy patří …;-3;-2;-1;0;1;2;3; … Celá čísla značíme Z.

Co všechno máme umět s celými čísly?

Opět by se chtělo říct, že základní matematické operace s celými čísly máme dobře 
zvládnuté ze ZŠ. Přesto asi cítíme že „mínus“ občas jisté problémy přináší. Proto si přece 
jen počítání s celými čísly procvičíme na několika příkladech a třeba se i přiučíme něco 
nového. V zápisech příkladů máme určité dohody. Například platí, že znaménko plus na 
začátku nemusíme uvést - místo +3−5 tak píšeme spíše 3−5 . Dále platí, že 
násobení a dělení mají přednost před sčítáním a odčítáním. Pokud chceme chceme toto 
pořadí změnit, použijeme závorku. Pomocí ní dáváme přednost operacím, které jsou 
uvnitř.

Př.17 Vypočtěte −3⋅(2−4)−10 :5−3
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Proč právě na tohle nevzít kalkulačku?
Ono by to vlastně šlo a dokonce by to bylo pohodlnější. Jenže na té méně pohodlné

cestě se občas objeví nápad, který se nám bude hodit, až kalkulačka použít nepůjde.

Vezměme si například následující úkol:

Manžel odpracoval za měsíc 17 osmihodinových směn a manželka 13 osmihodinových 
směn. Oba jsou placeni 200 korunami za hodinu. Kolik si za měsíc vydělali dohromady?

Nejprve si příklad zapišme matematicky: Sečteme odpracované hodiny manžela a 
manželky a výsledek vynásobíme 200:

(17⋅8+13⋅8)⋅200

Je ale nutné počítat 17⋅8 ? Kolik směn odpracovali manželé celkem? - 17+13=30 . Pak
si můžeme zapsat:

      30⋅8⋅200

a lehce počítat
      30⋅8⋅200=3⋅8⋅2⋅1000=48⋅1000=48000 .

Bez kalkulačky jsme tak zjistili, že manželé si za měsíc vydělali 48 000 Kč.

Př.18 Vypočtěte zpaměti
a) 47⋅23−22⋅47 b) (14⋅41+26⋅41): 4      c) 11⋅36+18⋅18

Př.19 Máme následující početní úkol: 12−24: 4−3⋅2
a) Zpaměti určete výsledek.
b) Do úkolu umístěte závorky tak, aby byl výsledek postupně -9;12;6; a -36
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Na předchozích příkladech jsme si zkusili, jestli umíme s celými čísly počítat. Dále si 
zkusme, zda bychom si dovedli takový příklad nejprve sestavit ze slovního zadání.

Př.20 Ve skladu nefungovalo správně topení, proto firma měřila v hodinových 
intervalech teplotu . V 8:00 byla teplota -3°C za hodinu klesla o 2°C, ale  
za další hodinu stoupla o 11°C. Za další hodinu klesla na polovinu a 
v poslední hodině klesla o 4°C. Jaká byla teplota na konci měření – ve 
12:00? (Celý úkol si nejprve zapište matematicky.)

Na čem si procvičíme celá čísla?

U17 Bez pomoci kalkulačky vypočtěte
a) (−2)+(−3): (−1)−(−7) b) (5−3)[4−(−3−7)]
c) [3⋅(−2)−(−8)]⋅(−7)−(−2)⋅(−5)+3 :(−1)

U18 Bez pomoci kalkulačky vypočtěte
a) (6⋅39−39)⋅(−2) b) (22⋅76−21⋅86+20⋅96)(19⋅56−56⋅19)
c) 7⋅48−16⋅24

U19 Máme početní úkol −5⋅2−6−4⋅(−2)
a) Určete výsledek bez kalkulačky
b) Doplňte do zadání závorky tak, aby byl výsledek postupně -6;0;-24 a -80
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U20 V tramvaji jede 21 cestujících. Na první zastávce  deset vystoupí a čtyři přistoupí. 
Na další zastávce klesne počet cestujících v tramvaji na třetinu. Na třetí zastávce 
vystoupí tři cestující, ale nastoupí dvojnásobný počet. Kolik cestujících jede na 
čtvrtou zastávku? (Celý úkol si nejprve zapište matematicky.)

Vyšlo to dobře?

U17 a) 8  b) 28  c) -27
U18 a) -390 b) 0  c) -24
U19 a) -8 b) −5⋅2−(6−4)⋅(−2)=−6 , −(5⋅2−6−4)⋅(−2)=4 ,

   −5⋅2−[6−4⋅(−2)]=−24 , −5⋅(2−6−4)⋅(−2)=80
U20 (21−10+4): 3−3+2⋅3=8
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Co všechno už jsme probrali?
Zatím jsme se naučili pracovat s množinami, seznámili jsme se s přirozenými a 

celými čísly a zvládli s nimi základní početní operace. To všechno jsme se dále naučili 
používat u slovních úloh. Určitě nebude na škodu se vždy po několika celcích zastavit a 
nejdůležitější typy příkladů si zopakovat.

MNOŽINY, PŘIROZENÁ A CELÁ ČÍSLA – OPAKOVÁNÍ

P1 Máme tři množiny: E={1 ;3 ;5 ;6 ;9},F={4 ;5 ;8 ;9},G={2 ;3 ;9} . 
Určete:
a) E∩G b) F∪E c) G−F
d) E−(F∪G) e) E∩F∩G

P2 Na Vennově diagramu jsou znázorněny číselné množiny A, B, C. 

V obrázku postupně označte výsledky následujících množinových operací:
a) C∩B b) C−A c) (A∪C )∩B
d) B−(A∩C)

P3 Studenti gymnázia si mohou v rámci nepovinného předmětu vybrat další 
jazyk – japonštinu, španělštinu nebo francouzštinu. Rozvrh je upravený tak, 
aby mohli chodit do všech kroužků. Počty studentů jsou zaznamenány 
v diagramu.

Pomocí proměnných a, b, c, d, e, f, g, h zapište:
a) kolik studentů si vybralo francouzštinu
b) kolik studentů si vybralo dva a více jazyků
c) kolik studentů si nevybralo evropský jazyk
d) kolik studentů si vybralo právě jeden jazyk
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P4 Ve škole je 210 dětí. Na zahraniční dovolenou jelo v létě 88 z nich a na 
tuzemskou dovolenou 104. Na obě dovolené současně jelo 20 dětí. Kolik 
dětí nejelo na dovolenou?

P5 Určete 
a) D(99;132) a n(99;132) b) D(72;108;180) a n(72;108;180)

P6 Z tyčí délek 70 cm, 140 cm a 175 cm chceme nařezat stejné kolíky co 
největší délky. Kolik jich získáme?

P7 Martin, Standa a Tonda trénují na atletickém oválu. Všichni kluci vybíhají ve 
stejný okamžik. Martin oběhne ovál za 1,5 minuty, Standa za 2 minuty a 
Tonda za 2 minuty 15 sekund. Kolik koleček oběhne Martin, než se všichni 
kluci poprvé znovu setkají na startu?

P8 Vypočtěte bez použití kalkulačky
a) 7−2[−4−3(2−5)] b) (16⋅83+83⋅9)⋅4 c) 19⋅48+16⋅3

P9 Do početních příkladů vložte závorky tak, aby byl výsledek 4.     
a) 5−3⋅1−2 b) 6−8: 2−4⋅2

Vyšlo to dobře?

P1 a) {3 ;9} b) {1 ;3 ;4 ;5 ;6 ;8 ;9} c) {2 ;3} d) {1 ;6} e) ∅
P2 a) b) c)

d)

P3 a) d + e + f + g b) b + d + e + f c) a + h d) a + c + g
P4 38 dětí
P5 a) n(99;132)=396
P6 11 kolíků
P7 12 koleček
P8 a) -3 b) 8300 c) 960
P9 a) 5−(3⋅1−2)=4 b) (6−8):(2−4 )⋅2
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Co nás čeká dále?
Z dřívějška víme, že v matematice máme kromě celých čísel i nějaká další – zatím 

jsme si nepovídali o zlomcích, desetinných číslech, odmocninách a důležitých konstantách
jako je např. číslo π apod. Nejdůležitější pro nás proto dále bude naučit se bezpečně 
pracovat se zlomky a s procenty. 

Co budeme potřebovat? 
Z předchozího učiva se nám bude hodit rozklad na součin prvočísel a hledání 

nejmenšího společného násobku. Výhodou také bude umět ze základní školy trojčlenku.

Co jsou to racionální čísla a kde se s nimi setkáme?

Racionální čísla vznikají vydělením dvou celých čísel. Hlídáme si přitom, abychom nedělili 
číslem 0 – to v matematice není možné. Racionální čísla zapisujeme nejčastěji ve tvaru 
zlomku nebo desetinného čísla . Při zapisování racionálního čísla v desetinném tvaru nám 

přitom mohou vzniknout pouze dvě možnosti – ukončený rozvoj např.:
3
4
=0,75  nebo 

periodický rozvoj např.:
11
6

=1,83 . Racionální čísla značíme Q.

Pozn.: Kompromisem mezi zlomkem a desetinným číslem je zápis pomocí tzv. smíšeného 

čísla např.:
11
6

=1
5
6

, což čteme „ jedna a pět šestin“.

Zlomky používáme hlavně pro rozdělení nějakého celku – můžeme si vzít tři osminy pizzy, 
můžeme si rozdělit vydělané peníze na třetiny nebo si při basketbalu odpočineme mezi 
třetí a čtvrtou čtvrtinou.

Co je to krácení a rozšiřování zlomků?

Pozn.: V souvislosti se zlomky se budeme snažit nepoužívat  slova „nahoře“ a „dole“. Proto
si připomeňme, kde najdeme čitatel a kde jmenovatel:

Krácení zlomku je dělení čitatele i jmenovatele stejným nenulovým číslem.

Rozšiřování zlomku je násobení čitatele i jmenovatele stejným nenulovým číslem.

Při krácení a rozšiřování se hodnota zlomku nemění. Jejich účelem je často uvedení 
zlomku do tzv. základního tvaru. Jde vlastně o nejjednodušší tvar zlomku, kdy v čitateli a 
jmenovateli jsou celá nesoudělná čísla.
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Př.21 Zadané zlomky uveďte do základního tvaru:

a)
63
42

b)
288
432

c)
40,5
15

Př.22 Zlomky
7
16

a
11
24

zapište tak, aby měly stejného jmenovatele, a 

rozhodněte, který z nich je větší.

Co bychom měli umět se zlomky dále?

Dále potřebujeme zvládnout základní početní operace se zlomky – sčítání, odčítání, 
násobení a dělení. 

Př.23 Vypočtěte a)
3
4
⋅

1
6

b)
3
4

:
1
6

c)
3
4
+

1
6

d)
3
4
−

1
6
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Př.24 Vypočtěte ( 2
3
−

1
2 )⋅9

5
−

1
3
⋅9,9 a výsledek postupně zapište jako zlomek 

v základním tvaru, jako smíšené číslo a jako desetinné číslo.

Př.25 Vypočtěte
2

3
4
−

7
6

14
3

−1,5
a) pomocí uvedení na společného jmenovatele

b) pomocí vhodného rozšíření
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Na čem si procvičíme základní operace se zlomky?

U21 Zadané zlomky uveďte do základního tvaru.

a)
48
72

b)
378
315

c)
2408
3010

d)
0,25
1,35

U22 Zadané zlomky zapište ve tvaru se stejným jmenovatelem o porovnejte jejich 
velikosti.

a)
5
8
;

7
12

b)
11
18

;
13
21

U23 Vypočtěte

a)
1
6
+

3
10

−
1
15

b) ( 5
9
−

1
3 )⋅3

4
c)

7
8

:( 2
3
4
+

1
6 )

d) ( 2
9
−2) :( 1+

1
27 )

U24 Vypočtěte

a) ( 0,5−
5
6 )⋅0,6+

3
10

b) 0,75 :( 7
16

−1)−4
2
3

30



U25 Vypočtěte a)

1
2
−

5
6

4
3
+1

b)
−7,2+

3
5

1
4
+0,3

⋅
3
8

Vyšlo to dobře?

U21 a)
2
3

b)
6
5

c)
4
5

d)
5

27

U22 a)
5
8
>

7
12

, protože
15
24

>
14
24

b)
11
18

<
13
21

, protože
77
126

<
78
126

U23 a)
2
5

b)
1
6

c)
3
10

d) −
12
7

U24 a)
1

10
b) -6

U25 a) −
1
7

b) −
9
2

c)
1
8
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Jak používáme zlomky v praxi a jak vypadá trojčlenka?

Už jsme si řekli, že zlomky používáme hlavně k vyjádření určité části celku. To se nám 
bude hodit například u úloh na společnou práci. Představme si následující situaci:

František nasbírá hrníček  jahod za 6 minut. Jeho mladšímu bráškovi by to trvalo 10 minut.
Jakou část hrníčku naplní za 3 minuty, pokud budou pracovat společně?

Nejprve si zapíšeme, jakou část hrníčku naplní za 1 minutu František a jakou bráška:

František za minutu …
1
6

bráška za minutu ...
1
10

Dále si vypočteme, kolik to bude za 1 minutu dohromady:

dohromady za minutu ...
1
6
+

1
10

=
5+3
30

=
8
30

=
4
15

Za 3 minuty to bude třikrát více:

dohromady za 3 minuty ... 3⋅
4
15

=
4
5

Společně by kluci za 3 minuty naplnili
4
5

hrníčku.

Př.26 Bazén se přítokovým potrubím plní 8 hodin a odtokovým vytéká 4 hodiny. Když 
k němu ráno přišel správce, byl naplněný přesně do poloviny. Správce chtěl 
bazén doplnit, ale omylem otevřel přítokové i odtokové potrubí. Jaká část 
bazénu byla naplněna za 2 hodiny?
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Zlomky také mohou vyjadřovat poměry. Ty nám říkají, kolikrát je určitý celek větší nebo 
menší než jiný. Poměr často zapisujeme pomocí dvojtečky – např.: 3:2, 1:4:5 apod.

Na lahvi sirupu je napsáno: „Doporučené ředění v poměru 1:8.“ Kolik nápoje podle návodu
dostaneme, pokud si do sklenice nalijeme 0,5 dl sirupu?

Zápis 1:8 znamená, že na 1 díl sirupu připadá 8 dílů vody:

1d=0,5dl
8d=8⋅0,5dl=4dl

Nakonec sečteme množství sirupu a vody:

0,5dl+4 dl=4,5dl

Získáme tedy 4,5 dl nápoje.

Důležité přitom je uvědomit si, že dílů je v celku dohromady 9.

Př.27 Tři kamarádi střídavě docházeli na stejnou brigádu. Zaměstnavatel  jim na konci 
měsíce vyplatil 12 600 Kč. Podle odpracované doby kluci rozhodli, že bude 
spravedlivé rozdělit si peníze v poměru 5:2:2. Kolik peněz dostal kamarád 
s největší výplatou? 

Poměr může také vyjadřovat nějakou změnu. Např. věta: „Počet účastníků vzrostl 
v poměru 9:4.“ znamená, že místo každých čtyř účastníků přišlo devět. Pak se můžeme 
setkat s podobným problémem jako Bertík v další ukázce.
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Na oslavě narozenin měl Bertík čtyři kamarády, pro které upekl dortíky. Použil 20 dkg 
mouky a dortíků bylo tak akorát. Na Silvestra zase chystá dortíky, ale kamarádů má přijít 
devět. Kolik mouky si má přichystat?

Počet kamarádů vzrostl v poměru 9:4. Bude třeba zvýšit počet dortíků a tedy i mouky a to 
tak, aby byl poměr 9:4 zachován. 4 dílům odpovídá 20 dkg mouky. Zjistíme, kolik odpovídá
9 dílům.

4 d=20dkg
1d=5dkg
9d=45dkg

Bertík bude na Silvestra potřebovat 45 dkg mouky.

Vidíme, že dvě věci se mohou vzájemně ovlivňovat – počet lidí má vliv na počet dortíků. 
Pokud se pak při změně jedné z nich mění i druhá ve stejném poměru, mluvíme o přímé 
úměrnosti, pokud v opačném poměru mluvíme o úměrnosti nepřímé.

Pozn.: Zjednodušeně můžeme přímou úměrnost vyjádřit souslovím „čím více – tím více“ a 
nepřímou souslovím „čím více– tím méně“.

Úlohy na zachování poměru tvoří tzv. trojčlenku. Název vzniká z toho, že známe tři údaje a
chybí nám čtvrtý. V úloze s Bertíkem jsme znali dvojici 4 kamarádi – 20 dkg, a ve dvojici 
9 kamarádů - ? dkg nám chyběla druhá polovina. Trojčlenku můžeme také řešit 
následujícím mechanismem:

Příklad s Bertíkem si uspořádáme s počtem lidí vlevo a množstvím mouky vpravo.

Rozhodneme se mezi přímou a nepřímou úměrností – čím více lidí, tím více mouky – 
přímá úměrnost. Na obě strany si přidáme šipky se stejným směrem (pro nepřímou 
úměrnost by byl směr opačný).

Šipky nám napovídají, jak složit stejné poměry na obou stranách rovnice.

Vytvoříme si rovnici a vypočítáme ji.

x
20

=
9
4

/ ⋅20

      x=9⋅5=45 (dkg)
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Př.28 Silo se může plnit obilím několika stejnými otvory. Pokud je otevřeno 6 otvorů, 
trvá naplnění 32 minut. Jak dlouho by trvalo naplnění pří 8 otevřených 
otvorech?

Př.29 20 kilogramů hnojiva vystačí na plochu 50 arů. Kolik hnojiva budeme potřebovat 
na 12 hektarů pole?
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Už dříve jsme si řekli, že zlomky používáme v běžném životě hlavně k vyjádření určité 
části. Vždy je ale musíme vztahovat k nějakému konkrétnímu celku. Např.: „Ze 30 žáků 
měly dvě pětiny vyznamenání.“ Použitá předložka „z“ nebo „ze“ přitom znamená násobení:

2
5

 ze 30=
2
5
⋅30=12

Vyznamenání má tedy 12 žáků.

Př.30 Maminka objednala dětem dvě pizzy – sýrovou 800 g a šunkovou 1200 g. Večer
zjistila, že ze sýrové zbyla jedna čtvrtina a ze šunkové tři osminy. Vyjádřete 
zlomkem, jakou část maminčiny objednávky děti snědly.

Pozn.: U některých příkladů konkrétní velikost celku neznáme. Pokud pak potřebujeme 
celek zapsat, vyjadřujeme jej číslem 1.

Př.31 Ludvík snědl čtvrtinu koláče. Ze zbytku se rozhodl dát šestinu bratrovi. Jaká část
koláče Ludvíkovi zbyla? Jaká část byla snědena?
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Př.32 Útvar na obrázku je složený ze šesti čtverců. Obsah vybarvené části je
63 cm2. Jaký obsah má nevybarvená část?
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Dají se čísla znázorňovat graficky?

Čísla si můžeme přehledně zakreslovat na číselnou osu. Je to vlastně přímka s bodem, 
který odpovídá číslu nula, a stejně velkými dílky, které odpovídají vzdálenostem mezi 
jednotlivými čísly (ideálně mezi čísly 0 a 1). Kladná čísla nanášíme vpravo od nuly, 
záporná vlevo.

Př.33 Na číselné ose jsou dílky stejné velikosti. Určete číslo X.

Př.34 Na číselné ose jsou dílky stejné velikosti. Určete vzdálenost mezi čísly 0 a 1 
v centimetrech.
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Na čem si procvičíme praktické využití zlomků?

U26 Firma má zakázku na natření dlouhého plotu. Zkušený natěrač by to zvládl za 
9 hodin, brigádník za 15 hodin. Firma na zakázku poslala zkušeného natěrače a 
dva brigádníky. Jakou část plotu měli natřenu, když si za 3 hodiny udělali 
přestávku?

U27 Větší kombajn sklidí pole za 15 hodin, menší za 20 hodin. Na sklizni měly kombajny
pracovat společně, ale větší kombajn měl poruchu. Menší kombajn proto pracoval 
sám pět hodin a až pak mu přijel na pomoc větší. Společně pak oba kombajny 
pracovaly tři hodiny. Jaká část pole byla za celou dobu sklizena?

U28 Babička vyrábí domácí džem. Používá na něj 5 dílů jahod, 1 díl malin a 2 díly cukru.
Od sousedky dostala 3 kilogramy jahod. Kolik džemu by z nich mohla připravit?

U29 Útvar na obrázku se skládá ze tří čtverců s obsahy v poměru 9:4:1 a má celkový 
obsah 147 cm2. Jaký je obsah prostředního čtverce?

U30 Farma má plochu pro pěstování jahod rozdělenou na stejné záhony. Čtyři sběrači 
stihnout záhon sklidit za 4,5 hodiny. Kolik sběračů bychom museli pozvat, aby  stihli
záhon sklidit za 3 hodiny?

U31 Nádrž má objem 3200 litrů. Za 8 minut do ní přiteklo 1200 litrů vody. Jak dlouho 
ještě bude při stejném tempu trvat, než bude plná?

U32 Na karaoke večírku hrála dvakrát stejné písnička. Dvě kamarádky ji zazpívaly za 
3,5 minuty. Za jak dlouho ji ve druhé polovině večírku zazpívalo pět kamarádek?

U33 Dvě ozubená kola do sebe zapadají. Větší kolo má 54 zubů a menší kolo 36 zubů. 
Větší kolo se otočí 30 – krát za minutu. Kolikrát se za minutu otočí menší kolo?

U34 Ve třídě je 9 kluků a 15 děvčat. Do tanečních chodí
5
8

třídy, z kluků chodí do 

tanečních
2
3

. Jaká část děvčat chodí do tanečních?

U35 Honzík a Pepík měli dřevěné tyče stejné délky, ze kterých si chtěli nařezat špalíky. 
Honzík rozřezal tyč na 8 stejných dílů a Pepík na 6 stejných dílů. Když pak 
porovnali jejich délky, zjistili, že Pepík má špalíky o 5 cm delší. Jak dlouhá byla tyč?
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U36 Útvar na obrázku je složený z devíti čtverců. Jakou část obrazce tvoří vybarvená 
část?

U37 Lucinka dostala k narozeninám velký balík bonbónů. Čtvrtina byla malinových a 
zbytek měl citrónovou příchuť. Za týden zjistila, že snědla dvě třetiny malinových a 
šestinu citrónových. Teď jí zbývá 34 bonbónů. Kolik měla původně malinových?

U38 Láďa s Katkou si naplánovali třídenní výlet na kolech. První den ujeli dvě pětiny 
naplánované trasy. Druhý den byli trochu unavení a tak ujeli jen šestinu zbývající 
vzdálenosti a šli k vodě. Na poslední den jim zbylo 75 km. Jak dlouhá byla 
plánovaná trasa?

U39 Na číselné ose jsou dílky stejné velikosti. Určete číslo X.

U40 Na číselné ose jsou dílky stejné velikosti. Jaká by byla vzdálenost mezi čísly 0 a 1?

Vyšlo to dobře?

U26
11
15

U27
2
5

U28 4,8 kg U29 42 cm2

U30 6 sběračů U31 13 min 20 s U32 3,5 minuty U33 45 – krát

U34
3
5

U35 120 cm U36
5
9

U37 12

U38 150 km U39 −
2
3

U40 20 cm
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Zvládneme procenta na sto procent?

Víme, že zlomky nám pomáhají vyjádřit určitou část celku. Celek můžeme dělit na třetiny, 
pětiny, desetiny a podobně. Myšlenka procent je v tom, že celek budeme vždy dělit na 

stejné díly - setiny. Například místo zlomku
1
4

můžeme použít zlomek
25

100
, místo 

zlomku
2
5

zlomek
40

100
a podobně. Slovo procento je přitom jen jiný název pro setinu a 

symbol % nahrazuje číslo 100 ve jmenovateli - 43%=
43
100

nebo 43 %=0,43 . S procenty

pak můžeme pracovat jako se zlomky. Zkusíme si nejprve ukázat tři základní typy příkladů:

Připomeňme si nejdříve, že „z“ znamená násobení

a) Kolik je 20% ze 40.

Stačí si procenta přepsat na zlomek:

20% ze 40 znamená 
20
100

⋅40 nebo 0,2⋅40   

V každém případě je výsledek 8.

b) Kolik procent ze 40 je 20?

Díl si zapíšeme jako zlomek, který převedeme na setiny:

20
40

=
1
2
=

50
100

nebo vydělíme:
20
40

=0,5

V každém případě je výsledek 50%.

c) Jak je velký celek, jestliže 20% je 40? 

Otázka zní: „20% z kolika je 40?“ . V matematice se budeme často setkávat se slovem 
„Kolik?“ . Číslu, které hledáme, říkáme neznámá a značíme je například písmenem x. 
Slovo „je“ zase můžeme vyjádřit znaménkem =. Zkusme si tedy přepsat otázku do naší 
matematické řeči:

0,2⋅x=40

     x=
40
0,2

=200

Dříve než číslo 200 prohlásíme za výsledek, uděláme si zkoušku. Je pravda, že 20% ze 
200 je 40?

0,2⋅200=40 … a máme to dobře.
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Pozn.: Procenta nám také mohou vyjadřovat, jakou část k celku přidáme nebo ubereme. 
V takovém případě je dobré si uvědomit, že po přidání 10% dostaneme 110% 
z původní hodnoty a po ubrání 10% dostaneme 90% původní hodnoty.

Př.35 Představme si, že máme číslo H. Zapište
a) 4% z čísla H b) 5% ze 40% z čísla H c) číslo H zvětšené o 15%
d) číslo H zmenšené o 8% e) 40% z čísla H zvětšeného o 10%
f) číslo H dvakrát po sobě zmenšené o 20%
g) číslo H zvětšené o 50% a potom zmenšené o 50%

Př.36 Anička si v červenci na brigádě vydělala 5000 Kč. Rozhodla se, že na srpnovou 
dovolenou si vezme 70% jako kapesné a zbytek si nechá doma. Na zpáteční 
cestě zjistila, že utratila 80% ze svého kapesného. Kolik peněz si veze 
z dovolené domů? Kolik peněz jí zbylo celkem?

42



Př.37 Útvar na obrázku se skládá z 5 stejných čtverců. Kolik procent útvaru není
vybarveno?

Př.38 Na střední škole je v prvním ročníku 27,5% žáků, ve druhém ročníku 20% žáků, 
ve třetím ročníku 30% žáků a čtvrtý ročník navštěvuje 54 žáků. Kolik žáků chodí
do prvního ročníku?
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Př.39 Jirka se rozhodl zlepšit si od ledna kondici a každý den dělal stejný počet kliků. 
Na konci ledna ale nebyl úplně spokojený. Proto si naplánoval denní dávku pro 
každý další měsíc zvyšovat vždy o 20%. O kolik procent bude počet kliků 
odcvičených 1. března vyšší než 1. ledna?

Př.40 Firma uváděla na trh nový výrobek. Prodeje ale nebyly očekávané a proto firma 
snížila prodejní cenu o 30%. Výrobek se začal opravdu prodávat lépe a tak firma
navýšila cenu o 15%. Výrobek se teď prodává za 644 Kč. Jaká byla jeho 
původní cena?
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Na čem si procvičíme procenta?

U41 Představme si, že máme číslo X. Zapište
a) 20% z čísla X b) 10% z 5% z čísla X c) 5% z 10% z čísla X
d) číslo X zmenšené o 35% e) 50% z čísla X zmenšeného o 10%
f) číslo X dvakrát po sobě zvětšené o 30%

U42 Na základní škole je  600 dětí. Z toho 40% je na prvním stupni. Na obědy do 
školní jídelny chodí 75% dětí. Na prvním stupni chodí na obědy 90% dětí.
a) Kolik dětí chodí na obědy na prvním stupni?
b) Kolik dětí nechodí na obědy na druhém stupni?

U43 V prvním ročníku střední školy jsou dvě třídy, ve kterých se psala stejná vstupní 
písemka.
a) Kolik procent žáků prvního ročníku chodí do 1.B?
b) Kolik procent žáků třídy1.A mělo jedničku?
c) Kolik procent žáků třídy1.B mělo jedničku?
d) Kolik procent žáků prvního ročníku mělo jedničku?

U44 Zahrádkář má nádrž s vodou na zalévání. Protože o víkendu spotřeboval 30% vody,
zbylo v nádrži 1400 litrů. Kolik vody použil na zalévání?

U45 Jana a Klárka vyhrály na závodech stejnou bonboniéru. Jana hned po závodech 
snědla 15% bonbónů a Klárka 20%. Jana pak proto měla v bonboniéře o 2 bonbóny
více. Kolik bonbónů bylo původně v bonboniéře?

U46 Martin pracoval 60% pracovní doby na prezentaci, pak si zašel (v rámci pracovní 
doby) na 1,5 hodiny na oběd a zbývajících 20% pracovní doby měl jednání 
s klientem. Jak dlouho pracoval na prezentaci?

U47 Hugo dostal k narozeninám novou knížku. Hned druhý den přečetl 40%. Další den 
přečetl 40% ze zbytku. Kolik procent knížky přečetl Hugo za první dva dny?

U48 Terezka dostala od rodičů na výlet peníze. 30% utratila za návštěvu bazénu a 25% 
ze zbytku zaplatila za útratu v cukrárně. Na dárek pro rodiče jí tak zůstalo 210 
korun. Kolik peněz od rodičů dostala?

U49 Tonda nastoupil od dubna do nové firmy. Za duben dostal pouze základní mzdu, ale
zaměstnavatel s ním byl spokojen a tak mu na květen zvýšil mzdu o 15%. Tonda 
tak dostal o 2700 korun více. Navíc mu už v polovině května zaměstnavatel slíbil od
června navýšit mzdu o dalších 15%. Jak velkou výplatu dostal Tonda v dubnu?

U50 Filip je atlet. V říjnu naběhal přesně naplánovaný počet kilometrů. V listopadu 
počet kilometrů navýšil o 25%. V prosinci si o Vánocích odpočinul a naběhal jen 
90 kilometrů - o 40% méně než v listopadu. Kolik kilometrů naběhal Filip celkem za 
tyto tři měsíce?

jednička dvojka trojka čtyřka pětka

1.A 6 5 4 1 0
1.B 12 7 1 2 2
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Vyšlo to dobře?

U41 a) 0,2X b) 0,005X c) 0,005X d) 0,65X e) 0,45X f) 1,69X
U42 a) 216 b) 126
U43 a) 60% b) 25% c) 50% d) 45%
U44 600 litrů
U45 40
U46 4,5 hodiny
U47 64%
U48 400 korun
U49 18000 korun
U50 360 kilometrů
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Jsou i taková čísla, která nemůžeme zapsat zlomkem?

Pokud myslíme zlomek s celočíselným čitatelem i jmenovatelem, pak jsou. Jde například o
řadu odmocnin - √ 2;√ 5 ;√ 24 , ale také o důležité matematické konstanty jako například 
číslo π . Taková čísla pak nemají ukončený ani periodický desetinný rozvoj. Proto je do 
desetinného tvaru buďto nepřepisujeme nebo je musíme při přepisu zaokrouhlit – napsat 
jejich přibližnou hodnotu s vybraným počtem desetinných míst. Základní zásady 
zaokrouhlování si můžeme připomenout na dalším příkladu:

Př.41 Následující čísla 2,449 ;2,449 ;2 ,449 ;2,44 9 ;√ 6 porovnejte podle velikosti a 
každé z nich zaokrouhlete na tisíciny.

Pozn.: Často jsme zvyklí zaokrouhlovat také číslo π . Musíme  si ale uvědomit, že π
není přesně 3,14. Pro představu si uvedeme několik dalších desetinných míst:

3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 
5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 
0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 
6446229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 
2712019091 ...

Čísla tohoto typu můžeme v desetinném tvaru napsat s libovolnou přesností, ale 
nikdy ne zcela přesně.

Číslům, která se nedají zapsat zlomkem s celočíselným čitatelem i jmenovatelem, říkáme 
iracionální. Iracionální čísla značíme I. Racionální a iracionální čísla nám dohromady tvoří 
množinu reálných čísel, kterou značíme R. 

Není už těch druhů čísel trochu moc?
Je pravda, že nebude na škodu na chvíli zastavit a udělat si pořádek v jednotlivých 

druzích číselných množin. V dalších kapitolách potom nebudeme zaskočeni, když po nás 
někdo bude požadovat třeba celočíselný výsledek.
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Zkusme si tedy pro přehlednost všechny číselné množiny zaznačit pomocí Vennova 
diagramu:

V dalším příkladu si vybereme několik čísel a zkusíme je zařadit do jednotlivých množin:

Př.42 Rozhodněte, zda uvedené číslo patří do dané číselné množiny - do spodních 
zápisů doplňte symbol ∈ nebo ∉ .

15 N -8 N 9
7

  N 0,56 N √ 10 N

15 Z -8 Z 9
7

  Z 0,56 Z √ 10 Z

15 Q -8 Q 9
7

  Q 0,56 Q √ 10 Q

15 I -8 I 9
7

  I 0,56 I √ 10 I

15 R -8 R 9
7

  R 0,56 R √ 10 R

S číselnými množinami můžeme také provádět operace průnik, sjednocení a rozdíl:

Př.43 Proveďte níže uvedené operace. (K zápisu výsledku použijte zavedené značky 
číselných množin.)

a) Z∩N = b) Z∪Q=
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c) Z∩N = d) Z∪Q=

Co je to interval?

S intervaly se setkáváme v každodenním životě, jen pro ně používáme trochu jiné názvy. 
Intervalem může být například otvírací doba prodejny – od 8:00 do 18:00 hodin, interval 
může být taky určen cedulí: „Vstup povolen pouze osobám vyšším než 120 cm!“. 
Zjednodušeně bychom mohli říct, že interval je určitý číselný úsek. V matematice 
rozlišujeme dva druhy intervalů:

a) interval omezený

b) interval neomezený

Omezený interval je část množiny reálných čísel ležící mezi vybranými čísly a a b. Takový 
interval zapisujeme závorkou s čísly a;b. Rozlišujeme přitom dva druhy závorek. Pokud 
chceme, aby číslo a nebo b do intervalu patřilo, použijeme ostrou závorku, pokud ale 
některé z těchto čísel v intervalu nechceme, použijeme závorku kulatou. Tak mohou 
vzniknout čtyři druhy intervalů: (a ;b) , <a ;b ) , (a ;b> , <a ;b> . Při čtení takového 
zápisu říkáme, že na straně kulaté závorky je interval otevřený a na straně ostré uzavřený.
Pak čteme:

(a; b) . . .   otevřený interval a;b  

<a; b ) . . . zleva uzavřený interval a;b

(a;b> . . .

<a; b> . . .

Neomezený interval je část množiny reálných čísel větších než číslo a nebo naopak 
menších než číslo a. Pokud chceme použít i u tohoto druhu zápis pomocí závorky, 
potřebujeme do ní druhý krajní bod. Tady si pomáháme symbolem ∞ , který znamená 
stále se zvětšující čísla nebo −∞ - zmenšující se čísla. Na straně ∞ a −∞ přitom 
vždy používáme kulatou závorku. Při čtení neomezeného intervalu se pak nemusíme 
věnovat straně s ∞ nebo −∞ . O uzavřenosti nebo otevřenosti rozhodujeme jen podle 
závorky u čísla a a čteme:
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(a;∞) . . .   

<a;∞) . . . uzavřený interval a; nekonečno

(−∞ ;a ) . . .

(−∞ ;a> . . .

Abychom si intervaly lépe představili, můžeme si je znázornit na číselné ose. Úsek 
odpovídající intervalu můžeme zakreslit například „můstkem“ s „kolečky“ nad krajními 
body. Uzavřenému straně intervalu odpovídá plné kolečko a otevřené straně prázdné.

Zkusme si zakreslit na číselnou osu intervaly <−2 ;5) a (−∞ ;3> .

Pozn.: Jak jsme si řekli dříve, symbol ∞ znamená čísla, která se neomezeně zvětšují. 
V příkladech z praxe můžeme ale ∞ použít i v případě, kdy horní hranice sice 
existuje, ale neumíme ji přesně určit. Například u naší cedule: „Vstup povolen 
pouze osobám vyšším než 120 cm!“ je jasné, že nemůže přijít nekonečně vysoká 
osoba, přesto výšku shora neomezujeme.

Př.44 Zapišme pomocí intervalu naši otvírací dobu O a ceduli C:

Př.45 Je zadaný interval A=<−
11
16

;π ) . Rozhodněte, zda vybraná čísla patří do 

tohoto intervalu – do zápisů doplňte symbol ∈ nebo ∉ . Situaci si načrtněte 
na číselné ose.
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0   A 4   A −
11
16

  A 3,14   A −
7
10

  A

Intervaly jsou množiny,takže s nimi opět můžeme provádět operace jako jsou sjednocení a
průnik. Práci nám může usnadnit, když si je znázorníme graficky.

Vezměme si například intervaly <−1 ;4 ) a <2 ;6 > . Na levém obrázku si najdeme jejich 
průnik (to, co mají společné) a na pravém  sjednocení (to, co dávají dohromady).

Výsledek si pak v obou případech můžeme napsat jako interval:

<−1 ;4 )∩<2 ;6>=< 2; 4 ) <−1 ;4 )∪<2 ;6>=<−1 ;6>

Př.46 Máme zadány intervaly A=(−∞ ;2 ) a B=(−2 ;5> . Určete jejich průnik a 
sjednocení.

Př.47 Na číselné ose jsou znázorněny intervaly K, L, M. Určete

a) K∩L∩M =
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b) L∩(K∪M )=

Př.48 Jsou zadány tři intervaly U=(0 ;3> , V=< 1 ;3 ) a W=<−1; 4> .

Určete a) U∩W = b) V∩W =

c) U∩V = d) U∪V =

Najde se něco k procvičení reálných čísel?

U51 Čísla 5,505 ;5,555 ;5 ,505;5,505 ;5 ,5 seřaďte podle velikosti a pak zaokrouhlete na
tisíciny.

U52 U čísel 4 ,3 ;0;100; π
5

; −
2
7

postupně rozhodněte, jestli patří mezi přirozená, 

celá, racionální, iracionální a reálná čísla. Pro zápis použijte značky těchto množin 
a symboly ∈ nebo ∉ .

U53 Máme číselnou množinu M={√ 4 ;−
1

0,25
; √ 10

5
;
0,6
0,4 } .

a) Kolik přirozených čísel je v množině M?
b) Kolik celých čísel je v množině M?
c) Kolik racionálních čísel je v množině M?
d) Kolik iracionálních čísel je v množině M?

U54 Určete výsledky následujících operací s číselnými množinami:
a) Q∩R b) Z∪N c) Z−I

U55 Rozhodněte, zda čísla  -0,4;
1
3

; -4;
3

10
; −√ 15 patří do intervalu (−4 ; 0,33> .

U56 U následujících dvojic intervalů A a B určete jejich sjednocení a průnik:
a) A=(−4 ;4 ) ;B=<−7 ;−1> b) A=( 0 ;∞ ) ;B=<6 ;∞ )
c) A=(−3 ;7> ;B=<−3 ;1> d) A=(−∞ ;1) ; B=<1;2 )
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U57 Na číselné ose jsou znázorněny intervaly E, F, G.

Určete a) E∩F∩G b) E∩(F∪G) c) E∪(F∩G) d) (E∩G)∪F

U58 Na číselné ose jsou znázorněny tři neomezené intervaly P, Q, R.

Určete a) P∩Q∩R b) (P∩Q)∪R c) P∩(Q∪R)

Vyšlo to dobře?

U51 5,5 05<5 ,505<5,505<5,555<5 ,5 ; 5,5 05=̇ 5,505 ; 5 ,505 =̇5,506 ; 5,50 5=̇ 5,506 ;
5,555=̇ 5,555 ; 5 ,5=̇ 5,556

U52 4 ,3∉N ;4 ,3∉Z; 4 ,3∈Q; 4 ,3∉I ;4 ,3∈R ; 0∉N ; 0∈Z; 0∈Q;0∉I ;0∈R ;
100∈N ;100∈Z;100∈Q;100∉ I ;100∈R ; π

5
∉N ; π

5
∉Z ; π

5
∉Q; π

5
∉ I ; π

5
∈R ;

−
2
7
∉N ;−

2
7
∉Z;−

2
7
∈Q;−

2
7
∉I ;−

2
7
∈R

U53 a) 1 b) 2 c) 3 d) 1
U54 a) Q b) Z c) Z

U55 -0,4 … patří,
1
3

… nepatří, -4 … nepatří,
3
10

… patří, −√ 15 … patří 

U56 a) A∪B=<−7 ;4 ) , A∩B=(−4 ;−1> b) A∪B=(0 ;∞ ) , A∩B=< 6 ;∞ )
c) A∪B=<−3 ;7> , A∩B=(−3 ;1> d) A∪B=(−∞;2) , A∩B=∅

U57 a) (−1;0> b) <−2 ;0> c) (−4 ;3 ) d) <−2 ;3)
U58 a) ∅ b) <−9 ;1)∪<7 ;∞ ) c) <−9 ;1)
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K čemu nám pomáhá absolutní hodnota?

Absolutní hodnota je matematická operace, která nám může hodit, když určujeme 
„vzdálenost“ dvou čísel. Už víme, že čísla si můžeme znázornit na číselné ose. Pokud se 
nás pak někdo zeptá: „Jaká je vzdálenost čísla 15 od čísla 9?“, víme, že máme čísla 
odečíst. Rychle si vypočítáme 15 -9 = 6, takže vzdálenost čísla 15 od čísla 9 je 6. 
Intuitivně jsme přitom odečetli menší od většího. Zkusme si otázku otočit: „Jaká je 
vzdálenost čísla 9 od čísla 15?“. Nabízí se samozřejmě odpověď 6 – stejně jako předtím, 
ale číselná osa nabízí ještě jednu zajímavou možnost: 9 – 15 = -6. Čísla na ose se 
zvětšují zleva doprava a znaménka + a – tak mohou popisovat směr pohybu. Pak výsledky
znamenají: 

15 – 9 = +6 . . . z devítky se dostaneme na patnáctku šesti kroky doprava

9 – 15 = -6 . . . z patnáctky se dostaneme na devítku šesti kroky doleva

Někdy ale tuto výhodu číselné osy nepotřebujeme využít a hledáme jen vzájemnou 
vzdálenost čísel, která je kladná. Pak nám pomůže absolutní hodnota. Je to operace, která
se chová jinak k nezáporným a jinak k záporným číslům:

Kladná čísla (a nulu) absolutní hodnota nemění.

Záporným číslům absolutní hodnota změní znaménko.

Absolutní hodnota tak vychází vždy kladná (nebo 0). Zapisujeme ji do rovné závorky: např.
|-8|=8. 

Př.49 Vypočtěte:

a) |42| = b) |-3| = c) |0| = d) |− 2
15|=

Absolutní hodnotu tedy můžeme využít k určení vzájemné vzdálenosti čísel 9 a 15:

|15 – 9| = 6 nebo |9 – 15| = 6

Vzájemná vzdálenost čísel 9 a 15 je 6.

Pozn.: Při určování vzájemné vzdálenosti čísel tato čísla odečítáme. Pokud dobře vidíme, 
které z nich je větší, stačí je odečíst ve správném pořadí a absolutní hodnotu 
nepotřebujeme. Absolutní hodnotu můžeme použít v případě, že si správným 
pořadím nejsme jisti nebo se nám o něm nechce rozhodovat.

Př.50 Určete vzájemnou vzdálenost čísel −
9

16
a −

11
20

na číselné ose.
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V jednom příkladu se může objevit více absolutních hodnot. Potom je třeba si uvědomit, že
absolutní hodnota není to samé jako závorka. Porovnat si to můžeme na následujících 
úkolech, které vypadají podobně:

Př.51 Vypočtěte a) −(−5)−(3−7)+(−4−9) b) −|−5|−|3−7|+|−4−9|

Pozn.: Absolutní hodnotu můžeme určovat i u iracionálních čísel. Ta nemají ukončený ani 
periodický desetinný rozvoj. Pokud je nechceme zaokrouhlovat, musíme je psát 
symbolicky – např. π nebo √ 5 atd. Při počítání absolutní hodnoty se budeme 
snažit je nezaokrouhlovat a i výsledek zapsat přesně. Budeme se řídit přesně 
definicí absolutní hodnoty, ale nejprve se budeme muset rozhodnout o jejich 
znaménku. To někdy nemusí být viditelné na první pohled – např. 2−√ 5 .

Zkusme si určit |2−√ 5| a |2−√ 3| .

Číslo 2 je menší než √ 5 , proto máme uvnitř absolutní hodnoty záporné číslo. Podle 
definice mu absolutní hodnota změní znaménko:

|2−√ 5|=−( 2−√ 5 )=√ 5−2

Číslo 2 je větší než √ 3 , proto máme uvnitř absolutní hodnoty kladné číslo. Podle 
definice je absolutní hodnota nezmění:

         |2−√ 3|=2−√ 3
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Př.52 Vypočtěte |3−π|+|10−3π|−|2π −7| .

Můžeme si na něčem procvičit absolutní hodnotu?

U59 Určete vzdálenost následujících dvojic čísel na číselné ose

a)
7
9

a
5
6

b) −
22
15

a -1,4

U60 Pro pochopení rozdílu mezi běžnou závorkou a absolutní hodnotou vypočtěte čísla 
Z a A:
a) Z=−(5−9)+(−6)−(3−1) ; A=−|5−9|+|−6|−|3−1|
b) Z=−4−[−8−(2−9) ] ; A=−4−|−8−|2−9||

U61 Vypočtěte a)
|−16|−|20|−|−24|
|−12−18|+|−12|

b) |3
8
−

3
4|−| 9

10
−1|

U62 Vypočtěte a) |−√ 2−3|−|1−√ 2| b) |π −4|+|6−2π |−|3π −9|

Vyšlo to dobře?

U59 a)
1
18

b)
1
15

U60 a) Z=-4; A=0 b) Z=-3; A=-19    

U61 a) −
2
3

b)
11
40

U62 a) 4 b) 7−2π
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Co všechno jsme se dověděli o racionálních a iracionálních číslech?
Zvládli jsme základní operace se zlomky a naučili jsme se řešit slovní úlohy se 

zlomky a procenty. Umíme znázorňovat čísla na číselné ose, víme, co je interval, a 
zvládáme základní operace s intervaly. Bylo by užitečné si všechno zopakovat.

RACIONÁLNÍ A IRACIONÁLNÍ ČÍSLA – OPAKOVÁNÍ

P10 Vypočtěte bez použití kalkulačky

a) 0,15− 2
5
⋅
15
4

+0,75 b)
1

1
8
−

1
4

2
1

10

⋅( 4
15

+
1

30 )

P11 Kamarádky si přivydělávají na sběru jablek. První den zjistily, že Miluška nasbírá 
koš za půl hodiny a Pavle to trvá jen 24 minut. Druhý den se rozhodly sbírat do 
jednoho koše. Pavla ale nestihla začátek směny a Miluška sbírala tři minuty sama. 
Po třech minutách se přidala Pavla. Jaká část koše byla plná za deset minut od 
začátku směny?

P12 Zámecká obora nabízí tři prohlídkové okruhy. Nejkratší je okruh „Pávi“. Okruh 
„Mufloni“ je šestkrát delší a okruh „Daňci“ dokonce osmkrát delší. Kdybyste 
navštívili všechny tři okruhy, ušli byste 4,5 km. Jak dlouhý je okruh „Daňci“.

P13 Při stavbě nového městského parku je třeba na určené místo navést zeminu. Firma,
která má práci na starost, nabízí 3 nákladní auta, která práci zvládnou za 36 hodin. 
Město by si ale přálo práce urychlit a domluvilo se s firmou na 8 nákladních autech. 
Kolik času se tím ušetřilo.

P14 Manželé Veselí mají rádi víno a každý rok si z výletu na jižní Moravu vozí dva 
demižony – 20 litrů bílého a 12 litrů červeného. Po půl roce zjistili, že ubyly čtyři 
pětiny bílého a dvě třetiny červeného. Jaká část z původního množství vína jim 
ještě zbývá?

P15 Pan Josef si zahradu rozdělil na užitkovou a odpočinkovou část. Užitková část 
zabírá jednu šestinu plochy a pěstuje na ní zeleninu. Jednu desetinu odpočinkové 
části tvoří jezírko s plochou 30 m2 a na zbytku je trávník. Kolik m2 trávníku má pan 
Josef na zahradě?

P16 Na číselné ose jsou dílky stejné velikosti. Určete číslo X.

P17 Ve směsi sušených plodů je 12% lískových oříšků, 28% vlašských oříšků, 
35% rozinek a 55 gramů brusinek. Kolik gramů oříšků je ve směsi?
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P18 Klárka chodí od ledna na brigádu. V únoru si vydělala o 20% více než v lednu a 
v březnu o 20% více než v únoru. Kolik si vydělala za tyto tři měsíce, pokud 
v březnu dostala 3600 korun?

P19 Jsou zadány tři intervaly E=(−∞ ;3 ) , F=(0 ;∞ ) a G=<−2 ;7 ) .

Určete a) E∩G b) F∪E c) (G∩F)∪E

Vyšlo to dobře?

P10 a) −
3
5

b)
1
8

P11
5
8

P12 2,4 km
P13 22 hodin 30 minut

P14
1
4

P15 270 m2

P16
1
3

P17 88 gramů
P18 9100 korun
P19 a) <−2 ;3 ) b) R c) E=(−∞;7 )
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2. MOCNINY A ODMOCNINY

Co se dozvíme? 
Připomeneme si některé pojmy ze ZŠ jako jsou základ a exponent, dozvíme se, že 

umocňovat můžeme taky na záporné číslo nebo na zlomek, a naučíme se několik 
důležitých vzorečků, které využijeme v dalších kapitolách. 

Co budeme potřebovat? 
Pokud máme všechno zvládnout, bylo by dobré si připomenout rozklady na součin 

prvočísel a základy práce se zlomky – hlavně krácení a uvádění na společného 
jmenovatele.

Chce se nám psát 2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2 ?

Nechce! Je to moc dlouhé. Takže bude třeba vymyslet nějaký zkrácený zápis … 
V matematice platí následující domluva: Pokud stejné číslo násobíme několikrát po sobě, 
píšeme počet činitelů nad toto číslo a říkáme mu exponent:

 

Zápisu an pak říkáme mocnina.

S takovou domluvou můžeme například číslo 2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2
z nadpisu odstavce zkráceně zapsat jako 220 .

Teď už toho víme dost na to, abychom si zkusili několik jednoduchých mocnin vypočítat 
sami:

Př.53 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky:
a) 07 b) (−2)

5 c) (−2)
6 d) −26 e) 34

f) (−1)
17 g) (−10)

8
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Při počítání předchozího příkladu jsme mohli vypozorovat několik pravidel, která nám 
mohou pomoct při umocňování kladných a záporných čísel. Zkusíme si je zapsat a 
zapamatovat:

libovolná mocnina kladného čísla je kladné číslo

sudá mocnina záporného čísla je

lichá mocnina záporného čísla je

Př.54 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky: (−3)
3
−24

+(−1)
5
−(−2)3

Některé mocniny potřebujeme znát zpaměti:

12 =          22 =          32=          42=       52=          62=     72=

82=          92=         102 =          112=          122=          132 =

142=          152 =          13 =          23 =          33=          43=          53=

Zkusme se podívat na některá další pravidla pro umocňování. Co se stane, když budeme 
umocňovat součin dvou čísel - například 2⋅3 ? Číslo (2⋅3)

5 znamená součin pěti dvojic
2⋅3 :

(2⋅3)
5
=2⋅3⋅2⋅3⋅2⋅3⋅2⋅3⋅2⋅3

Na pravé straně je pět dvojek a pět trojek:

(2⋅3)
5
=2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅3⋅3⋅3⋅3⋅3

Pravou stranu můžeme přepsat na mocniny:

(2⋅3)
5
=25

⋅35

To, co jsme právě objevili, je vlastně obecné pravidlo pro umocňování. 
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Jak si můžeme pravidla pro počítání zapsat?
Abychom taková pravidla nemuseli objevovat znovu, bylo by dobré si je

zapamatovat a při vhodných příležitostech používat. Přitom víme, že naše pravidlo neplatí 
jen pro čísla 2;3 a 5, ale i pro jiná čísla. První možnost je zobecnit si náš objev slovně: „Při 
umocňování součinu můžeme umocnit každé z čísel zvlášť.“ Druhá možnost je pomoct si 
tzv. proměnnou – písmenkem, které zastupuje libovolné číslo. Tak se do matematiky 
dostávají vzorce – krátké symbolické návody, jak řešit určitou situaci.

Pro libovolná čísla a a b a přirozené číslo n platí:

M1 (a⋅b)n=an
⋅bn

Pozn.: Protože dělení můžeme chápat jako násobení zlomkem (např.
5
2
=5⋅1

2
), bude 

podobné pravidlo platit i pro zlomky.

Pro libovolné číslo a, nenulové číslo b a přirozené číslo n platí:

M2 ( ab )
n

=
an

bn

Př.55 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky: a) 12002 b) 2,53 c) 23
⋅43

⋅53

Zkusme dále najít některá další pravidla pro práci s mocninami.

Představme si následující úkoly: Součin 78
⋅73 a podíl

78

73
zapište jako mocniny čísla 7.

Nejdříve si zkusíme součin:

78
⋅73

=7⋅7⋅7⋅7⋅7⋅7⋅7⋅7 ⋅ 7⋅7⋅7=711

Za rovnítkem vznikne 8 sedmiček a 3 sedmičky – takže 11 sedmiček. Vidíme, že při 
násobení stejných základů se exponenty sčítají.

Dále si vyzkoušejme podíl:

78

73
=

7⋅7⋅7⋅7⋅7⋅7⋅7⋅7
7⋅7⋅7

=7⋅7⋅7⋅7⋅7=75
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Za rovnítkem se zkrátí 3 sedmičky a zbude jich 5. Při dělení stejných základů se 
exponenty odečítají.

Podobné pravidlo bychom našli i pro umocňování. Všechna tři pravidla si zapíšeme jako 
vzorečky:

Pro libovolné číslo a a přirozená čísla m;n platí:

M3 am
⋅an

=am+n

Pro nenulové číslo a a přirozená čísla m > n platí:

M4 am

an
=am−n

Pro libovolné číslo a a přirozená čísla m;n platí:

M5 ( am)
n
=am⋅n

Co znamená 2−3 ?

Co by se stalo, kdyby ve vzorci M4 byla v čitateli nižší mocnina než ve jmenovateli?

Zkusme třeba podíl
73

78
:

73

78
=

7⋅7⋅7
7⋅7⋅7⋅7⋅7⋅7⋅7⋅7

=
1

7⋅7⋅7⋅7⋅7
=

1

75
. 

Kdyby se použil vzorec M4, dostaneme:

73

78
=73−8

=7−5

Vzorec M4 tedy můžeme používat i pro tento případ, pokud znaménko mínus v exponentu 
budeme chápat jako mocninu ve jmenovateli. 

Pozn.: Při dělení zcela stejných mocnin je výsledek 1. Pokud použijeme odečítání 

exponentů podle M4, odpovídá tomu exponent 0 – např.
78

78
=78−8

=70 .

Aby nám M4 fungoval i v takových případech zapamatujeme si, že:

Pro nenulové číslo a a přirozené číslo n platí:

M6 a−n
=

1
an
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A dále pro nenulové číslo a platí:

M7 a0
=1

Pozn.: Mínus v exponentu nám vlastně říká: „Dej do jmenovatele.“ To platí i pro zlomky -

- např. ( 9
4 )

−5

=
1

( 9
4)

5
=1⋅( 4

9 )
5

=( 4
9)

5

. U zlomku tak vlastně mínus v exponentu 

znamená jeho převrácení.

Pro nenulová čísla a;b a přirozené číslo n platí:

M8 ( ab )
−n

=( ba )
n

Př.56 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky:

a) 10−4 b) (−2)
−3 c) (−5)

0 d) ( 1
6 )

−2

e) (−0,75)
−2

Pozn.: Vzorce M1 – M6 jsme sice zavedli pro přirozený exponent, ale platí i pro exponent 
nulový a záporný.

Př.57 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:

a)
5−65

⋅580

5−70
⋅595

b) 363⋅
( 7−70

⋅320)
−3

(742)
5
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Určitě jsme si všimli, že při práci s mocninami nám pomáhá stejný základ. Bude proto 
užitečné naučit se v některých číslech vidět mocniny.

Př.58 Zapište a) 0,25 jako mocninu čísla 2 b) 0,000 001 jako mocninu čísla 10
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Př.59 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:

a)
10000⋅0,00125

100−33
b) 3⋅1220

⋅0,540

Bylo by něco k procvičení mocnin?

U63 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky: −18
−(−3)

4
+06

+(−2)
5
−(−10)

3

U64 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky a výsledek zapište jako desetinné číslo nebo 
zlomek:

a) 5003 b) (−0,09)2 c) 0,63 d)
34
⋅44

64

U65 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky a výsledek zapište jako desetinné číslo nebo 
zlomek:

a) 4−2 b) (−3
7 )

0

c) (−1)
−5 d) ( 1

12)
−1

e) (−8
3 )

−2

f) ( 1
5)

−4

g) (−0,25)
−1 h) 0,01−3 i) (−0,5)

−5

U66 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky a výsledek zapište vhodným způsobem:

a)
7160

⋅7−155

7−150
⋅7156

b)
1

3−40
⋅(3−10 )

−14
⋅3−20

c)
5−43

⋅(5⋅260)
2

(5−2
⋅25)

23

U67 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky a výsledek zapište vhodným způsobem:

a)
27100

9−10
⋅3330

b) 5⋅0,2−50
⋅125−17 c)

3183
⋅6−90

4−88
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Vyšlo to dobře?

U63 886

U64 a) 25 000 000 b) 0,0081 c)
27
125

d) 16

U65 a)
1
16

b) 1 c) -1 d) 12 e)
9
64

f) 625 g) -4 h) 1 000 000 i) -32

U66 a)
1
7

b) 380 c) 10 000

U67 a)
1

310
b) 1 c)

27
16

Víte, že hmotnost elektronu je přibližně 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 91 kg ?

Je jasné, že jde o velmi malé číslo. Jeho desetinný zápis je dlouhý a špatně se nám v něm
orientuje. Zkusme najít způsob, jak je zapsat kratším způsobem.

Nejprve si připravíme číslo s kratším rozvojem, např. 0,091 . Zapíšeme si je jako zlomek:

0,091= 91
1000

a upravíme:
91

103
=91⋅10−3

Uděláme další pokus s trochu menším číslem, např. 0,000 000 91 :

      0,000 000 91= 1
100 000 000

=
1

108
=91⋅10−8

A máme to! Při zápisu malých čísel si můžeme pomoct mocninou deseti se záporným 
exponentem. Exponent určíme podle počtu desetinných míst.

Př.60 Pomocí mocniny 10 zapište hmotnost elektronu.

Pozn.: Pomocí mocniny 10 můžeme zkracovat zápisy i u velkých čísel – jen exponent 
bude kladný. Například 325 000 000 000=325⋅1 000 000 000=325⋅109 .
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Pro zápis jednoho čísla přitom můžeme použít různé mocniny deseti: Například

670 000 000= 67⋅107 0,000 000 67 =67⋅10−8

nebo      =670⋅10         =670⋅10

nebo      =6,7⋅10  =6,7⋅10

nebo      =0,67⋅10  =0,67⋅10

Dohodneme se, že při zápisu výsledku použijeme vždy tu možnost, u které je číslo před 
desítkou v intervalu <1 ;10)

Př.61 Následující čísla zapište zkráceně ve tvaru a⋅10k tak, aby a∈<1;10 ) .
a) 0,000 000 004 6 b) 112 000 000 000 000 c) 0,009 7⋅1026 d) 810⋅10−54

Př.62 Vypočtěte a výsledek zapište ve tvaru a⋅10k tak, aby a∈<1 ;10 ) :

a)
0,000 000 000 24⋅0,000 01

3⋅10−85
b) 3⋅1065

⋅8⋅10−80
⋅5⋅1040 c) 1,2⋅10−90

( 4⋅10−35)
2
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Jak se vlastně mocniny sčítají a odčítají?

Zatím jsme odmocniny jen násobili a dělili. Pomáhaly nám k tomu vzorečky, které jsme si 
předem odvodili. Pro sčítání a odčítání nebudeme další vzorce potřebovat. Sčítat a odčítat
totiž můžeme jen zcela stejné věci – už maminka nás varovala, že nemůžeme sčítat jablka
a hrušky.

Zkusme si proto sečíst třeba 5⋅712
+3⋅712 :

Tady problém není, sčítáme jablka s jablky – tedy stejné věci. Stačí si místo mocniny 712

představit jablko. Pak příklad můžeme přečíst: „5 jablek + 3 jablka je celkem 8 jablek.“
To znamená:

5⋅712
+3⋅712

=8⋅712

Pozn.: Pokud mocniny nejsou před sčítáním zcela stejné, nemusí to znamenat, že nejdou 
sečíst. Je jen potřeba stejný tvar najít.

Př.63 Vypočtěte a výsledek zapište ve vhodném tvaru:

a) 6⋅10104−8⋅10102 b) 5⋅10−75+3⋅10−74 c)
1096

−1095

3⋅10−12
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Př.64 Vypočtěte a výsledek zapište jako mocninu čísla 5: 560
+20⋅559

Př.65 Vypočtěte a výsledek zapište ve vhodném tvaru:
2⋅830

−289

292
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Na čem si procvičíme mocniny 10 a sčítání mocnin?

U68 Následující čísla zapište zkráceně ve tvaru a⋅10k tak, aby a∈<1;10 ) .
a) 0,000 07 b) 0,000 000 000 000 101 c) 50 000 000 000 000 d) 23 200 000

U69 Následující čísla zapište zkráceně ve tvaru a⋅10k tak, aby a∈<1;10 ) .
a) 430⋅1045 b) 0,002⋅1082 c) 0,033⋅10−58 d) 61⋅10−77

U70 Vypočtěte a výsledek zapište ve vhodném tvaru:

a)
48 000 000 000

0,000 000 08⋅20 000 000
b) 6⋅10−63⋅2⋅1021⋅100 000 000 c)

2,1⋅10−10

2⋅10−98
⋅1,4⋅1056

d)
( 2⋅1025

⋅5⋅1015)
2

10−10

U71 Vypočtěte a výsledek zapište ve vhodném tvaru:
a) 6⋅10−67

+8⋅10−67
−3⋅10−67 b) 4⋅1030

+8⋅1032 c) 9,2⋅10−44
+8⋅10−45

d) 6,5⋅10−50+5⋅10−51−6⋅10−52 e) 1093+1094+1095

U72 Vypočtěte a výsledek zapište ve vhodném tvaru:

a) ( 4⋅1071
+4,6⋅1072)⋅10−74 b)

560

3⋅10−81
−2⋅10−82

U73 Vypočtěte a výsledek zapište jako mocninu:

a) 25⋅7120
+20⋅7120

+4⋅7120 b) 12⋅660
−661 c)

255
−253

6

U74 Vypočtěte a výsledek zapište ve vhodném tvaru:
a) 30⋅940

−381 b) 2⋅460
+2⋅840

Vyšlo to dobře?

U68 a) 7⋅10−5 b) 1,01⋅10−13 c) 5⋅1013 d) 2,32⋅107

U69 a) 4,3⋅1047 b) 2⋅1079 c) 3,3⋅10−60 d) 6,1⋅10−76

U70 a) 3⋅1010 b) 1,2⋅10−33 c) 7,5⋅1031 d) 1092

U71 a) 1,1⋅10−66 b) 8,04⋅1032 c) 10−43 d) 6,94⋅10−50 e) 1,11⋅1093

U72 a) 0,05 b) 2⋅1083

U73 a) 7122 b) 661 c) 252

U74 a) 383 b 461
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Co všechno jsme se dověděli o mocninách?
Vysvětlili jsme si, co znamená nula a záporné číslo v exponentu. Pochopili jsme, že 

počítání s mocninami je často hledání stejného základu nebo exponentu, a nejdůležitější 
pravidla jsme si zapsali jako vzorečky – budeme je potřebovat i v dalších učivech. Naučili 
jsme se zkracovat dlouhé zápisy čísel pomocí mocnin 10 a nakonec jsme zvládli i sčítání a
odčítání odmocnin.

MOCNINY – OPAKOVÁNÍ

P20 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky: −32
−(−1)

4
+(−5)

2
−01

P21 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky a výsledek zapište vhodným způsobem:
0,752

⋅0,42

P22 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky: a) (25−1
−10−2)

−1
b) (0,1−1

−0,25−2)
−1

P23 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky a výsledek zapište vhodným způsobem:  

a)
11−10

11−50
⋅( 11⋅1114 )

4
b) 0,2560⋅2⋅840

P24 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky a výsledek zapište vhodným způsobem:

a) 7140
⋅( 2100

⋅7−60

290 )
2

b)
27−50

45−75
⋅577

P25 Vypočtěte a výsledek zapište ve vhodném tvaru:
0,000 000 000 072

4⋅10−80
⋅1,5⋅1020

P26 Vypočtěte a výsledek zapište ve vhodném tvaru: 4,06⋅10−200
+4⋅10−202

P27 Kolikrát je rozdíl čísel 1,5⋅1077−5⋅1076 větší než číslo 1075 ?

P28 Vypočtěte a výsledek zapište jako mocninu: (6⋅326
−327 )⋅9

Vyšlo to dobře?

P20 15 P21 0,09 nebo
9

100
P22 a)

100
3

b) −
1
6

P23 a)
1

1120
b) 2 P24 a) 1420 b)

1
25

P25 1,2⋅1049

P26 4,1⋅10−200 P27 stokrát P28 329
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Co je to odmocnina?

Z předchozí kapitoly víme, že 24
=16 . Tuto rovnost známe jako úkol „Kolik je dvě na 

čtvrtou?“. Mohli bychom se ale také zeptat: „Kolik musíme umocnit na čtvrtou, abychom 
dostali 16?“ (Víme, že je to 2.) Úkol tohoto druhu zapisujeme 4√ 16=? a čteme  jako 
„čtvrtá odmocnina ze šestnácti“.

Pozn.: Pokud se zeptáme: „Kolik musíme umocnit na čtvrtou, abychom dostali 16?“, 
můžeme odpovědět 2 , ale pozor - taky -2. V matematice pak platí dohoda, že 
výsledek odmocňování je vždy kladný (nebo 0).

Obecně zavádíme odmocninu pro čísla a; x≥0 a přirozené číslo n takto: Zápis

n√ a=x

čteme jako „n-tá odmocnina z a se rovná x“ a znamená, že xn=a . Číslu a říkáme základ 
a číslu n exponent.

Některé odmocniny budeme znovu potřebovat znát zpaměti:

√ 1=          √ 4=          √ 9=          √ 16=         √ 25 =          √ 36 =     

√ 49=          √ 64 =       √ 81 =           √ 100=            √ 121=          

√ 144 =            √ 169=           √ 196 =            √ 225=           
3
√ 1=                 

3
√ 8=            

3
√ 27 =            

3
√ 64 =            

3
√ 125=             

Př.66 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky:
a) 4√ 10000 b) 7√ 0 c) 16√ 1 d) √ −100 e) √ 0,000001
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Budou i pro odmocniny nějaké vzorečky?

Ano. I pro počítání s odmocninami máme několik pravidel, která si zapamatujeme. 
Podobně jako u mocnin se týkají hlavně násobení a dělení.

Pro nezáporná čísla a a b a přirozené číslo n platí:

M9
n
√ a⋅b=

n
√ a⋅

n
√ b

Pro nezáporné číslo a, kladné číslo b a přirozené číslo n platí:

M10 n√ a
b
=

n√ a
n√ b

Pozn.: Vzorečky M9 a M10 můžeme používat na obě strany. To znamená, že odmocniny 
se stejným exponentem můžeme při násobení a dělení podle potřeby spojovat 
nebo rozpojovat.

Př.67 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky: a) √ 14400 b) √ 2,25 c) 3√ 0,027

Př.68 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky: √ 6⋅√ 12
√ 2
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V průběhu minulého příkladu se nám mohlo objevit násobení √ 6⋅√ 6=√ 6⋅6=√ 36=6 . 
Výhodnější bude vnímat takový součin takto:

√ 6⋅√ 6=√ 62

V této chvíli si stačí uvědomit, že odmocnění a umocnění jsou dvě opačné operace, které 
se vzájemně ruší, takže jednoduše napíšeme:

         √ 62
=6

To se nám bude hodit u větších čísel. Můžeme například zpaměti říct, že
3√ 1753

=175 , 
i když vůbec netušíme, kolik je 1753 .

Co je to částečné odmocnění a k čemu se nám bude hodit?

U některých odmocnin není výsledkem celé číslo. Podívejme se třeba na √ 12 . Víme, že
√ 9=3 a √ 16=4 . Můžeme tak odhadnout, že √ 12 je nějaké desetinné číslo mezi 

trojkou a čtyřkou. K jeho určeni bychom mohli použít kalkulačku, ale výsledek bychom 
museli zaokrouhlit. Pokud chceme přesnou hodnotu, budeme prostě psát √ 12 nebo si 
odmocninu rozdělíme na dvě:

√ 12=√ 4⋅3=√ 4⋅√ 3=2 √ 3

Takovému postupu říkáme částečné odmocnění – odmocní se jen část základu. Můžeme 
tak základ zmenšovat a zjednodušit si tím výpočty.

Př.69 Částečně odmocněte: a) √ 48 b) √ 54 c) 3√ 54 d) 4√ 96
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Částečné odmocnění nám taky může pomoci při sčítání odmocnin. O sčítání jsme si už 
několikrát povídali a víme, že sčítat můžeme jen zcela stejné věci: např 3√ 7+5 √ 7=8 √ 7 .
Pokud pak máme za úkol sečíst např. √ 20+7 √ 5 , může se zdát, že to nejde. Přesto 
zkusíme:

Sečtěte √ 20+7 √ 5 .

Zkusíme si pomoct částečným odmocněním:

√ 20+7 √ 5=√ 4⋅5+7 √ 5=√ 4⋅√ 5+7√ 5=2√ 5+7 √ 5=9√ 5

Př.70 Sečtěte:
a) 5√ 27−√ 48−2√ 75 b) √ 50−2√ 40−4 √ 8+√ 90+3 √ 32+2√ 10

Které operace s odmocninami bude třeba zvládnout dále?

Už víme jak odmocniny násobit a jak sčítat. Zkusíme si vypočítat několik příkladů, ve 
kterých bude zároveň sčítání a násobení.
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Pomohou nám takové příklady v dalším učivu?
Určitě. Připomeneme si totiž roznásobení závorek a taky dva velmi důležité vzorce. 

Všechny tyto věci se budou v matematice objevovat na mnoha místech a odmocniny jsou 
jen první příležitost, jak je procvičit.

Př.71 Odstraňte závorky a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:
a) ( 2√ 15+√ 18−2√ 2) ( √ 6−3√ 2) b) ( √ 10−√ 2) ( 2+√ 5) ( √ 5−1)

Podívejme se, co se stane, když roznásobíme dvě stejné závorky:

(a+b)(a+b)=a2
+ab+ab+b2

=a2
+2ab+b2

Násobení dvou stejných věcí je přitom vlastně druhá mocnina. Bude dobré si tuto 
zkušenost zapamatovat jako vzorec.

Pro libovolná čísla a a b platí:

AV1 (a±b)2
=a2

±2ab+b2
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Pozn.: Vzoreček AV1 můžeme obejít roznásobením dvou závorek. V matematice se ale 
často využívá na obě strany, proto se budeme snažit jej používat co nejvíce, 
abychom si na něj zvykli.

Př.72 Umocněte podle AV1 a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:
a) ( √ 21−√ 3)2

b) ( 3 √ 2−2√ 6 )2

Dále si zkusíme roznásobit dvě závorky, které se liší jen znaménkem:

 (a+b)(a−b)=a2
−ab+ab+b2

=a2
−b2

Zdá se, že máme další vzorec – a znovu velmi důležitý.

Pro libovolná čísla a a b platí:

AV2 (a−b)(a+b)=a2
−b2

Př.73 Odstraňte závorky podle AV2:

a) ( √ 17−√ 14 ) ( √ 17+√ 14 ) b) ( 5+√ 24 ) ( 5−2√ 6)
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Pozn.: Všimněme si, že při roznásobení podle vzorce AV2 nemáme ve výsledku 
odmocniny. To se nám bude hodit v dalším učivu.

Co znamená usměrňování zlomků?

Usměrňování používáme při dělení odmocninou. Domluvíme se, že takové dělení budeme

psát jako zlomek: např: 2: √ 3=
2

√ 3
. Usměrnit zlomek pak znamená přepsat jej tak, aby 

odmocnina nebyla ve jmenovateli. Ukážeme si to na našem zlomku.

Usměrněme
2

√ 3
.

Zlomek si rozšíříme – vynásobíme čitatel i jmenovatel stejným číslem. Číslo pro rozšíření 
vybereme tak, aby „zrušilo“ odmocninu ve jmenovateli. Víme, že to se stane při násobení 
stejných odmocnin a proto zvolíme √ 3 :

          2
√ 3

=
2

√ 3
⋅

√ 3
√ 3

=
2√ 3

3

Př.74 Usměrněte: a)
3

√ 15
b)

5
2√ 10

c)
6

√ 12
d) √ 3−√ 18

√ 24

Ale pozor, když máme ve jmenovateli součet dvou odmocnin: např.
1

√ 5+√ 3
, musíme být

při usměrňování opatrní:
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Usměrněme
1

√ 5+√ 3
.

Možná nás napadne automaticky rozšířit jmenovatelem:

1
√ 5+√ 3

=
1

√ 5+√ 3
⋅

√ 5+√ 3
√ 5+√ 3

=
√ 5+√ 3

( √ 5+√ 3)
2 =

√ 5+√ 3

√ 5
2
+2 √ 5 √ 3+√ 3

2 =
√ 5+√ 3

5+2√ 15+3
=

√ 5+√ 3
8+2√ 15

        

Vidíme, že to by nám odmocninu ve jmenovateli nezrušilo. Možná si ale vzpomeneme, že 
na odstraňování odmocnin nám dobře funguje vzorec AV2. Při rozšíření proto zkusíme 
změnit znaménko.

1
√ 5+√ 3

=
1

√ 5+√ 3
⋅√ 5−√ 3

√ 5−√ 3
= √ 5−√ 3

√ 5
2
−√ 3

2 =
√ 5−√ 3

5−3
=√ 5−√ 3

2

Př.75 Usměrněte: a) √ 10
√ 15−√ 5

b) 3+√ 6
√ 6+2
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Najde se něco k procvičení odmocnin?

U75 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky:

a) √ 14⋅√ 40⋅√ 35 b) √ 8⋅√ 20
√ 15⋅√ 150

c)
3√ 54⋅√ 32

√ 18 3√ 16

U76 Částečně odmocněte: a) √ 24 b) 3√ 24 c) 3√ 32 d) √ 4000 e) 4√ 80

U77 Sečtěte: a) √ 12−√ 27+√ 48+√ 75 b) 4 √ 7−√ 54−3√ 63+2√ 600
c) 3√ 32−√ 10−2√ 72+2√ 27+2√ 40−5√ 75

U78 Odstraňte závorky a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:
a) ( 2√ 24−5√ 54+5 √ 6) 4 √ 6 b) ( √ 20−√ 30 ) ( √ 2+2 √ 3)
c) ( √ 50−3 √ 8−√ 48 ) ( 3−2 √ 6) d) ( √ 3+2) ( √ 15+√ 5 ) ( 1−√ 3 )

U79 Pomocí vhodného vzorce odstraňte závorky a výsledek zapište v co 
nejjednodušším tvaru:

a) ( √ 22+√ 11)2
b) ( 5 √ 10−2 √ 5 )2

c) ( √ 23+√ 19) ( √ 23−√ 19)
d) ( 2√ 6−5 ) ( 5+2√ 6 ) e) ( 1−√ 6)2 ( 7+√ 24)

U80 Usměrněte: a)
21

√ 14
b)

3
4 √ 30

c)
14

√ 28
d) √ 2−√ 14

√ 6

U81 Usměrněte: a)
12

√ 11−√ 5
b)

7
3√ 2−2

c) √ 3
√ 15+√ 6

d) √ 10−1
√ 10+2

Vyšlo to dobře?

U75 a) 140 b)
4
15

c) 2

U76 a) 2√ 6 b) 2 3√ 3 c) 2 3√ 4 d) 20√ 10 e) 2 4√ 5
U77 a) 8 √ 3 b) 17√ 6−5 √ 7 c) 3√ 10−19√ 3
U78 a) -144 b) 2√ 15−4 √ 10 c) 21√ 2−8√ 3 d) −4 √ 5−2 √ 15
U79 a) 33+22√ 2 b) 270−100√ 2 c) 4 d) -1 e) 25

U80 a) 3√ 14
2

b) √ 30
40

c) √ 7 d) √ 3−√ 21
3

U81 a) 2√ 11+2√ 5 b) 3√ 2+2
2

c) √ 5−√ 2
3

d) 4−√ 10
2
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Jak počítáme s odmocninami, které mají různý exponent?

Hlavně si musíme uvědomit, že některé odmocniny s různými exponenty můžou vycházet 
stejně. Podíváme se třeba na

5√ 73 . Víme, že umocnění a odmocnění jsou dvě opačné 
operace, které se (u kladných čísel) vzájemně ruší. To znamená, že když naši odmocninu 
nejprve umocníme na druhou a pak odmocníme, dostaneme stejný výsledek. Umocněním 
na druhou se 73 změní na 76 a odmocněním se 5√ změní na 10√ . Takže

5√ 73 je 
stejná jako

10√ 76 .

Teď si zkusme vypočítat 3√ 5⋅4√ 5 .

Víme, že odmocniny můžeme spojit pod jednu podle vzorečku M9 jen pokud mají stejný 
exponent. Proto si je obě přepíšeme:

3√ 5=
12√ 54 a 4√ 5=

12√ 53

Teď to zkusíme znovu:

3√ 5⋅4√ 5=
12√ 54

⋅
12√ 53

=
12√ 53

⋅54
=

12√ 53+4
=

12√ 57

Všimněme si, že takový postup přesně odpovídá práci se zlomky:

3√ 5⋅4√ 5=5
1
3⋅5

1
4=5

1
3
+

1
4=5

3+4
12 =5

7
12=

12√ 57

Pokud si tedy chceme zjednodušit práci s odmocninami s různým exponentem, můžeme si
je přepisovat na mocniny se zlomky v exponentu:

Pro kladné číslo a, přirozené číslo q a celé číslo p platí:

M11
q√ a p

=a
p
q

Př.76 Zadané mocniny přepište na odmocniny a výsledek podle potřeby částečně 
odmocněte a usměrněte. 

a) 11
4
7 b] 5

1
2 c) 2

13
4 d) 3

−
7
11
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Př.77 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky:

a) 8
2
3 b) 100

−
1
2 c) ( 1

25)
−

3
2 d) 0,027

−
1
3

Pozn.: Vzorečky M3, M4 a M5 platí i pro naše nové mocniny s racionálním exponentem.

Př.78 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:

a) 5√ 7⋅10√ 7⋅
15√ 78 b)

4√ 63

√ 6⋅
8√ 65
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Př.79 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:

a)
1000
3√ 10

b)
3√ 9⋅√ 27

6√ 3
c)

6√ 4⋅√ 8

Zbyly nějaké mocniny s racionálním exponentem na domácí procvičení?

U82 Zadané mocniny přepište na odmocniny a výsledek podle potřeby částečně 
odmocněte a usměrněte. 

a) 6
2
9 b) 10

1
4 c) 7

8
3 d) 2

−
1
3

U83 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky: a) 9
1
2 b) 125

2
3 c) 16

3
4

d) 1000
−

1
3 e) ( 1

27)
−

2
3 f) 0,04

−
1
2
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U84 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:

a) 6√ 11⋅
15√ 1111

⋅
10√ 11 b)

12√ 711
⋅

8√ 73

6√ 7
c)

4√ 103
⋅

12√ 107

√ 10⋅
6√ 105

U85 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:

a) 4√ 2⋅4√ 4⋅12√ 8 b)
3√ 9

3⋅√ 3
c)

√ 1000
9√ 100⋅18√ 10

U86 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:

a) 3√ 5

√ 5
b) √ 27 3√ 3

Vyšlo to dobře?

U82 a) 9√ 36 b) 4√ 10 c) 49 3√ 49 d)
3√ 4
2

U83 a) 3 b) 25 c) 8 d) 0,1 e) 9 f) 5
U84 a) 11 b) 7 8√ 7 c) 1

U85 a) 2 b)
6√ 3
3

c) 10 9√ 100

U86 a) 6√ 5 b) 3 3√ 9
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Co všechno jsme se dověděli o odmocninách?
Zjistili jsme, že odmocniny můžeme snadno spojovat nebo rozpojovat při násobení 

a dělení, ale musí mít stejný exponent. Rozumíme tomu, co znamená částečné 
odmocnění a usměrnění. Připomněli jsme si dva důležité vzorečky – ty se nám budou 
hodit i dál - a nakonec jsme se naučili přepisovat odmocniny na mocniny pomocí zlomku 
v exponentu.

ODMOCNINY – OPAKOVÁNÍ

P29 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky: √ 27⋅√ 77
√ 11⋅√ 21

P30 Sečtěte: 3√ 99+√ 5−2 √ 44+2√ 20−5√ 11−√ 45

P31 Odstraňte závorky a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:
( √ 75−2√ 3−3 √ 30 ) ( 2√ 10+2)

P32 Pomocí vhodného vzorce odstraňte závorky a výsledek zapište v co 
nejjednodušším tvaru: a) ( √ 5+2√ 10 )2

b) ( 2√ 3−1)2
⋅( 2√ 3+1)2

P33 Usměrněte: a) 2√ 10−√ 2
√ 20

b) √ 12
√ 6−√ 3

P34 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:

a)
5√ 74

⋅
4√ 75

⋅
20√ 7 b) √ 3⋅

4√ 35

3

P35 Vypočtěte bez pomoci kalkulačky a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:
√ 125

6√ 5⋅3√ 25

Vyšlo to dobře?

P29 3 P30 2√ 5 P31 −54 √ 3 P32 a) 45+20 √ 2 b) 121

P33 a) 10√ 2−√ 10
10

b) 2√ 2+2 P34 a) 49 10√ 7 b) 8√ 3 P35 1
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3. ALGEBRAICKÉ VÝRAZY

Co se dozvíme? 
Především se naučíme více pracovat s tzv. proměnnou – do matematiky se nám 

začnou dostávat písmenka. To nám pomůže vyřešit ne jen jeden problém, ale celou 
skupinu příkladů, které jsou podobné a liší se jen v některých číslech.  

Co budeme potřebovat? 
Bude potřeba si zopakovat několik postupů a vzorečků ze základní školy 

(roznásobení závorek, AV1, AV2, …). Dále se nám bude určitě hodit všechno, co jsme se 
naučili o mocninách a odmocninách.

Odkud se vlastně v matematice berou písmenka?

Představme si následující situaci:

Kamarádi pořádají přes víkend sraz a Honza má nakoupit  30 litrů nealka. Bude kupovat 
neperlivé vody v balení 0,5 litru a 2 litry. Půllitrová láhev stojí 7 Kč a dvoulitrová 26 Kč. 
Kolik Honza zaplatí, pokud koupí 11 dvoulitrových balení?

Nejdříve si zjistíme, kolik Honza koupí půllitrových balení:

11 kusů dvoulitrových balení … 11⋅2=22 (litrů)
na půllitrová balení zbývá … 30−22=8 (litrů)
počet půllitrových balení … 8⋅2=16 (kusů)

Teď už můžeme spočítat celkovou cenu:

cena=16⋅7Kč+11⋅26 Kč=112Kč+286Kč=398Kč

Honza zaplatí celkem 398 Kč.

Kdyby ale nakupoval někdo jiný než Honza, mohl by zvolit jiné počty obou balení. Zkusme 
proto zjistit, jak závisí celková cena na tom, kolik koupíme půllitrových balení. Protože se 
počet půllitrových balení může měnit, říkáme mu proměnná. Aby se nám tato proměnná 
lépe zapojovala do výpočtů, značíme ji obvykle nějakým písmenem.

Kamarádi pořádají přes víkend sraz a je třeba nakoupit 30 litrů nealka. Neperlivá voda se 
prodává v balení 0,5 litru a 2 litry. Půllitrová láhev stojí 7 Kč a dvoulitrová 26 Kč. Kolik 
zaplatí, pokud koupí x půllitrových balení?

Nejdříve si zjistíme, kolik koupili půllitrových balení:

x kusů dvoulitrových balení … x⋅2=2 x (litrů)
na půllitrová balení zbývá … 30−2 x (litrů)
počet půllitrových balení … (30−2 x)⋅2=60−4 x (kusů)
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Teď už můžeme spočítat celkovou cenu:

cena v Kč=(60−4 x)⋅7+x⋅26=420−28 x+26 x=420−2 x

Tak jsme vlastně problém vyřešili obecně – pro jakýkoli počet dvoulitrových balení. Mohli 
bychom třeba vyzkoušet, jestli výsledek 420−2 x funguje pro 11 kusů z minulého 
příkladu:

420−2⋅11=398 (Kč)

Funguje. Navíc můžeme rychle zjistit cenu pro jiný počet dvoulitrových balení:

Př.80 Jaká bude cena nákupu z předchozí ukázky, pokud bude dvoulitrových balení
a) 5 b) 10 c) 16 ?

Pozn.: Pokud v zápisu výsledku použijeme proměnnou, často za ni nemůžeme dosazovat 
úplně libovolná čísla. Proto musíme k výsledku přidat podmínky, za kterých dává 
smysl. V předchozím příkladu mluvíme o kusech, proto naše x musí být celé číslo. 
Přitom ale nemůžeme koupit záporný počet dvoulitrových lahví a ani počet větší 
než 15 (celkem máme koupit 30 litrů). Takže je třeba dodat, že náš vzoreček

420−2 x funguje jen pro celá čísla od 0 do 15.

Jak vypadá algebraický výraz?

Výraz je zápis, který obsahuje čísla a proměnné spojené znaménky matematických 
operací. Abychom mu říkali algebraický, musí jít jen o určité operace: sčítání, odčítání, 
násobení, dělení, umocňování a odmocňování. Algebraickým výrazem pak může být třeba 

zápis 420−2 x z minulých ukázek nebo složitější zápisy jako
(a2

+b)(2 a−b)

3ab2 apod. 

Algebraický výraz můžeme ale zadat i slovně. Například: „Rozdíl x a odmocniny y.“
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Př.81 Zapište matematicky:

a) „Součet x a dvojnásobku y.“ ...

b) „Součet dvojnásobku x a y.“ …

c) „Součet dvojnásobku x a dvojnásobku y.“ …

d) „Dvojnásobek součtu x a y.“ …

e) „Podíl odmocniny x a y.“ ...

f) „Odmocnina podílu x a y.“ …

g) „Součet druhé mocniny x a rozdílu x a y.“ …

Př.82 Přečtěte:

a) x2
− y2 …

b) x− y2 …

c) (x− y)2 …

d) x2
− y …

e) x⋅y
2

…

f)
x y
2

…

g) x+x y …

Jak získáme hodnotu algebraického výrazu?

Proměnná použitá ve výrazu symbolizuje měnící se číslo. Určování hodnoty výrazu 
znamená dosazování konkrétních čísel za proměnnou.

Př.83 Máme výraz 4 x3−5 x2−3 x+2 . Určete jeho hodnotu postupně pro čísla 
x = 2; -1 a 10
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Pozn.: Pokud chceme algebraický výraz nějak pojmenovat, používáme obvykle velké 
písmeno. Do závorky za ně napíšeme proměnnou nebo proměnné, které obsahuje 
- např.: V (a;b)=2a(b−3a) . Když pak určujeme hodnotu pro nějaké číslo, 
zapíšeme toto číslo místo proměnné do závorky. Zápis V (3;8) tak znamená 
dosadit za a číslo 3 a za b číslo 8.

Př.84 Je zadaný výraz V (x)=(1−2 x)(4+3 x) . Určete postupně jeho hodnoty

V (−3) a V ( 1
6) .

Př.85 U výrazu V (a)= a+1

a2
+2a

určete hodnoty V (0,2) a V (−2) .
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Pozn.: Může se stát, že některá čísla nemůžeme do výrazu dosadit. Překážkou může být 
například dělení (nemůžeme dělit nulou) a odmocnění (nemůžeme odmocnit 
záporné číslo). Říkáme, že každý výraz má svůj definiční obor – množinu čísel, 
která se do něj dají dosadit.

Př.86 Jsou zadány výrazy L(x )= 1−x
2−x

a P(x)= 10
2 x−1

. Zjistěte, pro která z čísel 

x=−2 ;3 ; 1
2
; 7

2
budou mít stejnou hodnotu.

Na čem si procvičíme zadání výrazů a určování jejich hodnoty?

U87 Zapište matematicky
a) „Součin druhé mocniny x a druhé mocniny y.“
b) „Součin druhé mocniny x a y.“ c) „Druhá mocnina součinu x a y.“
d) „Třetina rozdílu x a y.“ e) „Rozdíl třetiny x a y.“
f) „Rozdíl x a třetiny y.“ g) „Odmocnina součtu x a y.“
h) „Součet odmocniny x a y.“ i) „Podíl x a součtu x a y.“
j) „Součet x a podílu x a y.“
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U88 Přečtěte

a) √ x−√ y b) √ x− y c) 4⋅x
y

d)
x

4 y
e)

x y
4

f) x⋅y
4

g) x2−2 x h) x ( y+x ) i) x y+x

U89 Určete hodnotu výrazu 40−7 a−3 a2 postupně pro a=−5 a a=2
3

.

U90 U výrazu V (x ; y )= x− y
1−x

určete postupně hodnoty V (2 ;0) a V (1,4 ;−0,4) .

U91 U výrazu V (a)=√ 2+a
a

určete postupně hodnoty V ( 1
4 ) a V (−3) .

U92 Jsou zadány výrazy L(x )=(x+3)(2−x ) a P(x)=3−3 x . Zjistěte, pro která z čísel 
x=−3 ;−1 ;3 ;5 budou mít stejnou hodnotu.

Vyšlo to dobře?

U87 a) x2 y2 b) x2 y c) (x y )2 d)
x− y

3
nebo

1
3
(x− y )

e)
x
3
− y f) x− y

3
g) √ x+ y h) √ x+ y i)

x
x+ y

j) x+ x
y

U88 a) „Rozdíl odmocniny x a odmocniny y.“ b) „Odmocnina rozdílu x a y.“
c) „Čtyřnásobek podílu x a y.“ d) „Podíl x a čtyřnásobku y.“
e) „Čtvrtina součinu x a y.“ f) „Součin x a čtvrtiny y.“
g) „Rozdíl druhé mocniny x a dvojnásobku x.“
h) „Součin x a součtu y a x.“ i) „Součet součinu x a y a x.“

U89 Pro a=−5 je hodnota výrazu 0 a pro a=2
3

je hodnota výrazu 34.

U90 V (2 ;0)=−2 , V (1,4 ;−0,4)=−
9
2

U91 V ( 1
4 )=6 , V (−3) neexistuje – výraz není pro toto číslo definovaný

U92 L(−3)≠P(−3); L(−3)=0 ; P(−3)=12 , L(−1)=P(−1)=6 ; L(3)=P(3)=−6 ;
L(5)≠P(5) ; L(5)=−24 ; P(5)=−12
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Co je to mnohočlen?

Někdy může být výraz vy složitějším tvaru a dosazování do něj pak je komplikovanější. 
Proto bude vhodné jej nejdříve zjednodušit. Výrazy si proto rozdělíme do několika skupin a
s každou z nich se naučíme pracovat. První skupinou jsou tzv. mnohočleny (cizím slovem 
polynomy). Jsou to jednodušší typy algebraických výrazů, které nemají proměnnou ve 
jmenovateli. Mnohočlen vzniká tak, že sečteme několik násobků různých mocnin 
proměnné, např. 4 x3

+3 x2
−5 x+1 . Jednotlivé násobky nazýváme členy.  Nejvyšší 

mocnině proměnné říkáme stupeň mnohočlenu. Tzn., že třeba 4 x3+3 x2−5 x+1 je 
čtyřčlen třetího stupně nebo náš výraz pro cenu nealka 420−2 x je dvojčlen prvního 
stupně.

Pozn.: Mnohočlen může mít i více proměnných: např. 8 x3 y2
−3 x y3

+ y . Tento
mnohočlen má tři členy. Jejich stupně dostaneme tak, že sečteme mocniny 
proměnných ve členu: 1. člen má stupeň 3+2=5, 2. člen má stupeň 1+3=4, 3. člen 
má stupeň 1. Stupeň celého mnohočlenu je největší z těchto čísel. Náš výraz je 
tedy trojčlen pátého stupně.

Jak se mnohočleny sčítají a násobí?

Nejdříve se podíváme na sčítání a odčítání. Tam máme jasno – sčítat nebo odčítat půjdou 
jenom úplně stejné členy. Součástí příkladu mohou být taky závorky, které před sčítáním 
nebo odčítáním odstraníme.

Pozn.: Součástí každého příkladu s výrazy by mělo být určení podmínek pro proměnnou 
(tzv. definiční obor výrazu). Ty mohou být uvedeny v zadání nebo je musíme určit 
sami tak, aby dosazování dávalo smysl. Dohodneme se, že pokud žádné omezení 
neexistuje, budeme automaticky pracovat pro libovolné hodnoty proměnné.

Př.87 Od trojčlenu x2 y−3 x y2−2 x y odečtěte dvojčlen −2 x y−2 x y2 .
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Př.88 Odstraňte závorky a sečtěte −(b2
−a2

)−ab−[a2
−a b−(b2

+ab)] .

Při násobení dvou mnohočlenů postupně násobíme každý člen s každým – jde vlastně o 
roznásobení závorek.

Př.89 Roznásobte závorky a sečtěte (2 y−6 x y2 ) ( 1−2 x2 y2
−3 x y ) .
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Př.90 Máme trojčlen ab2
−ab+a . Vložením závorek můžeme změnit pořadí 

sčítání a násobení. Odstraňte závorky a porovnejte výsledky v následujících 
případech.
a) ab2

−a (b+a) b) a ( b2
−a b)+a c) a ( b2

−a) (b+a)

d) a ( b2
−a) b+a

Připomeňme si, že roznásobení dvou úplně stejných závorek je vlastně umocnění na 
druhou. To můžeme provádět podle vzorce

AV1 (a±b)2
=a2

±2ab+b2
,

který platí pro libovolná čísla a a b.

Př.91 Umocněte: a) (2 x−5)
2 b) (−k−k3

)
2 c) (3 x2 y+x y 4

)
2
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Př.92 V uvedené rovnosti chybí některá čísla. Určete číslo, které patří do tmavého 
čtverečku.

Př.93 Odstraňte závorky a zjednodušte: 6−(2+2a)(1−2a)−(2−2a)2
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Na čem si procvičíme základní operace s mnohočleny?

U93 Odstraňte závorky a zjednodušte:
a) x+x2

−(2 x−x2)−(−x+2 x2) b) −[a2
−(b2

+2a2
)−ab ]−[2b2

−(ab−a2
)]

c) −[ 3 x2 y−x y2
−(−2 x2 y−3 x y2) ]−( 2 x2 y−2 x y2)

U94 Odstraňte závorky a zjednodušte:
a) ( ab−a2) (a+2b ) b) ( x− y−2 z ) ( 2 x+2 y+4 z ) c) ( a2

+1) ( a2
+2) ( a2

−1)

U95 Pokud do trojčlenu: −x y+x−x2 y vložíme závorky, změní se pořadí operací. 
Odstraňte závorky a porovnejte výsledky v následujících případech:
a) −x ( y+x )−x2 y b) −x ( y+x−x2 y ) c) −x ( y+x−x2) y
d) −x y+ ( x−x2) y e) −x [ y+( x−x2) y ]

U96 Odstraňte závorky a zjednodušte:
a) a2

−a ( 1−a )−2 (2a+a2) b) (−x−x y ) ( y2
− y )−( y−1) ( x−x y2)

U97 Umocněte

a) (1−x )2 b) (3+4 k )2 c) ( y 4
−

y
2 )

2

d) (−2ab−4 b)2

U98 V uvedené rovnosti chybí některá čísla. Určete číslo, které patří do tmavého 
čtverečku.

a) b)

U99 Odstraňte závorky a zjednodušte:
a) (2 x−1)

2
−4 x (x−1) b) (2+k2

)(1−2 k)−(k−k2
)

2

Vyšlo to dobře?

U93 a) 0 b) 2a b−b2 c) −7 x2 y
U94 a) −a3

−a2b+2ab2 b) 2 x2
−2 y2

−8 y z−8 z2 c) a6
+2 a4

−a2
−2

U95 a) −x2 y−x2−x y b) x3 y−x2−x y c) x3 y−x2 y−x y2

d) −x2 y e) x3 y−x2 y−x y
U96 a) −5a b) −x y2+x

U97 a) x2
−2 x+1 b) 16 k2

+24 k+9 c) y8
− y5

+
y2

4
d) 4a2b2

+16 ab2
+16b2

U98 a) 100 b) 9
U99 a) 1 b) −k 4

−4 k+2
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Co znamená rozklad mnohočlenů na součin?

Rozklad na součin je vlastně opačný postup k roznásobení závorek. Když například 
roznásobíme závorky (a+b)(a+2) , dostaneme mnohočlen a2

+2 a+ab+2b . Naším 
úkolem teď bude zvládnout postup, při kterém naopak mnohočlen a2

+2a+ab+2b
zapíšeme jako součin dvou závorek (a+b)(a+2) . Bude potřeba naučit se několik 
základních postupů:

a) vytýkání (a postupné vytýkání)
b) rozklad podle vzorce
c) rozklad kvadratického trojčlenu

Jak na vytýkání a postupné vytýkání?

Vytýkat (před závorku) můžeme číslo nebo mocninu proměnné obsažené ve všech 
členech.

Rozložme si na součin například mnohočlen −8 x3 y2
−6 x2 y2

+2 x2 y . Můžeme vytknout
2 x2 y :

2 x2 y (−4 x y−3 y+1)

Nebo vytkneme −2 x2 y

−2 x2 y ( 4 x y+3 y−1)

Pozn.: Vytknutím záporného čísla dosáhneme toho, že se nám v závorce změní všechna 
znaménka.

Jak u testu zjistíme, jestli jsme neudělali chybu?
Je pravda, že chyba často vzniká ve znaménku – například při vytýkání záporného 

čísla. Snadno ji ale najdeme, pokud závorky (alespoň v duchu) roznásobíme a porovnáme
se zadáním. Pak vlastně děláme zkoušku. Zkouška je velmi důležitý princip, který nám 
pomůže najít chybu, ale taky si ujasnit, jak vlastně výpočty fungují. Proto je vhodné naučit 
se zkoušku dělat i v případech, kdy to zadání nevyžaduje.

Př.94 Rozložte na součin 21a4b2−14a2b3+42a b2 .
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Vytýkat můžeme nejen jednočlen ale i celou závorku.

Př.95 Rozložte na součin x y ( y−1)
2
+x y2

( y−1) .

Někdy společnou závorku pro vytknutí nevidíme na první pohled, ale musíme si ji sami 
vytvořit. To můžeme udělat pomocí tzv. postupného vytýkání.

Vraťme se k našemu mnohočlenu z úvodu: a2
+2a+ab+2b , který chceme rozložit na 

součin. Z prvních dvou členů vytkneme a a z druhých dvou b:

a2
+2a+ab+2b=a(a+2)+b(a+2)

Vidíme, že nám vznikla stejná závorka, kterou můžeme vytknout:

        a(a+2)+b(a+2)=(a+2)(a+b)

Př.96 Rozložte na součin: a) 2 p+9 q−6 pq−3 b) 3 x3
−3 x2

+x−1
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Který vzorec nám pomůže při rozkladech na součin?

Je to hlavně vzorec

AV2 a2
−b2

=(a−b)(a+b) ,

který platí pro libovolná čísla a a b.

Př.97: Rozložte na součin: a) 25−9 x2 b) x6 y2
−16 c) x4

−1

Jednou z mocnin ve vzorci AV2 může být opět závorka.

Př.98 Rozložte na součin (2a−1)2
−a2 .
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Vytýkání a vzorec můžeme v podle potřeby různě kombinovat.

Př.99 Rozložte na součin: a) 12a3
−27a b) x3

+x2
−x−1

Co je to kvadratický trojčlen a jak se rozkládá na součin?

Kvadratický trojčlen je trojčlen 2. stupně s jednou proměnnou – např.: x2−5 x+6 nebo
4 x2

+4 x+1 a podobně. Pokud jej chceme rozložit na součin, podíváme se nejdříve, jestli 
nejde o pravou stranu vzorce AV1: (a±b)2

=a2
±2 ab+b2 .

Takto například můžeme rozložit na součin mnohočlen 4 x2
+4 x+1 z ukázky. Stačí si 

uvědomit, že

4 x2
+4 x+1=(2 x+1)

2 ,

což bereme jako součin, protože

        (2 x+1)
2
=(2 x+1)(2 x+1)

Pozn.: Vzorec AV1 je možné použít i na trojčleny, které mají více proměnných než jednu, 
a také na trojčleny s vyšším než druhým stupněm. 
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Př.100 Rozložte na součin:
a) 9 x2

−24 x+16 b) a4
+6a2b+9b2 c) −2k 3

+4 k2
−2k

Pozn.: Podívejme se ještě na trojčlen x2−2 x y+ y2 . Podle AV1 bychom napsali
x2

−2 x y+ y2
=(x− y )2 . Kdybychom si v něm ale změnili pořadí na y2

−2 x y+x2 , 
psali bychom y2

−2 x y+x2
=( y−x )2 . Platí tedy (x− y)2

=( y−x )2 . Výrazy x− y
a y−x se totiž sice liší znaménkem, ale umocnění na druhou tento rozdíl srovná.

Je jasné, že každý kvadratický trojčlen není vzorec AV1. Některé kvadratické trojčleny 
dokonce nejdou rozložit na součin vůbec, u jiných bychom v rozkladu měli odmocniny. 
Dále se proto budeme věnovat jen takovým, které rozložit půjdou a vystačíme si přitom 
s racionálními čísly.

Vezměme si nejdříve jednodušší variantu. Roznásobením závorek (x+5)(x+7)
dostaneme kvadratický trojčlen:

(x+5)(x+7)=x2
+7 x+5 x+35=x2

+12 x+35

Všimněme si, že prostřední číslo 12 vzniklo jako součet 5 a 7 a poslední číslo 35 jako 
součin 5 a 7.

Teď si úlohu obrátíme: Trojčlen x2+12 x+35 máme rozložit na součin. Předepíšeme si dvě
závorky:

x2
+12 x+35=(x )(x )

a do nich zpaměti najdeme čísla, která v součtu dávají 12 a v součinu 35. Takže +5 a +7:

    x2
+12 x+35=(x+5)(x+7)
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Př.101 Zpaměti rozložte na součin
a) x2

+16 x+60 b) x2
−4 x−21 c) x2

+9 x−10 d) x2
−7 x+6

Trošku složitější situace vzniká u kvadratických trojčlenů, které mají před x2 jiné číslo 
než 1. Může jít například o trojčlen vzniklý roznásobením (2 x+3)(3 x−1) , tedy

6 x2+7 x−3 . Dostat jej zpaměti zpátky do závorek už není tak snadné a proto si 
pomáháme vzorcem.

Jestliže budeme mít nějaký kvadratický trojčlen a x2
+b x+c , kde a je nenulové číslo 

a b; c libovolná čísla, vypočítáme si nejprve číslo

D=b2
−4a c ,

kterému říkáme diskriminant. Pokud bude diskriminant záporný, trojčlen rozložit na součin 
nepůjde. Pokud bude diskriminant větší nebo roven 0, můžeme trojčlen rozložit na součin 

a x2
+b x+c=a(x−x1)(x−x2)

Čísla x1 ; x2 určíme podle vzorce

    x1 ;2=
−b±√ D

2a

Použití vzorce si můžeme ukázat na trojčlenu 6 x2+7 x−3 . Nejdříve si vypočteme 
diskriminant:

     D=b2
−4ac=72

−4⋅6⋅(−3)=49+72=121
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Kladný diskriminant znamená, že trojčlen půjde rozložit na dvě závorky. Vypočítáme si 
čísla x1 ; x2 do těchto závorek:

x1;2=
−b±√ D

2a
=

−7±√ 121
2⋅6

=
−7±11

12

x1=
−7+11

12
=

4
12

=
1
3

; x2=
−7−11

12
=−

18
12

=−
3
2

Čísla si doplníme do závorek podle předpisu a x2
+b x+c=a(x−x1)(x−x2) :

6 x2
+7 x−3=6( x− 1

3) [ x−(−3
2) ]=6( x−1

3 ) ( x+3
2)

Pokud nechceme v závorkách zlomky, rozdělíme si číslo 6 na součin 3⋅2 a roznásobíme 
závorky:

 6( x− 1
3) ( x+ 3

2)=3⋅2( x−1
3 ) ( x+3

2)=3( x− 1
3)⋅2( x+ 3

2 )=(3 x−1)(2 x+3)

Př.102 Rozložte na součin
a) 3 x2

−x−4 b) −10 x2
+11 x−3 c) 2 x2

−6 x+5 d) 4 x2
−12 x+9
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Výpočet pomocí diskriminantu můžeme použít i na jednodušší trojčleny, které jsme 
rozkládali zpaměti. Vyzkoušíme si to na dvou trojčlenech z příkladu 101.

Př.103 Rozložte na součin s využitím diskriminantu:
a) x2

+16 x+60 b) x2
+9 x−10
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Budou nějaké příklady na procvičení rozkladů na součin?

U100 Rozložte na součin:
a) 45a5b4

−75 a3b9 b) −24m4n3
−40m2n3

−28mn4

c) 3 x2
( y−x )3

+6 x3
( y−x)2 d) (2 p−3)

4
−(2 p−3)

3

U101 Rozložte na součin:
a) x2+x y+4 x+4 y b) 2a c−b d+a d−2b c
c) 1−3a+a2

−3a3 d) x2 y−x y2
−x+ y

U102 Rozložte na součin:
a) 100 x2−1 b) a8−25 b2 c) 81−16 y4

U103 Rozložte na součin:
a) (x−2)

2
−4 x2 b) (2 x+1)

2
−(x+3)

2

U104 Rozložte na součin:
a) a3b−4ab3 b) x3

−4 x2
−x+4

U105 Rozložte na součin:
a) 4 x2+4 x y+ y2 b) −2a b2+12a b−18b

U106 Rozložte na součin:
a) x2

−10 x+25 b) x2
+11 x+18 c) x2

−x−12 d) x2
+2 x−24

U107 Rozložte na součin:
a) 2 x2+3 x−5 b) 12 x2−13 x+3 c) 5 x2+x+2 d) −x2+8 x−12
e) 16 x2

−8 x+1

Vyšlo to dobře?

U100 a) 15a3b4 (3a2
−5b5) b) −4mn3( 6m3

+10m+7n) nebo 4mn3 (−6m3
−10m−7 n)

c) 3 x2
( y−x )2

(x+ y ) d) 2(2 p−3)
3
(p−2)

U101 a) (x+4)(x+ y ) b) (b−a)(2c+d) c) (a2
+1)(1−3 a)

d) (x− y)(x y−1)

U102 a) (10 x−1)(10 x+1) b) (a4
−5b)(a4

+5b) c) (3−2 y )(3+2 y )(9+4 y2
)

U103 a) (x+2)(2−3 x ) b) (x−2)(3 x+4)
U104 a) a b(a−2b)(a+2b) b) (x−4)(x−1)(x+1)

U105 a) (2 x+ y)2 b) −2b(b−3)
2

U106 a) (x−5)
2 b) (x+2)(x+9) c) (x−4)(x+3)

d) (x+6)(x−4)
U107 a) (x−1)(2 x+5) b) (4 x−3)(3 x−1) c) trojčlen nejde rozložit

d) (x−6)(2−x ) nebo (x−2)(6−x ) e) (4 x−1)
2
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Co všechno jsme se dověděli o mnohočlenech?
Pochopili jsme, k čemu nám v matematice slouží proměnná a jak vypadá 

algebraický výraz. Naučili jsme se určovat hodnotu algebraického výrazu. Víme jak vypadá
mnohočlen a zvládli jsme základní početní operace s mnohočleny. Nakonec jsme se 
naučili mnohočleny rozkládat na součin. Bylo by užitečné si všechno zopakovat.

MNOHOČLENY – OPAKOVÁNÍ

P36 U výrazu V (x)= x2

1−2 x
určete postupně hodnoty V ( 2

3) a V (−0,1) .

P37 Odstraňte závorky a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:
−a2b−[ 2ab−(2a2b−ab) ]−(a2b−2a b)

P38 Odstraňte závorky a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:
(a−2ab)(a b−b−1)

P39 Odstraňte závorky a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:
a) (3a−1)a−2(a−1)(a+1)−(a−2)

2 b) (a+1)3
−2 a(a+1)

P40 Rozložte na součin
a) 2 x3

−x2
+ y2

−2 x y2 b) 2 x y5
−8 x3 y c) 4 x2 y4

−x3 y3
−4 x y5

P41 U kvadratických trojčlenů doplňte místo otazníku vhodné číslo tak, abyste je doplnili
na vzorec (a±b)2 a pomocí tohoto vzorce je zapište.
a) x2−16 x+? b) 36 x2+36 x+?

P42 Rozložte na součin
a) x2

−13 x+30 b) 2 x2
+2 x−12 c) −8 x2

+6 x+5

Vyšlo to dobře?

P36 V ( 2
3)=−

4
3

, V (−0,1)=
1

120
P37 −ab
P38 −2a2b2+a2b+4 ab2−a
P39 a) 3a−2 b) a3

+a2
+a+1

P40 a) (2 x−1)(x− y )(x+ y ) b) 2 x y ( y2
−2 x)( y2

+2 x) c) −x y3
(x−2 y)2

P41 a) x2
−16 x+64=(x−8)

2 b) 36 x2
+36 x+9=(6 x+3)

2

P42 a) (x−15)(x+2) b) 2(x−2)(x+3) c) (5−4 x)(2 x+1)
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Jak vypadají lomené výrazy?

Zatím jsme se nezabývali dělením mnohočlenů. Dělení můžeme zapisovat vedle sebe:  

např.: (6 x2 y+9 x y ) : 3 x y nebo pod sebou ve tvaru zlomku: např.:
6 x2 y+9 x y

3 x y
. Pokud 

dáme přednost druhé možnosti, můžeme dostat výraz s neznámou ve jmenovateli 
- lomený výraz. S lomenými výrazy budeme pracovat podobně jako se zlomky. Důležité 
pro nás pro začátek bude zvládnout jejich krácení a uvádění na společného jmenovatele.

Jak krátíme lomené výrazy?

Bude důležité si uvědomit, že dělit nemůžeme jen jeden člen v součtu. Buď musíme vydělit
všechny členy nebo si daný mnohočlen v zapíšeme jako součin. V součinu pak můžeme 
dělit libovolný člen. Ukážeme si to lomeném výrazu z předchozího odstavce:

Zjednodušte (vydělte, zkraťte)
6 x2 y+9 x y

3 x y
.

1. možnost je, že v dvojčlenu 6 x2 y+9 x y podělíme každý člen zvlášť:

6 x2 y
3 x y

+
9 x y
3 x y

=2 x+3

2. možnost je v čitateli vytknout::
3 x y (2 x+3)

3 x y
a zkrátit člen 3 x y :

3 x y (2 x+3)

3 x y
=2 x+3

Pozor, v obou případech dělíme proměnnými. Proměnná zastupuje různá čísla a tedy i 
číslo 0. My ale víme, že nulou dělit nemůžeme. Je proto potřeba zdůraznit, že naše úpravy
nefungují pro některá čísla. Říkáme, že určujeme podmínky nebo definiční obor výrazu. 
Podmínky zapíšeme například za výsledek:

  
6 x2 y+9 x y

3 x y
=2 x+3 ;pro x ; y≠0

Pozn.: U některých příkladů se setkáme s tím, že podmínky jsou uvedeny přímo v zadání. 
Pak je určovat nemusíme.

Př.104 Zjednodušte lomené výrazy a určete podmínky, za kterých mají úpravy smysl:

a)
x−3
3−x

b)
(x−3)

2

3−x
c)

18 x−30

12 x2
−20 x

d)
x2 y−x3

x2
− y2

e)
x3

−4 x2
+4 x

4 x2
−2 x3

f)
x2

−8 x+12

8−2 x2
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Krácení můžeme použít i při násobení a dělení lomených výrazů. Při násobení zlomků 
násobíme zvlášť čitatel a jmenovatel a tak vlastně dostaneme jeden zlomek, který 
můžeme krátit. U dělení je situace stejná, jen zlomek, kterým dělíme otočíme.

Př.105 Zjednodušte výraz a určete podmínky, za kterých mají úpravy smysl:
ab2

−a2b

a3
−ab2

: b2
+ab

a2
+2ab+b2

Kromě krácení nám může pomoct i rozšiřování. Při krácení čitatele i jmenovatele dělíme 
stejným nenulovým číslem (výrazem). Při rozšiřování je naopak nenulovým číslem 
(výrazem) násobíme. Pomocí toho můžeme například upravit znaménka nebo zrychlit 
některé postupy.

U lomeného výrazu
−a−b
a−b

nám nemusí vyhovovat tři záporná znaménka. Pak máme 

dvě možnosti.

1. možnost: Vytkneme číslo -1 v čitateli i jmenovateli a zkrátíme:

−a−b
a−b

=
−1⋅(a+b)

−1⋅(−a+b)
=
a+b
b−a
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2. možnost: Rozšíříme číslem -1:

 
−a−b
a−b

⋅
−1
−1

=
a+b

−a+b
=

a+b
b−a

Př.106 Zjednodušte a určete definiční obor výrazu

x
6
−

1
3

1
2
−

x
4

.
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Jak lomené výrazy sčítáme a odčítáme?

Sčítání a odčítání je podobné jako u zlomků – uvedeme na společného jmenovatele. Pak 
sečteme čitatele a pokud je to možné, pokusíme se výsledek zjednodušit krácením. 
Postup si ukážeme na jednoduchém příkladu:

Zjednodušte
2
a
−

3 a−2

a2
−a

. 

Společný jmenovatel je společný násobek jmenovatelů. Nejdříve si proto rozložíme druhý 
jmenovatel na součin – vytkneme:

2
a
−

3 a−2
a(a−1)

Společný jmenovatel je tedy a(a−1) . Abychom jej získali u obou zlomků, rozšíříme první
dvojčlenem a−1 :

2
a
⋅
a−1
a−1

−
3a−2
a(a−1)

=
2a−2
a(a−1)

−
3a−2
a(a−1)

Teď můžeme odečíst na jedné zlomkové čáře:

   
2a−2−(3a−2)

a(a−1)
=

2a−2−3a+2
a(a−1)

=
−a

a(a−1)

Zkrátíme:

    
−a

a(a−1)
=

−1
a−1

Ve výsledku ještě můžeme upravit znaménka – například rozšířením číslem -1:

   
−1
a−1

⋅
−1
−1

=
1

1−a

Nakonec nezapomeneme určit podmínky pro proměnnou tak, aby všechny úpravy měly 
smysl:

 
2
a
−

3 a−2

a2
−a

=
1

1−a
; pro a≠0 ;1

Bude nám u lomených výrazů stačit zopakovat si práci se zlomky?
V podstatě ano. Pokud jsme v kapitole se zlomky nešidili kalkulačkou, měli bychom 

chápat všechny principy. Ty se zavedením proměnné nezmění, ale použití kalkulačky 
nebude možné. Proto se taky s proměnnou často setkáte u maturitního testu. Cílem je 
totiž ověřit, zda učivo chápeme a ne, zda umíme zapisovat na displej …
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Př.107 Zjednodušte a určete podmínky:

a)
2b+a

2ab2
−

1
ab

−
1

2b
b) 1− 2a

a+1
−

3 a+1

a2
+a

c)
a

2−2a
+

a

a2
−1
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Budeme operace s lomenými výrazy vzájemně kombinovat?

Budeme. Připomeňme si, že násobení a dělení má před sčítáním a odčítáním přednost. 
Pokud toto pořadí chceme změnit, použijeme závorky.

Př.108 Zjednodušte a určete podmínky:

a) (9k−3):( 3 k−2+
1

3k ) b) ( 1
k+1

−
2k

k2
−1) ( 1

k
−1)

Pokud budeme mít příklad ve tvaru složeného zlomku, můžeme si jej přepsat na dělení 
(závorek) nebo použít rozšíření.
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Př.109 Zjednodušte a určete podmínky:

a)

3
2k+2

−
5

2k
2 k+5

b)
8 k− 1

2 k
1

2 k2
+

2
k

Lomené výrazy budeme muset procvičit opravdu dobře. Najde se dost příkladů na doma?

U108 Zjednodušte a určete podmínky:

a)
4a−10
15−6a

b)
b3

−a2b

b3
−b2a

c)
2a−a2

−1

a−a2
d)

a3
+a2

−9a−9

a2
+4a+3

U109 Zjednodušte a určete podmínky:

a)
6 x2

9 x2
−1

⋅
9 x2

−6 x+1

9 x2
−3 x

b)
6 x2

+36 x+48
3 x+6

:(4 x2
+16 x)
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U110 Výraz

a
2
−
a−8
10

a
10

+
2a+5

5

zjednodušte pomocí vhodného rozšíření a určete podmínky, za 

kterých mají úpravy smysl.

U111 Zjednodušte a určete podmínky:

a)
x+ y

x y2
−

1

y2
+

1
x y

b)
2 x+3
4 x−6

+
3

3−2 x
−

1
6

c) 2+
7 x+18

x2
−4

+
1

x+2

d)
x+1

x2
+2 x−8

−
1

2 x−4
e)

1

x2
−2 x+1

+
1

x−x2
−

1
x

U112 Zjednodušte a určete podmínky:

a) ( 1−
k

k+1) :( 1−
1

k+1) b) ( k+2
k

−3) :( 1
k
−

1

k 2) c) ( k+ n−k
1+k n ) :( 1+

k (k−n)
1+k n )

d) ( 1
2k−6

−
k

k2
−9)⋅(3 k+9) e) ( k+1

2+k
+
k−1
2−k )⋅( 2k−

8
k )

U113 Zjednodušte a určete podmínky:

a)
6 k+2

1
3k

−
k+1
2k

b)
1+

5
k

k
5
−

5
k

c)
k−2+

1
k

1
k
−1

Vyšlo to dobře?

U108 a) −
2
3

;pro a≠5
2

b)
a+b
b

;pro b≠0 ;a

c)
a−1
a

;pro a≠0 ;1 d) a−3 ;pro a≠−3 ;−1

U109 a)
2 x

3 x+1
; pro x≠0 ;±1

3
b)

1
2 x

;pro x≠−4 ;−2;0

U110
4
5

;pro a≠−2

U111 a)
2
x y

;pro x≠0 ; y≠0 b)
1
3

;pro x≠ 3
2

c)
2 x+4
x−2

;pro x≠±2

d)
1

2 x+8
;pro x≠−4 ;2 e)

2−x

(x−1)
2

;pro x≠0 ;1

U112 a)
1
k

;pro k≠−1;0 b) −2k ; pro k≠0 ;1 c) n ;pro kn≠−1

d) −
3
2

;pro k≠±3 e) −4 ;pro k≠0 ;±2

U113 a) −12k ; pro x≠0 ;−1
3

b)
5

k−5
;pro k≠±5 c) 1−k ;pro k≠−1 ;0
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Co dělat s výrazy, které obsahují vysoké mocniny nebo odmocniny?

Pracovat s mocninami a odmocninami jsme se naučili v minulé kapitole. Pracovali jsme ale
s čísly a pokud jsme chtěli trochu šidit, mohli jsme použít kalkulačku. Když čísla 
nahradíme proměnnou, dostaneme výrazy s mocninami a odmocninami a kalkulačka už 
nám nepomůže. Pokud jsme ale všechny principy pochopili, nečeká nás nic nového …

Př.110 Zjednodušte pro a;b∈R−{0} :

a) a50
⋅

(a⋅a25)
2

a100 b)
a50b20

b−10
: b

30

a40
c)

2202
⋅a101

a−99
+3a−99

Př.111 Zjednodušte pro x∈(0;∞) : a) √ 26 x⋅√ 39⋅√ 6 x b) √ 16 x36
+9 x36

10 x16
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Př.112 Zjednodušte pro y∈(0 ;∞) : a)
5√ y3

⋅
10√ y3

20√ y13
b) √ y⋅3√ y⋅√ y

Setkáme se taky se slovními úlohami úlohami na algebraické výrazy?

Vzpomeňme si, že celá naše kapitola začala slovní úlohou s Honzou, který kupoval 
nealko. Význam výrazů je hlavně v tom, že nám pomáhají řešit slovní úlohy, ve kterých se 
můžou měnit hodnoty veličin. Proto si zkusíme několik jednoduchých problémů vyjádřit 
pomocí výrazů. 
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Př.113 Pavel, Matěj a Lukáš si mají rozdělit peníze. Pavel dostane určitou částku p. 
Matěj dostane o 50% více než Pavel a Lukáš o 500 Kč méně než oba kamarádi
dohromady. Pomocí částky p vyjádřete, kolik peněz dostali kluci celkem.

Př.114 Kvádr má podstavnou hranu určité délky. Druhá podstavná hrana je o 1 cm a 
výška o 2 cm delší. Pomocí mnohočlenu vyjádřete
a) obsah pláště (tmavé části) v cm2,
b) obsah podstav (obou světlých částí) v cm2,
c) o kolik cm2 je větší obsah pláště než obou podstav.

Př.115 Skupina n brigádníků by sklidila záhon jahod za čtvrt hodiny. Kolik brigádníků by
bylo potřeba, aby pole sklidili za 2n minut?
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Př.116 Karlík a Toník pomáhají mamince vykrajovat vánoční cukroví. Karlík zvládne 
připravit k kousků za n minut a Toník zvládne za dvojnásobný čas o 10 kousků 
více. Pomocí výrazu s proměnnými k a n vyjádřete, kolik kousků by chlapci 
připravili společně za půl hodiny.

Na čem si doma procvičíme výrazy s mocninami a slovní úlohy na výrazy?

U114 Zjednodušte pro x ; y∈R−{0} :

a)
x⋅( x−2

⋅x4)
2

x−3 b)
x y−6

( x y )−6
: y2

x−7
c)

220
⋅( 8⋅x−5 )

−6
⋅x−1

2 x−31

d) ( y31
+5 y31 )⋅ y−40

2 y−3

U115 Zjednodušte pro a∈(0 ;∞) :

a) √ 22a⋅√ 44a
a⋅√ 8

b) 2√ 54a−√ 24 a
2√ a

c)
18a−5

√ 40 a−16
−4a−16
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U116 Zjednodušte pro k∈(0 ;∞) :

a)
3√ k2

⋅
6√ k

12√ k 5 b)
k

5√ k2
⋅

10√ k
c)

8√ k3
⋅√ k⋅4√ k d)

12√ k⋅3√ k2

6√ k

U117 Karlík nemá v peněžence žádné bankovky, jenom tři druhy mincí. 
Dvacetikorunových mincí má n. Desetikorunových mincí má o 3 méně než 
dvacetikorunových a pětikorunových mincí má třikrát více než desetikorunových. 
Pomocí proměnné n vyjádřete, kolik peněz má Karlík v peněžence?

U118 Manželé jsou na dovolené ubytováni v hotelu. Mohou využívat hotelové wellness 
centrum, kde platí za minutu bazénu 2 Kč a za minutu parní lázně 4 Kč. Manželé si 
vyčlenili na pobyt v centru 3 hodiny. V bazénu plánují strávit x minut (x je sudé 
číslo), polovinu zbývající doby budou v parní lázni a zbytek času bezplatně 
v odpočívárně. Pomocí proměnné x vyjádřete, kolik celkově zaplatí za pobyt 
v centru?

U119 Lucka, Barča a Klárka byly na brigádě sbírat jablka. Lucka nasbírala x kg. Barča 
nasbírala o šestinu více než Lucka, Klárka nasbírala o 2 kg méně než Barča? 
Pomocí proměnné x zapište, kolik kilogramů nasbírala děvčata dohromady.

U120 Bazén se napouští přítokovým potrubím. Za x sekund přiteče n litrů vody. Kolik litrů 

vody přiteče za
x
3

minut?

U121 Čtverec s délkou strany a cm jsme překreslili na obdélník tak, že vodorovnou stranu
jsme o 1 cm prodloužili a svislou o 2 cm zkrátili. Pomocí proměnné a vyjádřete, 
o kolik cm  (cm2) se snížil jeho
a) obvod
b) obsah.

U122 Z obdélníkového papíru o rozměrech 20 cm x 10 cm chceme složit krabici tak, že 
v rozích vystřihneme čtverce o délce strany x a vzniklé obdélníky ohneme do 
pravého úhlu. Pomocí proměnné x vyjádřete
a) objem (v cm3)
b) povrch vzniklé krabice (v cm2).
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U123 Dáša s Janou sbírají lesní jahody do stejných hrníčků. Dáša nasbírá n hrníčků za 
5 hodin. Jana nasbírá za poloviční dobu o 1 hrníček méně. Kolik by děvčata 
nasbírala společně za jednu hodinu?

U124 Pronájem chaty na maturitní večírek stojí 4800,- Kč. Původně se na tuto částku  
mělo skládat n studentů. Nakonec se ale přidali další dva. Pomocí proměnné n 
vyjádřete, o kolik klesly náklady na jednoho studenta.

Vyšlo to dobře?

U114 a) x8 b)
1

y2
c) 2 x60 d)

3

y6

U115 a) 11 b) 2√ 6 c) 3a3

U116 a) k⋅4√ k b) √ k c) k d) 24√ a
U117 60n−120
U118 360

U119
10 x−6

3
U120 20n litrů
U121 a) o 2 cm b) o a+2 cm
U122 a) 4 x3

−60 x2
+200 x b) 200−4 x2

U123
3n−2

5

U124
9600
n(n+2)
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Co všechno jsme se dověděli o lomených výrazech?
Naučili jsme se lomené výrazy krátit a uvádět na společného jmenovatele. 

Vyzkoušeli jsme si taky některé složitější příklady, ve kterých se kombinovalo sčítání a 
odčítání s násobením a dělením. Dále jsme si ukázali, jak funguje proměnná v úlohách na 
mocniny a odmocniny. Nakonec jsme si zkusili zapisovat zadání slovních úloh pomocí 
výrazů. Máme příležitost si všechno zopakovat.

LOMENÉ VÝRAZY – OPAKOVÁNÍ

P43 Zjednodušte a určete podmínky:

a)
15 xy−20 y2

16 x2 y−12 x3
b)

x2
+5 x+6

x3
+x2

−4 x−4
: 1

3 x+3

P44 Zjednodušte a určete podmínky:

a)
x+ y

x2 y−x y2
−

1

x2
−x y

−
1
x y

b) 1+
13

3 x−9
+

x2
+4

3 x−x2

P45 Zjednodušte a určete podmínky:

a) ( 25
a

−5)⋅( a+5+
25
a−5 ) b) ( a

a2
−2 a+1

−
a+2

a2
−1 )⋅( a− 1

a) c)

3
a
−
a
3

1
9
−
a−1
6a

P46 Pro kladná čísla a;b upravte:

a)
b⋅( a b−3)

−2

a−5 b8 :a3 b) √ 12a4

√ 4 a20−a20
c) √ a⋅6√ a

12√ a5

P47 Čtvercové okno o straně 2 metry má obsahovat vitráž se vzorovanými čtverci o
straně x metrů v horních rozích podle obrázku. Cena vzorovaného skla je 120 Kč 
za m2 a cena čirého 100 Kč za m2. Pomocí výrazu s proměnnou x vyjádřete
a) cenu čiré části,
b) cenu vzorované části,
c) cenu celého okna.

P48 Pavla s Miluškou mají naplánovaný několikadenní výlet na kolech s celkovou 
délkou x km. První den ujela děvčata 40 km. Druhý den čtvrtinu ze zbytku. Pomocí 
proměnné x vyjádřete 
a) kolik km děvčata ujela,
b) kolik km ještě děvčatům zbývá.
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Vyšlo to dobře?

P43 a) −
5 y

4 x2
;pro x≠0 ; 4

3
y b)

3 x+9
x−2

;pro x≠±2 ;−1

P44 a)
1

x2
−x y

;pro x ; y≠0; x≠ y b)
4

3 x
;pro x≠0 ;3

P45 a) −25 ;pro a≠0 ;1 b)
2

a2
−a

;pro a≠0;1 c) 6 a+18 ;pro a≠−2 ;0

P46 a)
1
b

b)
2

a8
c) 4√ a

P47 a) 600 x−400 x2 b) 480 x2
−720 x+480 c) 80 x2

−120 x+480

P48 a)
x+120

4
b)

3 x−120
4
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4. ALGEBRAICKÉ ROVNICE, NEROVNICE
A JEJICH SOUSTAVY

Co se dozvíme? 
Dozvíme se, co je to rovnice, a naučíme se řešit  základní typy rovnic. Vyzkoušíme 

si vyjadřovat jakoukoli neznámou ze vzorce. Naučíme se řešit soustavy rovnic pomocí
různých početních metod a zvládneme základní typy nerovnic. Nakonec využijeme 
získané dovednosti k řešení slovních úloh.

Co budeme potřebovat? 
Bude se nám hodit vše, co jsme se naučili o mnohočlenech a lomených výrazech. 

Často budeme používat rozklady mnohočlenů na součin. U slovních úloh využijeme toho, 
že umíme zapsat určitou situaci pomocí proměnné.

Co je to rovnice?

V kapitole o algebraických výrazech jsme se naučili určovat jejich hodnotu, to znamená 
dosazovat různá čísla za proměnnou. Zkusme si to ještě jednou na jednoduchém příkladu 
(podobný typ už jsme dělali).

Př.117 Máme dva algebraické výrazy L(x )=5 x+2 a P(x)=3 x+6 . Určete jejich 
hodnoty postupně pro x=−1;0 ;2;5 .

Může se stát, že při dosazení určitého čísla bude hodnota obou výrazů vycházet stejně.

Př.118 Rozhodněte, zda pro některé z čísel x=−1 ;0 ;2 ;5 mají výrazy L(x )=5 x+2 a
P(x)=3 x+6 z příkladu 117 stejnou hodnotu.
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Pokud budeme mít dva výrazy L(x ) a P(x) , pak úkol najít číslo x, pro které budou mít 
stejnou hodnotu, nazýváme rovnice s neznámou x. Tento úkol většinou zapisujeme ve 
tvaru

L(x )=P(x )

a výrazům L(x ) a P(x) říkáme levá a pravá strana rovnice.

Pozn.: U rovnic bude mít znaménko „=“ trochu jiný význam, než jsme byli zatím zvyklí. 
Například rovnici z příkladu 118 bychom zapsali 5 x+3=3 x+7 . To ale neznamená,
že by oba výrazy byly stejné, jen že máme najít x, pro které stejně vyjdou. 
Abychom poznali, že jde o rovnici a ne o nějakou úpravu výrazu, vyjádříme to 
v zadání slovně. Použijeme například obrat „Řešte rovnici.“ Měli bychom přitom 
taky upřesnit,o jaké číslo (přirozené, celé, racionální,...) máme při řešení zájem. 
Pak rovnici uvedeme například větou „Řešte v Z rovnici.“ apod.

Rovnici odpovídající příkladu 118 bychom tak jednoduše zadali:

Řešte v R rovnici:
5 x+2=3 x+6

Hledanému číslu x, pro které obě strany rovnice vycházejí stejně, říkáme řešení rovnice 
nebo kořen rovnice. Takových kořenů může být u rovnice více a budeme je zapisovat do 
množiny se značkou K. Tu pak uvedeme na závěr řešení jako výsledek. Např.:

Řešte v R rovnici:
5 x+2=3 x+6

K={2}

U naší rovnice z příkladu 118 jsme řešení našli tak, že jsme dosazovali různá čísla a mezi 
nimi řešení náhodou bylo. Tento způsob samozřejmě nepůjde použít na všechny rovnice, 
protože nemáme jistotu, že řešení trefíme. U některých jednoduchých typů ale jde řešení 
najít zpaměti.

Najděte všechna reálná řešení rovnice √ x−6
2

=4 .

Rovnici vyřešíme rychlou úvahou. Budeme si postupně klást otázky:

1. „Co děleno 2 nám dá 4“? … „Číslo 8!“ … Proto √ x−6=8 .
2. „Odmocnina z čeho je 8?“ … „Z čísla 64!“ … Proto x−6=64 .
3. „Co mínus 6 dává 64?“ … „Číslo 70!“ … Proto x=70 .

A máme výsledek. Než jej ale zapíšeme, bude dobré udělat si zkoušku. Tu nemusíme 
nutně formálně zapisovat, ale určitě ji uděláme alespoň zpaměti. 

Zk.: √ 70−6
2

=
√ 64

2
=

8
2
=4

Vidíme, že naše řešení je správné a zapíšeme výsledek:

K={70}
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Př.119 Najděte zpaměti všechny reálné kořeny rovnic. Před zápisem výsledku vždy
proveďte zkoušku a zapište ji.

a)
5−x

7
=4 b) |x+3|=5 c)

12

√ x+9
=3 d) 2( x2

−1)=16

Může se nám také stát, že rovnice žádné řešení mít nebude. I tehdy ale potřebujeme 
zapsat výsledek. Ukážeme si to na dvou rovnicích:

a) Řešte v R rovnici |x−7|=−2 b) Řešte v N rovnici
11+x

4
=2

a) V rovnici |x−7|=−2 se chce, aby absolutní hodnota vyšla záporná. To ale není 
možné, protože výsledek absolutní hodnoty je vždy kladný nebo 0. Žádné takové x proto 
neexistuje a množina K všech kořenů je prázdná. Tak taky zapíšeme výsledek:

K=∅

b) U rovnice
11+x

4
=2 snadno zpaměti určíme vhodné číslo x=−3 . Danou rovnici ale 

máme řešit v N, tzn. v množině přirozených čísel.  Číslo -3 ale není přirozené a proto je 
jako řešení vzít nemůžeme. I v tomto případě je tedy množina všech kořenů prázdná:

K=∅
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Jak na rovnice, které nezvládneme zpaměti?

Je jasné, že zpaměti zvládneme řešit jen jednodušší rovnice. Už u naší rovnice

  5 x+2=3 x+6

z příkladu 118 by to bylo složitější. V takových případech se budeme snažit rovnici upravit 
do jednoduššího tvaru. Abychom lépe pochopili, jaké úpravy můžeme dělat, představíme 
si rovnici jako váhy se dvěma miskami. Rovnítko přitom znamená rovnováhu mezi 
miskami.

Rovnice
  5 x+2=3 x+6

by odpovídala následující situaci: Na levé misce je 5 závaží neznámé hmotnosti a 
2 kilogramová. Na pravé straně 3 závaží neznámé hmotnosti a 6 kilogramových závaží.

Naším úkolem je určit hmotnost neznámého závaží. Nejdříve si snížíme počet závaží na 
obou miskách. Když vlevo i vpravo ubereme tři tmavá a dvě světlá závaží, rovnováha se 
nezmění.
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Nakonec na obou miskách necháme jen polovinu závaží . Tím se nám rovnováha zase 
nezmění.

Vidíme, že hmotnost neznámého závaží je 2 kg.

Úpravy, které jsme dělali na miskách vah, se u rovnice naučíme zapisovat symbolicky. 
Pokud budeme nějakou úpravu provádět na obou stranách rovnice (na obou miskách 
vah), zapíšeme si ji vedle rovnice za lomenou čáru. Pak by celé řešení vypadalo takto:

Řešíme v R rovnici      5 x+2=3 x+6

1. krok: Od obou stran rovnice odečteme 3 x a odečteme číslo 2. Zapíšeme:

           5 x+2=3 x+6 /−3 x−2
 5 x+2−3 x−2=3 x+6−3 x−2

 2 x=4

2. krok: Obě strany rovnice vydělíme dvěma. Zapíšeme:

  2 x=4 /: 2
2 x
2

=
4
2

   x=2

  K={2}

Pokud tedy máme rovnici ve složitějším tvaru, snažíme se ji upravit do tvaru jednoduššího.
Některá z možných zjednodušení jsme si už ukázali na příkladu s vahami. Takových úprav
rovnice existuje více. Nás budou zajímat jen takové úpravy, které nám nezmění řešení – 
tzn., že nezmění jeho hodnotu, žádná řešení neuberou a ani nepřidají. Takovým úpravám 
říkáme ekvivalentní. Mezi nejdůležitější ekvivalentní úpravy rovnice patří:

Vzájemná výměna stran rovnice.

Úprava výrazu na libovolné straně rovnice.

Přičtení nebo odečtení stejného čísla nebo výrazu k oběma stranám rovnice.

Vynásobení nebo vydělení obou stran rovnice stejným číslem nebo výrazem.
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Pozn.: Pokud násobíme nebo dělíme obě strany rovnice, vždy musíme dát pozor, 
abychom nenásobili nebo nedělili číslem 0. Dělit 0 totiž nejde a násobení 0 
by vytvořilo 0 na obou stranách. 

Pozn.: Výrazy L(x ) a P(x) v zadání rovnice mají svůj definiční obor – množinu čísel, 
která můžeme dosadit za x. Jejich průnik nám vytvoří tzv. definiční obor rovnice – 
podmínku pro x. Pokud pak při k úpravách rovnice pracujeme s výrazy, musíme se 
pohybovat v rámci naší podmínky pro x.

Při řešení rovnic budeme používat také jednu úpravu neekvivalentní, a to:

Umocnění obou stran rovnice na druhou.

U této úpravy se nemusíme bát, že by se nám nějaké řešení ztratilo nebo změnilo, ale 
může nám nesprávné řešení přibýt. Ukážeme si to na následující rovnici:

Řešte v R rovnici √ x+2=−3

Tato rovnice nebude mít řešení, protože výsledek odmocniny nemůže být záporné číslo. 
Kdybychom to ale přehlédli a chtěli se zbavit odmocniny, umocnili bychom obě strany 
rovnice na druhou:

√ x+2=−3 / 2

   x+2=9
  x=7

Zdá se, že máme výsledek. Pokud ale uděláme zkoušku, dostaneme

 3=−3 ,

což není správně. Umocnění na druhou totiž „srovná“ rozdílná znaménka a rovnost změní 
na

 9=9  .

Na závěr si všechno shrneme:

Pokud při řešení rovnice určíme podmínky a používáme jen ekvivalentní úpravy, není 
zkouška nutná a děláme ji jen pro odhalení případné chyby.

Pokud při řešení rovnice použijeme neekvivalentní úpravu, musíme vždy provést 
zkoušku.

Jak vypadá algebraická rovnice?

V zadání rovnice vystupují na jejích stranách výrazy L(x ) a P(x) . Tyto výrazy můžou 
vypadat různě. Můžou třeba obsahovat goniometrické funkce – pak máme rovnici 
goniometrickou, můžou obsahovat logaritmy a máme rovnici logaritmickou apod. Takové 
rovnice budeme řešit později. Zatím nás budou zajímat rovnice, které budou mít na obou 
stranách algebraické výrazy. Takovým rovnicím budeme říkat algebraické. Základní 
algebraické rovnice si rozdělíme na tři skupiny:
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Rovnice lineární – neznámá v nich vystupuje v první mocnině.

Rovnice kvadratické – neznámá v nich vystupuje ve druhé mocnině. 

Rovnice vyšších stupňů – neznámá v nich vystupuje ve třetí a vyšších mocninách. 

Nás budou zajímat hlavně první dva druhy. Každý z nich se řeší trochu jinak a proto si 
probereme jeden typ po druhém.

Jak řešíme lineární rovnice?

Pokud nezvládneme lineární rovnici vyřešit zpaměti a budeme ji upravovat, můžeme 
postupovat v těchto krocích.

1. Určíme podmínky.
2. Odstraníme desetinná čísla, zlomky a závorky.
3. Převedeme neznámou na jednu stranu a čísla na stranu druhou.
4. Osamostatníme neznámou.
5. Zapíšeme množinu všech kořenů K.

Př.120 Řešte rovnice v množině Z
a) 5(1−x)−3(x+1)=2(2−x )−11 b) x−( 1−2 x )2=(3−4 x )x−5
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Př.121 Řešte rovnice v množině R
a) (3−x )(0,25 x−4)−0,5 x (5−0,5 x)=−3−0,25 x

b)
3 x−1

3
−

3 x−2
6

+
x
2
=x−1 c)

7
30

−
2−3,2 x

10
−

1−0,4 x
5

=
2,4 x−1

6
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Př.122 Najděte všechny reálné kořeny rovnic.

a)
x+7
x−5

+
x+5
x−7

=2 b)
x−5

3 x−6
=

2
3
+

1
2−x

c)
x

2 x−3
−

3
x
=

(x−3)
2

2 x2
−3 x

d)
9

x2
−9

−
x

3−x
=

x
x+3
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Bude dost příkladů k procvičení lineárních rovnic?

U125 Následující rovnice řešte zpaměti postupně v množinách N, Z a R.

a)
8

3−x
=2 b)

0,2+x
0,1

=0 c) 3√ x−2=15

d)
20

x2
−4

=4 e) |x+6|=2 f) x2+4=0

U126 Najděte všechny reálné kořeny rovnic
a) 5 x−4+2(3−2 x)=2 x−7 b) 4(x−3)+3(2 x−1)=4(4 x−2)−(6 x+7)
c) −1−5⋅[2 x−8(2 x−3)]=19 d) (6 x−5)(x−2)−(3 x−1)(2 x−3)=−1
e) 5(1+2 x)=(x+3)

2
−(x−2)

2

U127 Najděte všechna reálná řešení rovnic

a) (0,2−x )(0,5−2 x )−
2
5
=2( x2

−
3
5) b)

25 x+6
15

−(x−1)=
2 x
3

+
7
5

c)
5
2
⋅

2−x
3

−
5
8
(x−2)= 7

12

U128 Řešte v R rovnice

a)
x+2
x+3

−
x+1
x+2

=0 b)
x

3 x−3
−

1
6 x−6

=
1
4

c)
3

x2
−9

−
x

3−x
=1

d)
2 x2

+1

x2
−2 x

=2+
9

2 x−4
e)

x

x2
−1

=
1
x
−

1

3 x2
+3 x

f)
x−1
x+1

−
4 x

1−x2
=

x+1
x−1

U129 Určete reálné číslo x, pro které mají výrazy L(x ) a P(x) stejnou hodnotu. 
Výsledek si zkontrolujte – vypočtěte hodnoty obou výrazů.

a) L(x )= 3
2
(x−1)+

11
10

; P(x)=
1
4 ( 6

5
x−2)−1

2

b) L(x )= x2

x2
−4 x+4

; P(x)=1+
5

2 x−4

Vyšlo to dobře?

U125 a) K N=∅, KZ={−1}, K R={−1} b) K N=∅, KZ=∅ , K R={−0,2}

c) K N={27}, KZ={27}, K R={27} d) K N={3}, K Z={−3 ;3}, K R={−3 ;3}

e) K N=∅, KZ={−8 ;−4}, K R={−8 ;−4} f) K N=∅, KZ=∅ , K R=∅

U126 a) K={9} b) K=∅ c) K={2} d) K={ 1
2} e) K=R

U127 a) K={1} b) K=R c) K={ 8
5 }

U128 a) K=∅ b) K={−1} c) K={−4} d) K=∅ e) K={−2}
f) K=R−{±1}

U129 a) pro x=−
1
2

; L{−1
2 }=P {−1

2 }=−
23
20

b) pro x=−
2
3

; L{−2
3 }=P{−2

3 }= 1
16

133



Co je to parametr a jak se s ním pracuje?

Představme si, že máme následující úkol:

Máme rovnici s reálnou neznámou x: ax+8=2( a2
+x ) . Vyřešte ji postupně pro a=−3 a

a=1
2

.

Nejdříve si za a dosadíme do zadání číslo -3:

−3 x+8=2 [(−3)
2
+x ]

Zbavíme se závorek a rovnici vyřešíme:

−3 x+8=2(9+x )
−3 x+8=18+2 x

 −3 x−2 x=18−8
        −5 x=10 /:(−5)

  x=−2

Dále do zadání za a dosadíme číslo
1
2

:

1
2
⋅x+8=2[ ( 1

2)
2

+x ]
Zbavíme se zlomků a závorek a rovnici vyřešíme:

  
x
2
+8=2( 1

4
+x)

  
x
2
+8= 1

2
+2 x /⋅2

 x+16=1+4 x
x−4 x=1−16

  −3 x=−15 /:(−3)
     x=5

Proměnná a, která vystupovala v předchozím příkladu, není neznámá – nesnažíme se ji 
z rovnice vypočítat. Je to jen pomocná proměnná, za kterou dosazujeme různá čísla a 
dostáváme různé rovnice. Takové pomocné proměnné říkáme parametr. Zkusme vyřešit 
náš příklad ještě pro dvě hodnoty parametru:

Př.123 Rovnici s reálnou neznámou x: ax+8=2( a2
+x ) vyřešte postupně pro a=5 a

a=−
1
4

.
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Postup je ve všech čtyřech případech skoro stejný. Proto zkusíme rovnici vyřešit obecně 
s písmenkem a, ke kterému se budeme chovat jako k číslu:

Z rovnice ax+8=2( a2
+x ) vyjádříme neznámou x.

Zbavíme se závorky:

ax+8=2a2
+2 x

Převedeme neznámou (x) na jednu stranu a zbytek na stranu druhou:

   ax−2 x=2a2−8

Osamostatníme x – vytkneme.

  x (a−2)=2a2
−8
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Vydělíme obě strany rovnice výrazem a−2 .

x (a−2)=2a2
−8 /:(a−2)

    x=2a2
−8

a−2

Výraz na pravé straně si ještě zjednodušíme:

   x=
2 ( a2

−4 )
a−2

=
2(a−2)(a+2)

a−2
=2(a+2)=2a+4

Máme tedy jednoduchý výsledek x=2 a+4 .

Do zadání rovnice jsme postupně za a dosazovali čísla −3 ; 1
2
;2 a −

1
4

a řešili čtyřikrát 

podobnou rovnici. Teď ji máme vyřešenu obecně a můžeme už jen dosazovat do výsledku.

Př.124 Víme, že pro x platí x=2 a+4 . Určete x pro a=−3 ; 1
2
;5 a −

1
4

.

Pozn.: Pozor, kdybychom chtěli v minulém příkladu x pro a=2 , zdá se, že vychází
x=2⋅2+4=8 . Při výpočtu jsme ale dělili výrazem a−2 a to je pro a=2 dělení 

nulou! Výsledek x=2 a+4 proto neplatí pro a=2 a je třeba toto číslo dosadit do 
zadání. Pak dostaneme rovnici typu 0 x=0 , která má nekonečně mnoho řešení. 
Vždy, když dělíme v rovnici obě strany proměnnou, musíme si pohlídat, abychom 
nedělili nulou.
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Př.125 V následujících rovnicích vyjádřete x.

a)
6ax+1

2
+
a
4
=3−a⋅3 x+4

4
, počítejte pro a≠0

b) a(1−2 x )+6=(ax−1)(a+2) , počítejte pro a≠−4 ;0

c) x (x+2)=(x+3a)2
−1 , počítejte pro a≠1

3
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Př.126 Z rovnice
x−t

4
−

2−x
2 t

=1 vyjádřete x

a) pro t≠0 ;−2 , b) určete řešení pro t=−2

V rovnici se může vyskytovat i více parametrů. Při řešení ale budeme postupovat stejně 
jako doposud – s parametry budeme pracovat jako s čísly. V zadání přitom musí být vždy 
určeno, kterou z proměnných vyjadřujeme.

Př.127 Pro navzájem různá kladná čísla k, l, m platí: l=k−l⋅k
m

. Z uvedeného vztahu 

postupně vyjádřete k, l a m.
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I drobná změna zadání může ovlivnit výsledek. Do příkladu 127 zkusíme přidat závorku:

Př.128 Pro navzájem různá kladná čísla k, l, m platí: l=(k−l)⋅k
m

. Z uvedeného vztahu

vyjádřete l.
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Vztah mezi veličinami v příkladech 127 a 128 byl jen cvičný a neměl žádný praktický 
význam. Často ale potřebujeme vyjádřit určitou veličinu ze vzorečku – matematického, 
fyzikálního, ekonomického apod. Vzorec totiž najdeme v tabulkách jen v jednom tvaru a 
často potřebujeme počítat něco z jeho „pravé“ strany. Například:

Panu Mirkovi zbylo na horské chatě 10 m2 obkládaček. Proto si chce na pozemku udělat 
malý bazének k sauně a obložit jej pomocí nich. Bazének bude mít tvar kvádru 
s podstavnými hranami a a b a hloubkou h (všechny rozměry budou v metrech). Jak závisí
hloubka bazénku na volbě rozměrů dna a a b?

Nejdříve si vytvoříme vzoreček pro obsah S stěn bazénku. Ten se skládá z jednoho 
obdélníku se stranami a a b, ze dvou se stranami a a h a ze dvou se stranami b a h.
Proto si můžeme napsat

S=ab+2 ah+2bh

Dosadíme si za S číslo 10 a vyjádříme h.

     10=ab+2ah+2 bh
      −2ah−2bh=ab−10 /⋅(−1)

    2ah+2bh=10−ab
    2h(a+b)=10−ab / : 2(a+b)

           h= 10−ab
2(a+b)

A máme to hotovo. Teď si pan Mirek může dosazovat různé rozměry dna, bude dostávat 
odpovídající hloubky a vybere si nejlepší rozměry bazénku.

Pozn.: Vzorec, ze kterého vycházíme, nemusíme sami vytvořit jako v minulé ukázce. 
Můžeme jej například najít v tabulkách. I tak bychom ale měli umět vyjádřit 
potřebnou veličinu. 

Př.129 Ze vzorečku vyjádřete požadovanou veličinu

a) S=
a+c

2
⋅v - vyjádřete c b)

2
r
=

1
a
+

1
a'

- vyjádřete a
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Na čem si procvičíme rovnice s parametrem?

U130 Z rovnice vyjádřete x.
a) 7a(x+2)=4(6−a)−5ax , počítejte pro a≠0

b)
x+2a+3
a+1

=
3 x
a

, počítejte pro a≠−
3
2
;−1 ;0

c)
x+4
a

=ax−4 , počítejte pro a≠±1

d) 2ax−a2
=2(x−a)+1 , počítejte pro a≠1

U131 a) Z rovnice 2 x−t=5⋅t−2 x
t

nejprve vyjádřete x pro t≠−5 ;0 a dále určete řešení

pro t=−5
b) Z rovnice 9 x+t (1−tx)=3 nejprve vyjádřete x pro t≠±3 a dále určete řešení 
pro t=−3

U132 Pro navzájem různá kladná čísla a, b, c platí:

a)
b
2 ( c− a

2)+ a
4
⋅c=0 . Ze vztahu vyjádřete a.

b) (ac+1)⋅(a−b)+a=b(1−bc )+abc .  Ze vztahu vyjádřete c.

U133 Ze vzorce vyjádřete požadovanou veličinu

a) C=J ( 1+
p

100 ) - vyjádřete p b)
1
R

=
1
R1

+
1
R2

- vyjádřete R

c) m1c1(t−t1)=m2c2(t2−t)  vyjádřete t
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Vyšlo to dobře?

U130 a) x= 4−3a
2a

b) x=a c) x= 4
a−1

d) x= a−1
2

U131 a) pro t≠−5 ;0 je x= t
2

a pro t=−5 má rovnice nekonečně mnoho řešení

a) pro t≠±3 je x= 1
t+3

a pro t=−3 rovnice nemá řešení

U132 a) a= 2bc
b−c

b)
2

b−a
 

U133 a)
100C−100 J

J
nebo 100 C

J
−100 b) R=

R1R2

R1+R2

c) t=
m1 c1 t1+m2c2 t2

m1 c1+m2c2

142



Co nového umíme?
Pochopili jsme, co je to rovnice, a jednoduché rovnice řešíme zpaměti. Složitější 

rovnice jsme se naučili zjednodušovat pomocí ekvivalentních úprav. Umíme řešit lineární 
rovnice, a to i s neznámou ve jmenovateli. Víme co je to parametr a umíme ze vzorce 
vyjádřit požadovanou neznámou.

LINEÁRNÍ ROVNICE – OPAKOVÁNÍ

P49 Najděte zpaměti všechna reálná řešení rovnic. 

a) |x−1|−2=0 b)
20

8−√ x−1
=4

P50 Řešte rovnice v množině reálných čísel a udělejte si zkoušku.

a) 6−(3−x)2
=x (9−x ) b)

1
6
x−4( 3

8
x−

1
12)=1

3 ( 15
2
x−

1
4 )−2

9

P51 U následujících rovnic  nejdříve určete jejich definiční obor (podmínky) a vyřešte je 
v množině R:

a)
x+1
x

−
5

2 x2
=1− 1

4 x
b)

x
6 x−3

−
1

2−4 x
−

1
6
=0 c)

x
2 x−10

−
5

25−x2
=

1
2

P52 Najděte reálné číslo x, pro které mají výrazy L(x )= 3
x
−

2 x+3

x2
+x

a P(x)= 1
x+1

stejnou hodnotu

P53 Z rovnice vyjádřete x.

a) x (a−1)+a(x+4)=2 , počítejte pro a≠1
2

b) a2
(x−1)+x=1−2(a x+1) , počítejte pro a≠−1

P54 Pro kladná čísla p, q, r platí:
2( pq−r )

p+r
−q=1 . Ze vztahu vyjádřete p.

P55 Ze vzorce ρ ' (m1−m2)=ρ (m1−m3) vyjádřete veličinu m1 .

Vyšlo to dobře?

P49 a) K={−1 ;3} b) K={10}

P50 a) K={−1} ; L{−1}=P {−1}=−10 b) K={ 1
6 } ; L{ 1

6 }=P{ 1
6 }=1

9
P51 a) K={2} b) K=∅ c) K={−7}
P52 Výrazy mají stejnou hodnotu pro všechna x kromě -1 a 0.

P53 a) x=−2 b) x= a−1
a+1

P54 p=r P55 m1=
ρ 'm2−ρ ' m3

ρ '−ρ
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Jak vypadá rovnice v součinovém tvaru?

U lineární rovnice vždy můžeme x sečíst a nakonec osamostatnit na jedné straně rovnice. 
U rovnic vyšších stupňů to většinou není možné – nemůžeme např. sečíst x3

+x apod. 
Celkem snadno je ale můžeme vyřešit, pokud jsou zadány v tzv. součinovém tvaru. 
Znamená to, že na jedné straně rovnice je nula a na druhé součin několika členů. 
Podívejme se na malou ukázku:

Najděte všechny reálné kořeny rovnice

x (x−2)(3 x+4)=0 .

Podle zkušeností z minulé kapitoly nás nejspíše napadne závorky roznásobit:

  3 x3
−2 x2

−8 x=0

Členy na levé straně ale nemůžeme sečíst a jsme ve slepé uličce … Vraťme se proto 
k původnímu tvaru rovnice:

    x (x−2)(3 x+4)=0

a zkusme rovnici vyřešit zpaměti. Ptáme se, co je třeba dosadit za x, abychom dostali číslo
nula. Pokud násobíme tři členy a chceme výsledek nula, musí být některý z nich nula. 
Máme proto tři  možnosti:

1. x=0
2. x−2=0 tzn. x=2

3. 3 x+4=0 tzn. 3 x=−4 tzn. x=−
4
3

A to jsou naše kořeny.

K={− 4
3
;0 ;2}

Pozn.: Vidíme, že rovnice vyšších stupňů mohou mít více kořenů. Ty většinou rozlišujeme 

spodními indexy. V minulé ukázce bychom tak mohli psát: x1=0 ; x2=2 ; x3=−
4
3

(nebo jiné pořadí).

Př.130 Najděte všechny reálné kořeny rovnic v součinovém tvaru.
a) (4 x−7)(x+5)

2
=0 b) (1−x )(1−2 x)(1+2 x)(1+x2

)=0
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Jak se řeší kvadratické rovnice?

Připomeňme si, že kvadratická rovnice obsahuje x2 . Pokud bude v součinovém tvaru, už
ji umíme vyřešit. Pokud ne, budeme se snažit ji do součinového tvaru dostat. Ukážeme si 
to na třech příkladech.

Najděte řešení kvadratických rovnic v množině R:
a) x2+7 x=0 b) 4 x2−25=0 c) 3 x2+10 x−8=0

Začneme určením podmínky pro neznámou - ta je pro všechny tři rovnice stejná – x může 
být libovolné reálné číslo ( x∈R ).

a) x2
+7 x=0

Rovnici snadno převedeme na součinový tvar – vytkneme.

    x (x+7)=0

Řešení určíme zpaměti a zapíšeme výsledek.

x1=0 ; x2=−7 , tedy K={−7 ;0}

b)    4 x2
−25=0

Opět převedeme na součinový tvar – podle vzorce.

   (2 x−5)(2 x+5)=0   

Řešení znovu určíme zpaměti a zapíšeme výsledek.

x1=
5
2
; x2=−

5
2

,tedy K={± 5
2 }

Protože rovnice obsahuje jen x2 , šlo by taky osamostatnit x na levé straně rovnice:

   4 x2−25=0
    4 x2

=25 / :4

 x2
=

25
4

Abychom se zbavili mocniny,obě strany odmocníme. Hlídáme si přitom, aby nám neuteklo 
záporné řešení:

    x1,2=±
5
2

c) 3 x2+10 x−8=0

Znovu zkusíme rovnici převést na součinový tvar. Kvadratický trojčlen rozkládáme pomocí 
diskriminantu. Vypočteme si diskriminant:

     D=b2
−4 ac=102

−4⋅3⋅(−8)=100+96=196
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Kladný diskriminant znamená, že trojčlen půjde rozložit na dvě závorky. Určíme si čísla
x1 ; x2 do těchto závorek:

  x1;2=
−b±√ D

2a
=

−10±√ 196
2⋅3

=
−10±14

6

x1=
−10+14

6
=

4
6
=

2
3

; x2=
−10−14

6
=−

24
6

=−4

Čísla si doplníme do závorek podle předpisu a x2
+b x+c=a(x−x1)(x−x2)

3 x2
+10 x−8=3( x−2

3 ) [x−(−4)]=3( x−2
3) (x+4)

a vrátíme se k naší rovnici:

3( x−2
3 ) (x+4 )=0

Ze součinového tvaru určíme zpaměti řešení a zapíšeme výsledek.

x1=
2
3
; x2=−4 , tedy K={−4 ;

2
3 }

Pozn.: Všimněme si malého zjednodušení u poslední rovnice. Pro rozklad do závorek jsme

si určili čísla x1=
2
3
; x2=−4 . Ta jsme dali do závorek a znovu je z nich vyčetli. 

Postup můžeme trochu zrychlit a čísla x1;2=
−b±√ D

2a
brát přímo jako kořeny 

kvadratické rovnice.

Zkusme si teď všechno shrnout. Kvadratická rovnice je rovnice typu ax2+bx+c=0 , kde a,
b, c jsou libovolná čísla, a není nula. Jednotlivým členům říkáme kvadratický - ax2 , 
lineární - bx a absolutní - c . 

Rovnici bez absolutního členu řešíme vytknutím.

Rovnici bez lineárního členu řešíme podle vzorce a2−b2 nebo odmocněním.

Úplnou kvadratickou rovnici řešíme tak, že si nejdříve spočítáme diskriminant
D=b2

−4ac . Potom můžou nastat tři možnosti:
1. Pro D<0 rovnice nebude mít řešení.
2. Pro D=0 bude mít rovnice jedno řešení (dvě stejná).
3. Pro D>0 bude mít rovnice dvě různá řešení.

Řešení si pak vypočteme podle vzorce x1;2=
−b±√ D

2a

Pozn.: Pomocí diskriminantu a vzorce můžeme počítat i rovnice bez absolutního resp. 
lineárního členu. Stačí, když za c resp b dosadíme do vzorců číslo 0.
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Př.131 Řešte v R rovnice a) x2
−x=0 b) 6 x2

+5 x=0 c) x2
−9=0

d) 4 x2
−1=0 e) x2

+16=0 f) x2
−8=0

Př.132 Řešte v R rovnice a) x2
−8 x+15=0 b) 10 x2

−x−2=0 c) x2
−4 x+5=0

d) 25 x2+10 x+1=0 e) x2+3 x−2=0 f) x2−6 x+7=0
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Pokud je rovnice ve složitějším tvaru, snažíme se ji zjednodušit. Postupujeme při tom 
stejně jako u lineárních rovnic. Jen na konci řešení nedáváme čísla a neznámé na opačné 
strany rovnice, ale snažíme se jednu stranu anulovat.

Př.133 Najděte všechna reálná řešení rovnic

a) x+(3 x−8)
2
=(x+4)(3 x+16) b)

2 x−1
2

+
2

2 x−1
=2

d)
1

2 x−6
+

2 x
9−3 x

=
5 x
12

e)
2+x
1−x

−
3

x−x2
=
x−1
x
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Kde najdeme nějaké kvadratické rovnice a rovnice v součinovém tvaru na doma?

U134 Najděte všechna řešení rovnic v množině R. 
a) (x−7)(2−x )(3+x)2

=0 b) (3 x+10) x=0 c) ( x2
+4 ) (2−5 x )(2+5 x )=0

U135 Řešte v R.
a) x2

+5 x=0 b) 3 x2
−x=0 c) x2

−25=0 d) 9 x2
−16=0

e) 16 x2+1=0 f) x2−18=0

U136 Najděte všechny reálné kořeny rovnic
a) x2

+4 x+3=0 b) 3 x2
+5 x−2=0 c) 2 x2

−x−1=0 d) 5 x2
+4 x+1=0

e) x2−8 x+16=0 f) 11 x2+7 x+1=0 g) x2−6 x−1=0

U137 Najděte všechna reálná čísla, která jsou řešením rovnic

a) (3 x−4)(x−1)−x (x−1)=0 b)
3
5
⋅
x+2

6
⋅(x−2)−

x
20

=1

c) (2 x+3)
2
=

4 x−3
3

+10 d)
1

2 x2
+4 x

−
3

4 x
=

1
4

e)
1

x+4
=1−

x+3

16−x2
f)

x+3

x2
+x

+
x+1

x2
−x

+
x−3

x2
−1

=0
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Vyšlo to dobře?

U134 a) K={−3 ;2 ;7} b) K={− 10
3
;0} c) K={± 5

2 }
U135 a) K={−5 ;0} b) K={0 ;

1
3 } c) K={±5} d) K={± 4

3 }
e) K=∅ f) ±3 √ 2

U136 a) K={−3 ;−1} b) K={−2 ;
1
3 } c) K={− 1

2
;1} d) K=∅

e) K={4} f) K={
−7±√ 5

22
} g) K={3±√ 10}

U137 a) K={1 ;2} b) K={− 7
2
;4} c) K={− 8

3
;0} d) K={−4 ;−1}

e) K={±3} f) K={ 4
3 }
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Změní se nějak postup, pokud se v rovnici objeví odmocniny?

Jedna malá změna se objeví. Odmocniny se můžeme zbavit umocněním obou stran, ale 
tato úprava přináší malý problém. Ukážeme si to na příkladu.

Najděte reálné kořeny rovnice √ x+2=x−4 .

Nejprve si určíme podmínky. Výraz pod odmocninou musí být větší nebo roven nule. Tzn.:

x+2≥0 tedy x≥−2

Teď můžeme začít řešit. Nejdříve se zbavíme odmocniny – obě strany rovnice umocníme 
na druhou.

√ x+2=x−4 / 2

Pozor, umocňujeme celou stranu a ne každý člen zvlášť, proto si dvojčlen napravo 
musíme dát do závorky. Na levé straně nám zmizí odmocnina.

       x+2=x2−8 x+16

Dále řešíme obyčejnou kvadratickou rovnici.

      0=x2
−8 x+16−x−2

0=x2−9 x+14

D=b2
−4ac=(−9)

2
−4⋅1⋅14=81−56=25

x1;2=
−b±√ D

2a
=

9±√ 25
2⋅1

=
9±5

2

x1=
9+5

2
=

14
2

=7 ; x2=
9−5

2
=

4
2
=2

Obě řešení vyhovují podmínce a tak se zdá, že máme dvě řešení. Pro jistotu si ale 
uděláme zkoušku.

Nejprve pro číslo 7:
L(7)=√ 7+2=√ 9=3
P(7)=7−4=3
L(7)=P(7)=3

A máme jedno řešení – číslo 7.

Dále zkusíme číslo 2.
L(2)=√ 2+2=√ 4=2
P(2)=2−4=−2
L(2)≠P(2)

A vidíme, že číslo 2 není řešením rovnice. Kde se ale stala chyba? Při dosazení dvojky 
dostaneme na levé straně číslo 2 a na pravé -2. To jsou sice různé výsledky, pokud ale ve 
druhém kroku umocníme obě strany na druhou, čísla 2 i -2 se změní na číslo 4 

152



a začínáme si myslet, že vše je v pořádku. Skutečným řešením je proto jen číslo 7.

K={7}

Zkusíme si všechno shrnout: U rovnic s odmocninami (iracionálních rovnic) můžeme obě 
strany umocnit na druhou. Neztratíme tím žádné řešení, ale může nám přibýt řešení 
„falešné“. Proto je nutné na konci udělat zkoušku.

Pozn.: Jestliže u rovnice s odmocninou už dopředu víme, že budeme dělat zkoušku, 
nemusíme na začátku určovat podmínky.

Př.134 Řešte rovnice v množině reálných čísel.
a) √ 9−7 x−3=2 x b) √ x−4 √ x−4=1
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Najdeme nějaký jednoduchý vztah mezi čísly a, b, c ze zadání kvadratické rovnice a mezi 
jejími kořeny x1 ; x2 ?

Zkusíme to. Pro ukázku si vybereme nějakou kvadratickou rovnici v součinovém tvaru:

Vezměme si například rovnici (x−3)(x−5)=0 . Je v součinovém tvaru, takže snadno 
určíme kořeny:

x1=3 ; x2=5

Teď si závorky roznásobíme:
x2

−5 x−3 x+15=0  
  x2

−8 x+15=0

Vidíme, že číslo c=15 vzniklo vynásobením obou kořenů ( 15=3⋅5 ).
Číslo b=−8 vzniklo sečtením kořenů, jen jsme mu museli změnit znaménko ( 8=3+5 ).
Číslo a bylo v tomto případě 1.

Pozn.: To, co jsme zjistili, není náhoda ale pravidlo, které platí pro rovnice s a=1 . To ale 
není problém ani u ostatních rovnic, protože číslem a můžeme kdykoli obě strany 
podělit. Tím získáme tzv. normovaný tvar kvadratické rovnice.

Uděláme si v tom trochu pořádek. Pokud máme kvadratickou rovnici ax2
+bx+c=0

s kořeny x1 ; x2 , pak platí:

x1+x2=−
b
a

a  x1⋅x2=
c
a

Těmto pravidlům říkáme Viétovy vzorce. Pomůžou nám například při sestavování 
kvadratické rovnice i v dalších příkladech.

Zkusíme si opačný postup než doposud: Napišme takovou kvadratickou rovnici, která 
bude mít kořeny 7 a -2.

1. Způsob: Rovnici si napíšeme v součinovém tvaru.

(x−7)(x+2)=0

a roznásobíme
x2+2 x−7 x−14=0

     x2
−5 x−14=0

2. Způsob: Použijeme Viétovy vzorce. Za a si vybereme třeba číslo 1.

x1+x2=−
b
1

      x1⋅x2=
c
1

   7+(−2)=−b   7⋅(−2)=c
 5=−b      −14=c

    −5=b
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A můžeme dosadit do ax2
+bx+c=0 :

x2
−5 x−14=0

Př.135 V kvadratické rovnici 2 x2
−6 x−3=0  určete 

a) součet kořenů b) součin kořenů

Př.136 Kvadratická rovnice x2−10 x−24=0 má celočíselná řešení. Nejděte je pomocí 
Viétových vzorců.

Př.137 Vytvořte kvadratickou rovnici s kořeny a) 
2
3

a -4 b) 2±√ 5

a výsledek ověřte zkouškou.
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Př.138 V kvadratické rovnici x2
+kx+18=0 neznáte v zadání číslo k, ale víte, že jeden 

kořen je -3. Určete druhý kořen a číslo k.
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Našlo by se něco k procvičení rovnic s odmocninami a Viétových vzorců?

U138 Řešte v R rovnice
a) √ x−4=√ x2

−3 x b) √ x+3=−2 x c) x+3 √ x2
+2 x=0

d) x−√ 3 x+4=8 e) √ 2 x+√ 5−4 x=1

U139 Všechny následující kvadratické rovnice mají dvě různá reálná řešení. U každé 
z nich určete jejich součet a součin.
a) x2+8 x+10=0 b) 3 x2+x−12=0 c) 6 x2−4 x−9=0

U140 Následující rovnice mají dvě celočíselná řešení. Určete je pomocí Viétových vzorců.
a) x2

−9 x+8=0 b) x2
+4 x−12=0 c) x2

−x−20=0

U141 Sestavte kvadratickou rovnici se zadanými kořeny a výsledek si ověřte.

a) x1=−10 ; x2=3 b) x1=
2
5
; x2=2 c) x1=−

2
3
; x2=−

1
3

d) x1,2=−3±√ 2

U142 V zadání kvadratické rovnice nám chybí číslo k, ale známe jedno její řešení. 
Najděte druhé řešení a číslo k.
a) x2−x+k=0 ; x1=2 b) x2

+(k−2) x+k=0 ; x1=−4

Vyšlo to dobře?

U138 a) K=∅ b) K={− 3
4 } c) K={− 9

4
;0} d) K={15}

e) K={−1}

U139 a) součet ... -8, součin ... 10 b) součet ... −
1
2

, součin ... -4

c) součet ...
2
3

, součin ... −
3
2

U140 a) K={1 ;8} b) K={−6 ;2} c) K={−4 ;5}

U141 a) x2
+7 x−30=0 b) 5 x2

−12 x+4=0 c) 9 x2
+9 x+2=0

d) x2+6 x+7=0
U142 a) x2=−1 ; k=−2 b) x2=−2 ; k=8
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Co nového umíme?
Dověděli jsme se, že rovnice vyšších stupňů se snažíme řešit rozkladem na součin 

s nulou na jedné straně. Zjistili jsme, že u kvadratických rovnic je důležité umět 
diskriminant a vzorec pro výpočet kořenů. Chápeme, že u rovnic s odmocninami je nutná 
zkouška, a nakonec jsme se seznámili s Viétovými vzorci.

KVADRATICKÉ ROVNICE – OPAKOVÁNÍ

P56 Najděte všechna reálná řešení rovnic
a) x2

(3 x+8)(x−9)=0 b) 5 x2
−4 x=0 c) 100 x2

−1=0

P57 Řešte v R
a) x2

−x−6=0 b) 8 x2
+2 x−1=0 c) 2 x2

+2 x+3=0
c) x2−2 x−5=0

P58 Najděte řešení rovnic v množině reálných čísel

a)
24−x

2
⋅3−x= x−10

4
⋅x b) x (1−3 x)−(2−x)2

=x−3 c)
x−4

6 x−6
−

1
2−2 x

=
x
6

d)
3

2 x2
−2

+
x

4 x+4
=1

P59 Řešte v R

a) x+2 √ 7−2 x=1 b) √ 3+√ 2 x2
+x=3

P60 Napište kvadratickou rovnici s kořeny x1=
3
2
; x2=−4 a udělejte zkoušku.

P61 V zadání kvadratické rovnice x2+kx−24=0 neznáme číslo k, ale víme, že jedno 
řešení je -8. Určete druhé řešení a číslo k. Výsledek si ověřte zkouškou.

Vyšlo to dobře?

P56 a) K={− 8
3
;0 ;9} b) K={0 ;

4
5 } c) K={± 1

100}
P57 a) K={−2 ;3} b) K={− 1

2
;

1
4 } c) K=∅ d) K={1±√ 6}

P58 a] K={±12} b) K={ 1
2} c) K=∅ d) K={2 ;

5
3 }

P59 a) K={−9} b) K={− 9
2
;4}

P60 a) 2 x2
+5 x−12=0

P61 x2=3 ; k=5
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