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určené podmínky nabývá pouze hodnoty kladné.
Dané násobení tedy lze provést a znaménko se u něj nemění.

/ .∣x−1∣

 ∣x−3∣2∣x−1∣≤4

Nerovnici s absolutní hodnotou budeme řešit obdobně jako rovnici 
stejného druhu.
Určíme nulové body u jednotlivých absolutních hodnot.

 n.b. 3              n.b. 1

Nulové body nám množinu reálných čísel rozdělí na intervaly.  Při 
uzavírání jednotlivých intervalů dbáme na to, aby jednotlivé nulové body 
byly obsaženy alespoň v jednom intervalu. Budeme tedy například 
uzavírat zprava. Přitom ale nezapomeneme zohlednit podmínku.

(−∞ ;1 ) (1 ; 3> 3 ;∞

Na jednotlivých intervalech zůstává znaménko argumentu každé
absolutní hodnoty stejné.
Uspořádáme si absolutní hodnoty i intervaly do tabulky.
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Nerovnici *  budeme řešit na každém intervalu zvlášť.

1.pro x∈(−∞ ;1 ) : 3− x2 1−x ≤4

Za absolutní hodnoty přitom budeme dosazovat z příslušných sloupců.

 3− x2−2 x≤4

Z prvního intervalu vybereme například číslo 0.

Dosazením libovolného čísla z daného intervalu ověříme, zda je na tomto 
intervalu argument absolutní hodnoty nezáporný nebo záporný a podle 
toho při odstraňování absolutní hodnoty znaménko buďto obracíme nebo 
ponecháváme.

Po dosazení zjišťujme, že argument je záporný a absolutní hodnota na 
tomto intervalu mění číslům původní znaménko.
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Nerovnici s absolutní hodnotou budeme řešit obdobně jako rovnici 
stejného druhu.
Určíme nulové body u jednotlivých absolutních hodnot.

 n.b. 3              n.b. 1

Nulové body nám množinu reálných čísel rozdělí na intervaly.  Při 
uzavírání jednotlivých intervalů dbáme na to, aby jednotlivé nulové body 
byly obsaženy alespoň v jednom intervalu. Budeme tedy například 
uzavírat zprava. Přitom ale nezapomeneme zohlednit podmínku.

(−∞ ;1 ) (1 ; 3> 3 ;∞

Na jednotlivých intervalech zůstává znaménko argumentu každé
absolutní hodnoty stejné.
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Po dosazení zjišťujme, že argument je záporný a absolutní hodnota na 
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uzavírání jednotlivých intervalů dbáme na to, aby jednotlivé nulové body 
byly obsaženy alespoň v jednom intervalu. Budeme tedy například 
uzavírat zprava. Přitom ale nezapomeneme zohlednit podmínku.

(−∞ ;1 ) (1 ; 3> 3 ;∞

Na jednotlivých intervalech zůstává znaménko argumentu každé
absolutní hodnoty stejné.
Uspořádáme si absolutní hodnoty i intervaly do tabulky.

∣x−3∣

∣x−1∣

3− x

1−x

3− x

x−1

x−3

x−1

Nerovnici *  budeme řešit na každém intervalu zvlášť.

1.pro x∈(−∞ ;1 ) : 3− x2 1−x ≤4

Za absolutní hodnoty přitom budeme dosazovat z příslušných sloupců.

 3− x2−2 x≤4
−3 x≤−1 / :−3

  x≥1
3

Před zápisem dílčího oboru pravdivosti nezapomeneme zohlednit 
příslušnou podmínku, což provedeme graficky.

P1= 1
3
;1

2. pro x∈(1 ;3> : 3− x2 x−1≤4
3− x2 x−2≤4

 x≤3

P2=( 1 ;3>

3.pro x∈3 ;∞ :

Z prvního intervalu vybereme například číslo 0.

Dosazením libovolného čísla z daného intervalu ověříme, zda je na tomto 
intervalu argument absolutní hodnoty nezáporný nebo záporný a podle 
toho při odstraňování absolutní hodnoty znaménko buďto obracíme nebo 
ponecháváme.

Po dosazení zjišťujme, že argument je záporný a absolutní hodnota na 
tomto intervalu mění číslům původní znaménko.

*

Řešte v R



  

x−32 x−1≤4

∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣1−x∣ Určíme podmínky.x≠1

Využijeme skutečnosti, že absolutní hodnota kladného i záporného čísla 
je shodná ( ∣a∣=∣−a∣ ) a zaměníme znaménko u argumentu absolutní 
hodnoty ∣1− x∣ .

∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣x−1∣

Jak jsme řekli dříve, snažíme se u nerovnic nenásobit obě strany 
proměnnou, protože daný výraz může vesměs nabývat kladných 
i záporných hodnot.
V našem případě by ale šlo o násobení absolutní hodnotou, která za námi 
určené podmínky nabývá pouze hodnoty kladné.
Dané násobení tedy lze provést a znaménko se u něj nemění.

/ .∣x−1∣

 ∣x−3∣2∣x−1∣≤4

Nerovnici s absolutní hodnotou budeme řešit obdobně jako rovnici 
stejného druhu.
Určíme nulové body u jednotlivých absolutních hodnot.

 n.b. 3              n.b. 1

Nulové body nám množinu reálných čísel rozdělí na intervaly.  Při 
uzavírání jednotlivých intervalů dbáme na to, aby jednotlivé nulové body 
byly obsaženy alespoň v jednom intervalu. Budeme tedy například 
uzavírat zprava. Přitom ale nezapomeneme zohlednit podmínku.

(−∞ ;1 ) (1 ; 3> 3 ;∞

Na jednotlivých intervalech zůstává znaménko argumentu každé
absolutní hodnoty stejné.
Uspořádáme si absolutní hodnoty i intervaly do tabulky.

∣x−3∣

∣x−1∣

3− x

1−x

3− x

x−1

x−3

x−1

Nerovnici *  budeme řešit na každém intervalu zvlášť.

1.pro x∈(−∞ ;1 ) : 3− x2 1−x ≤4

Za absolutní hodnoty přitom budeme dosazovat z příslušných sloupců.

 3− x2−2 x≤4
−3 x≤−1 / :−3

  x≥1
3

Před zápisem dílčího oboru pravdivosti nezapomeneme zohlednit 
příslušnou podmínku, což provedeme graficky.

P1= 1
3
;1

2. pro x∈(1 ;3> : 3− x2 x−1≤4
3− x2 x−2≤4

 x≤3

P2=( 1 ;3>

3.pro x∈3 ;∞ :

Z prvního intervalu vybereme například číslo 0.

Dosazením libovolného čísla z daného intervalu ověříme, zda je na tomto 
intervalu argument absolutní hodnoty nezáporný nebo záporný a podle 
toho při odstraňování absolutní hodnoty znaménko buďto obracíme nebo 
ponecháváme.

Po dosazení zjišťujme, že argument je záporný a absolutní hodnota na 
tomto intervalu mění číslům původní znaménko.

*
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x−32 x−1≤4

∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣1−x∣ Určíme podmínky.x≠1

Využijeme skutečnosti, že absolutní hodnota kladného i záporného čísla 
je shodná ( ∣a∣=∣−a∣ ) a zaměníme znaménko u argumentu absolutní 
hodnoty ∣1− x∣ .

∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣x−1∣

Jak jsme řekli dříve, snažíme se u nerovnic nenásobit obě strany 
proměnnou, protože daný výraz může vesměs nabývat kladných 
i záporných hodnot.
V našem případě by ale šlo o násobení absolutní hodnotou, která za námi 
určené podmínky nabývá pouze hodnoty kladné.
Dané násobení tedy lze provést a znaménko se u něj nemění.

/ .∣x−1∣

 ∣x−3∣2∣x−1∣≤4

Nerovnici s absolutní hodnotou budeme řešit obdobně jako rovnici 
stejného druhu.
Určíme nulové body u jednotlivých absolutních hodnot.

 n.b. 3              n.b. 1

Nulové body nám množinu reálných čísel rozdělí na intervaly.  Při 
uzavírání jednotlivých intervalů dbáme na to, aby jednotlivé nulové body 
byly obsaženy alespoň v jednom intervalu. Budeme tedy například 
uzavírat zprava. Přitom ale nezapomeneme zohlednit podmínku.

(−∞ ;1 ) (1 ; 3> 3 ;∞

Na jednotlivých intervalech zůstává znaménko argumentu každé
absolutní hodnoty stejné.
Uspořádáme si absolutní hodnoty i intervaly do tabulky.

∣x−3∣

∣x−1∣

3− x

1−x

3− x

x−1

x−3

x−1

Nerovnici *  budeme řešit na každém intervalu zvlášť.

1.pro x∈(−∞ ;1 ) : 3− x2 1−x ≤4

Za absolutní hodnoty přitom budeme dosazovat z příslušných sloupců.

 3− x2−2 x≤4
−3 x≤−1 / :−3

  x≥1
3

Před zápisem dílčího oboru pravdivosti nezapomeneme zohlednit 
příslušnou podmínku, což provedeme graficky.

P1= 1
3
;1

2. pro x∈(1 ;3> : 3− x2 x−1≤4
3− x2 x−2≤4

 x≤3

P2=( 1 ;3>

3.pro x∈3 ;∞ :

  x−32 x−2≤4

Z prvního intervalu vybereme například číslo 0.

Dosazením libovolného čísla z daného intervalu ověříme, zda je na tomto 
intervalu argument absolutní hodnoty nezáporný nebo záporný a podle 
toho při odstraňování absolutní hodnoty znaménko buďto obracíme nebo 
ponecháváme.

Po dosazení zjišťujme, že argument je záporný a absolutní hodnota na 
tomto intervalu mění číslům původní znaménko.

*

Řešte v R



  

x−32 x−1≤4

∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣1−x∣ Určíme podmínky.x≠1

Využijeme skutečnosti, že absolutní hodnota kladného i záporného čísla 
je shodná ( ∣a∣=∣−a∣ ) a zaměníme znaménko u argumentu absolutní 
hodnoty ∣1− x∣ .

∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣x−1∣

Jak jsme řekli dříve, snažíme se u nerovnic nenásobit obě strany 
proměnnou, protože daný výraz může vesměs nabývat kladných 
i záporných hodnot.
V našem případě by ale šlo o násobení absolutní hodnotou, která za námi 
určené podmínky nabývá pouze hodnoty kladné.
Dané násobení tedy lze provést a znaménko se u něj nemění.

/ .∣x−1∣

 ∣x−3∣2∣x−1∣≤4

Nerovnici s absolutní hodnotou budeme řešit obdobně jako rovnici 
stejného druhu.
Určíme nulové body u jednotlivých absolutních hodnot.

 n.b. 3              n.b. 1

Nulové body nám množinu reálných čísel rozdělí na intervaly.  Při 
uzavírání jednotlivých intervalů dbáme na to, aby jednotlivé nulové body 
byly obsaženy alespoň v jednom intervalu. Budeme tedy například 
uzavírat zprava. Přitom ale nezapomeneme zohlednit podmínku.

(−∞ ;1 ) (1 ; 3> 3 ;∞

Na jednotlivých intervalech zůstává znaménko argumentu každé
absolutní hodnoty stejné.
Uspořádáme si absolutní hodnoty i intervaly do tabulky.

∣x−3∣

∣x−1∣

3− x

1−x

3− x

x−1

x−3

x−1

Nerovnici *  budeme řešit na každém intervalu zvlášť.

1.pro x∈(−∞ ;1 ) : 3− x2 1−x ≤4

Za absolutní hodnoty přitom budeme dosazovat z příslušných sloupců.

 3− x2−2 x≤4
−3 x≤−1 / :−3

  x≥1
3

Před zápisem dílčího oboru pravdivosti nezapomeneme zohlednit 
příslušnou podmínku, což provedeme graficky.

P1= 1
3
;1

2. pro x∈(1 ;3> : 3− x2 x−1≤4
3− x2 x−2≤4

 x≤3

P2=( 1 ;3>

3.pro x∈3 ;∞ :

  x−32 x−2≤4

  3 x≤9

Z prvního intervalu vybereme například číslo 0.

Dosazením libovolného čísla z daného intervalu ověříme, zda je na tomto 
intervalu argument absolutní hodnoty nezáporný nebo záporný a podle 
toho při odstraňování absolutní hodnoty znaménko buďto obracíme nebo 
ponecháváme.

Po dosazení zjišťujme, že argument je záporný a absolutní hodnota na 
tomto intervalu mění číslům původní znaménko.

*
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/ :3

x−32 x−1≤4

∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣1−x∣ Určíme podmínky.x≠1

Využijeme skutečnosti, že absolutní hodnota kladného i záporného čísla 
je shodná ( ∣a∣=∣−a∣ ) a zaměníme znaménko u argumentu absolutní 
hodnoty ∣1− x∣ .

∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣x−1∣

Jak jsme řekli dříve, snažíme se u nerovnic nenásobit obě strany 
proměnnou, protože daný výraz může vesměs nabývat kladných 
i záporných hodnot.
V našem případě by ale šlo o násobení absolutní hodnotou, která za námi 
určené podmínky nabývá pouze hodnoty kladné.
Dané násobení tedy lze provést a znaménko se u něj nemění.

/ .∣x−1∣

 ∣x−3∣2∣x−1∣≤4

Nerovnici s absolutní hodnotou budeme řešit obdobně jako rovnici 
stejného druhu.
Určíme nulové body u jednotlivých absolutních hodnot.

 n.b. 3              n.b. 1

Nulové body nám množinu reálných čísel rozdělí na intervaly.  Při 
uzavírání jednotlivých intervalů dbáme na to, aby jednotlivé nulové body 
byly obsaženy alespoň v jednom intervalu. Budeme tedy například 
uzavírat zprava. Přitom ale nezapomeneme zohlednit podmínku.

(−∞ ;1 ) (1 ; 3> 3 ;∞

Na jednotlivých intervalech zůstává znaménko argumentu každé
absolutní hodnoty stejné.
Uspořádáme si absolutní hodnoty i intervaly do tabulky.

∣x−3∣

∣x−1∣

3− x

1−x

3− x

x−1

x−3

x−1

Nerovnici *  budeme řešit na každém intervalu zvlášť.

1.pro x∈(−∞ ;1 ) : 3− x2 1−x ≤4

Za absolutní hodnoty přitom budeme dosazovat z příslušných sloupců.

 3− x2−2 x≤4
−3 x≤−1 / :−3

  x≥1
3

Před zápisem dílčího oboru pravdivosti nezapomeneme zohlednit 
příslušnou podmínku, což provedeme graficky.

P1= 1
3
;1

2. pro x∈(1 ;3> : 3− x2 x−1≤4
3− x2 x−2≤4

 x≤3

P2=( 1 ;3>

3.pro x∈3 ;∞ :

  x−32 x−2≤4

  3 x≤9

Z prvního intervalu vybereme například číslo 0.

Dosazením libovolného čísla z daného intervalu ověříme, zda je na tomto 
intervalu argument absolutní hodnoty nezáporný nebo záporný a podle 
toho při odstraňování absolutní hodnoty znaménko buďto obracíme nebo 
ponecháváme.

Po dosazení zjišťujme, že argument je záporný a absolutní hodnota na 
tomto intervalu mění číslům původní znaménko.

*
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∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣1−x∣ Určíme podmínky.x≠1

Využijeme skutečnosti, že absolutní hodnota kladného i záporného čísla 
je shodná ( ∣a∣=∣−a∣ ) a zaměníme znaménko u argumentu absolutní 
hodnoty ∣1− x∣ .

∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣x−1∣

Jak jsme řekli dříve, snažíme se u nerovnic nenásobit obě strany 
proměnnou, protože daný výraz může vesměs nabývat kladných 
i záporných hodnot.
V našem případě by ale šlo o násobení absolutní hodnotou, která za námi 
určené podmínky nabývá pouze hodnoty kladné.
Dané násobení tedy lze provést a znaménko se u něj nemění.

/ .∣x−1∣

 ∣x−3∣2∣x−1∣≤4

Nerovnici s absolutní hodnotou budeme řešit obdobně jako rovnici 
stejného druhu.
Určíme nulové body u jednotlivých absolutních hodnot.

 n.b. 3              n.b. 1

Nulové body nám množinu reálných čísel rozdělí na intervaly.  Při 
uzavírání jednotlivých intervalů dbáme na to, aby jednotlivé nulové body 
byly obsaženy alespoň v jednom intervalu. Budeme tedy například 
uzavírat zprava. Přitom ale nezapomeneme zohlednit podmínku.

(−∞ ;1 ) (1 ; 3> 3 ;∞

Na jednotlivých intervalech zůstává znaménko argumentu každé
absolutní hodnoty stejné.
Uspořádáme si absolutní hodnoty i intervaly do tabulky.

∣x−3∣

∣x−1∣

3− x

1−x

3− x

x−1

x−3

x−1

Nerovnici *  budeme řešit na každém intervalu zvlášť.

1.pro x∈(−∞ ;1 ) : 3− x2 1−x ≤4

Za absolutní hodnoty přitom budeme dosazovat z příslušných sloupců.

 3− x2−2 x≤4
−3 x≤−1 / :−3

  x≥1
3

Před zápisem dílčího oboru pravdivosti nezapomeneme zohlednit 
příslušnou podmínku, což provedeme graficky.

P1= 1
3
;1

2. pro x∈(1 ;3> : 3− x2 x−1≤4
3− x2 x−2≤4

 x≤3

P2=( 1 ;3>

3.pro x∈3 ;∞ :

  x−32 x−2≤4

  3 x≤9 / :3
 x≤3

Z prvního intervalu vybereme například číslo 0.

Dosazením libovolného čísla z daného intervalu ověříme, zda je na tomto 
intervalu argument absolutní hodnoty nezáporný nebo záporný a podle 
toho při odstraňování absolutní hodnoty znaménko buďto obracíme nebo 
ponecháváme.

Po dosazení zjišťujme, že argument je záporný a absolutní hodnota na 
tomto intervalu mění číslům původní znaménko.

x−32 x−1≤4

*
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∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣1−x∣ Určíme podmínky.x≠1

Využijeme skutečnosti, že absolutní hodnota kladného i záporného čísla 
je shodná ( ∣a∣=∣−a∣ ) a zaměníme znaménko u argumentu absolutní 
hodnoty ∣1− x∣ .

∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣x−1∣

Jak jsme řekli dříve, snažíme se u nerovnic nenásobit obě strany 
proměnnou, protože daný výraz může vesměs nabývat kladných 
i záporných hodnot.
V našem případě by ale šlo o násobení absolutní hodnotou, která za námi 
určené podmínky nabývá pouze hodnoty kladné.
Dané násobení tedy lze provést a znaménko se u něj nemění.

/ .∣x−1∣

 ∣x−3∣2∣x−1∣≤4

Nerovnici s absolutní hodnotou budeme řešit obdobně jako rovnici 
stejného druhu.
Určíme nulové body u jednotlivých absolutních hodnot.

 n.b. 3              n.b. 1

Nulové body nám množinu reálných čísel rozdělí na intervaly.  Při 
uzavírání jednotlivých intervalů dbáme na to, aby jednotlivé nulové body 
byly obsaženy alespoň v jednom intervalu. Budeme tedy například 
uzavírat zprava. Přitom ale nezapomeneme zohlednit podmínku.

(−∞ ;1 ) (1 ; 3> 3 ;∞

Na jednotlivých intervalech zůstává znaménko argumentu každé
absolutní hodnoty stejné.
Uspořádáme si absolutní hodnoty i intervaly do tabulky.

∣x−3∣

∣x−1∣

3− x

1−x

3− x

x−1

x−3

x−1

Nerovnici *  budeme řešit na každém intervalu zvlášť.

1.pro x∈(−∞ ;1 ) : 3− x2 1−x ≤4

Za absolutní hodnoty přitom budeme dosazovat z příslušných sloupců.

 3− x2−2 x≤4
−3 x≤−1 / :−3

  x≥1
3

Před zápisem dílčího oboru pravdivosti nezapomeneme zohlednit 
příslušnou podmínku, což provedeme graficky.

P1= 1
3
;1

2. pro x∈(1 ;3> : 3− x2 x−1≤4
3− x2 x−2≤4

 x≤3

P2=( 1 ;3>

3.pro x∈3 ;∞ :

  x−32 x−2≤4

  3 x≤9 / :3
 x≤3

Z prvního intervalu vybereme například číslo 0.

Dosazením libovolného čísla z daného intervalu ověříme, zda je na tomto 
intervalu argument absolutní hodnoty nezáporný nebo záporný a podle 
toho při odstraňování absolutní hodnoty znaménko buďto obracíme nebo 
ponecháváme.

Po dosazení zjišťujme, že argument je záporný a absolutní hodnota na 
tomto intervalu mění číslům původní znaménko.

x−32 x−1≤4
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∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣1−x∣ Určíme podmínky.x≠1

Využijeme skutečnosti, že absolutní hodnota kladného i záporného čísla 
je shodná ( ∣a∣=∣−a∣ ) a zaměníme znaménko u argumentu absolutní 
hodnoty ∣1− x∣ .

∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣x−1∣

Jak jsme řekli dříve, snažíme se u nerovnic nenásobit obě strany 
proměnnou, protože daný výraz může vesměs nabývat kladných 
i záporných hodnot.
V našem případě by ale šlo o násobení absolutní hodnotou, která za námi 
určené podmínky nabývá pouze hodnoty kladné.
Dané násobení tedy lze provést a znaménko se u něj nemění.

/ .∣x−1∣

 ∣x−3∣2∣x−1∣≤4

Nerovnici s absolutní hodnotou budeme řešit obdobně jako rovnici 
stejného druhu.
Určíme nulové body u jednotlivých absolutních hodnot.

 n.b. 3              n.b. 1

Nulové body nám množinu reálných čísel rozdělí na intervaly.  Při 
uzavírání jednotlivých intervalů dbáme na to, aby jednotlivé nulové body 
byly obsaženy alespoň v jednom intervalu. Budeme tedy například 
uzavírat zprava. Přitom ale nezapomeneme zohlednit podmínku.

(−∞ ;1 ) (1 ; 3> 3 ;∞

Na jednotlivých intervalech zůstává znaménko argumentu každé
absolutní hodnoty stejné.
Uspořádáme si absolutní hodnoty i intervaly do tabulky.

∣x−3∣

∣x−1∣

3− x

1−x

3− x

x−1

x−3

x−1

Nerovnici *  budeme řešit na každém intervalu zvlášť.

1.pro x∈(−∞ ;1 ) : 3− x2 1−x ≤4

Za absolutní hodnoty přitom budeme dosazovat z příslušných sloupců.

 3− x2−2 x≤4
−3 x≤−1 / :−3

  x≥1
3

Před zápisem dílčího oboru pravdivosti nezapomeneme zohlednit 
příslušnou podmínku, což provedeme graficky.

P1= 1
3
;1

2. pro x∈(1 ;3> : 3− x2 x−1≤4
3− x2 x−2≤4

 x≤3

P2=( 1 ;3>

3.pro x∈3 ;∞ :

  x−32 x−2≤4

  3 x≤9 / :3
 x≤3 P3=

Z prvního intervalu vybereme například číslo 0.

Dosazením libovolného čísla z daného intervalu ověříme, zda je na tomto 
intervalu argument absolutní hodnoty nezáporný nebo záporný a podle 
toho při odstraňování absolutní hodnoty znaménko buďto obracíme nebo 
ponecháváme.

Po dosazení zjišťujme, že argument je záporný a absolutní hodnota na 
tomto intervalu mění číslům původní znaménko.

x−32 x−1≤4

*

Řešte v R



  

∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣1−x∣ Určíme podmínky.x≠1

Využijeme skutečnosti, že absolutní hodnota kladného i záporného čísla 
je shodná ( ∣a∣=∣−a∣ ) a zaměníme znaménko u argumentu absolutní 
hodnoty ∣1− x∣ .

∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣x−1∣

Jak jsme řekli dříve, snažíme se u nerovnic nenásobit obě strany 
proměnnou, protože daný výraz může vesměs nabývat kladných 
i záporných hodnot.
V našem případě by ale šlo o násobení absolutní hodnotou, která za námi 
určené podmínky nabývá pouze hodnoty kladné.
Dané násobení tedy lze provést a znaménko se u něj nemění.

/ .∣x−1∣

 ∣x−3∣2∣x−1∣≤4

Nerovnici s absolutní hodnotou budeme řešit obdobně jako rovnici 
stejného druhu.
Určíme nulové body u jednotlivých absolutních hodnot.

 n.b. 3              n.b. 1

Nulové body nám množinu reálných čísel rozdělí na intervaly.  Při 
uzavírání jednotlivých intervalů dbáme na to, aby jednotlivé nulové body 
byly obsaženy alespoň v jednom intervalu. Budeme tedy například 
uzavírat zprava. Přitom ale nezapomeneme zohlednit podmínku.

(−∞ ;1 ) (1 ; 3> 3 ;∞

Na jednotlivých intervalech zůstává znaménko argumentu každé
absolutní hodnoty stejné.
Uspořádáme si absolutní hodnoty i intervaly do tabulky.

∣x−3∣

∣x−1∣

3− x

1−x

3− x

x−1

x−3

x−1

Nerovnici *  budeme řešit na každém intervalu zvlášť.

1.pro x∈(−∞ ;1 ) : 3− x2 1−x ≤4

Za absolutní hodnoty přitom budeme dosazovat z příslušných sloupců.

 3− x2−2 x≤4
−3 x≤−1 / :−3

  x≥1
3

Před zápisem dílčího oboru pravdivosti nezapomeneme zohlednit 
příslušnou podmínku, což provedeme graficky.

P1= 1
3
;1

2. pro x∈(1 ;3> : 3− x2 x−1≤4
3− x2 x−2≤4

 x≤3

P2=( 1 ;3>

3.pro x∈3 ;∞ :

  x−32 x−2≤4

  3 x≤9 / :3
 x≤3 P3=

Výsledný obor pravdivosti získáme sjednocením jednotlivých dílčích 
oborů pravdivosti.

Z prvního intervalu vybereme například číslo 0.

Dosazením libovolného čísla z daného intervalu ověříme, zda je na tomto 
intervalu argument absolutní hodnoty nezáporný nebo záporný a podle 
toho při odstraňování absolutní hodnoty znaménko buďto obracíme nebo 
ponecháváme.

Po dosazení zjišťujme, že argument je záporný a absolutní hodnota na 
tomto intervalu mění číslům původní znaménko.

x−32 x−1≤4

*

Řešte v R



  

∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣1−x∣ Určíme podmínky.x≠1

Využijeme skutečnosti, že absolutní hodnota kladného i záporného čísla 
je shodná ( ∣a∣=∣−a∣ ) a zaměníme znaménko u argumentu absolutní 
hodnoty ∣1− x∣ .

∣x−3∣
∣x−1∣

2≤ 4
∣x−1∣

Jak jsme řekli dříve, snažíme se u nerovnic nenásobit obě strany 
proměnnou, protože daný výraz může vesměs nabývat kladných 
i záporných hodnot.
V našem případě by ale šlo o násobení absolutní hodnotou, která za námi 
určené podmínky nabývá pouze hodnoty kladné.
Dané násobení tedy lze provést a znaménko se u něj nemění.

/ .∣x−1∣

 ∣x−3∣2∣x−1∣≤4

Nerovnici s absolutní hodnotou budeme řešit obdobně jako rovnici 
stejného druhu.
Určíme nulové body u jednotlivých absolutních hodnot.

 n.b. 3              n.b. 1

Nulové body nám množinu reálných čísel rozdělí na intervaly.  Při 
uzavírání jednotlivých intervalů dbáme na to, aby jednotlivé nulové body 
byly obsaženy alespoň v jednom intervalu. Budeme tedy například 
uzavírat zprava. Přitom ale nezapomeneme zohlednit podmínku.

(−∞ ;1 ) (1 ; 3> 3 ;∞

Na jednotlivých intervalech zůstává znaménko argumentu každé
absolutní hodnoty stejné.
Uspořádáme si absolutní hodnoty i intervaly do tabulky.

∣x−3∣

∣x−1∣

3− x

1−x

3− x

x−1

x−3

x−1

Nerovnici *  budeme řešit na každém intervalu zvlášť.

1.pro x∈(−∞ ;1 ) : 3− x2 1−x ≤4

Za absolutní hodnoty přitom budeme dosazovat z příslušných sloupců.

 3− x2−2 x≤4
−3 x≤−1 / :−3

  x≥1
3

Před zápisem dílčího oboru pravdivosti nezapomeneme zohlednit 
příslušnou podmínku, což provedeme graficky.

P1= 1
3
;1

2. pro x∈(1 ;3> : 3− x2 x−1≤4
3− x2 x−2≤4

 x≤3

P2=( 1 ;3>

3.pro x∈3 ;∞ :

  x−32 x−2≤4

  3 x≤9 / :3
 x≤3 P3=

Výsledný obor pravdivosti získáme sjednocením jednotlivých dílčích 
oborů pravdivosti.

P= 1
3
;1∪(1 ;3>

Z prvního intervalu vybereme například číslo 0.

Dosazením libovolného čísla z daného intervalu ověříme, zda je na tomto 
intervalu argument absolutní hodnoty nezáporný nebo záporný a podle 
toho při odstraňování absolutní hodnoty znaménko buďto obracíme nebo 
ponecháváme.

Po dosazení zjišťujme, že argument je záporný a absolutní hodnota na 
tomto intervalu mění číslům původní znaménko.

x−32 x−1≤4

*

Řešte v R
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