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https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/145981/PokrokyMFA_61-2016-4_8.pdf

Po přečtení publikace musím konsta-
tovat: Matematika není v knize vysvětlo-
vána skvěle. Není vysvětlována ani dobře.
V učebnici se vyskytují nejen „chybky“ ,
ale i vážné chyby. Rozsáhlá propagace kni-
hy ve sdělovacích prostředcích klame naši
rodičovskou, žákovskou, ale i učitelskou
veřejnost. Teprve když si knihu někdo pro-
studuje, pozná rozpor mezi proklamova-
nými kvalitami a skutečnou hodnotou
učebnice. Souhlasím ovšem s názorem
L. Bílka na obálce, že kniha je naprosto
odlišná od všech učebnic na našem trhu.
To ovšem není její klad, ale spíše nedosta-
tek: o mnohém se mohl autor poučit např.
na učebnicích pro gymnázia z nakladatel-
ství Prometheus. Matika pro spolužáky je
didaktický podvod.

prof. RNDr. Frantǐsek Kǔrina, CSc.
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27. května 2016 19

ČR | Díky učebnici od dua studentů
Marků Lišky a Fanderlika přestává být
matematika pro tuzemské středoškolá-
ky odpudivým strašákem. Neděsí a je
zábavná. „Matika pro spolužáky patří
mezi nejinovativnější učebnice, jaké
jsem kdy měla v ruce. Je znát, že ji psali
studenti pro svoje kamarády. U každé-
ho tématu je uvedeno, kde se s ním stu-
dent v reálném životě setká, příklady
jsou rozepsány a vždy obsahují i řešení.
Taková matematika baví i dospělé,"
říká Zuzana Tornikidis, ředitelka Nada-
ce Agrofert. Ta podpořila projekt Mati-
ka pro spolužáky částkou 2,57 milionu
korun.

Každá podkapitola učebnice začíná
odstavcem s odpovědí na tři základní
otázky – co se student naučí, k čemu mu
to v reálném životě bude a jakou má pro-
blematika souvislost s celou matemati-
kou.

Matematika pro spolužáky.
Studenti si napsali učebnici

Nerovnice v součinovém tvaru

Násobeńı nerovnic pod drobnohledem
Na prvńı pohled tato kapitola může vypadat jen jako
pouhé opakováńı minulých podkapitol, ale tak to neńı. U
nerovnic se totiž nauč́ı̌s zcela novou metodu řešeńı p̌ŕıkladů
pomoćı určováńı polarity (znaménka) a č́ıselné osy.
Co učinit, abych užil nerovnice a jejich součin?
Tato látka nemá sice konkrétńı využit́ı v praxi, ale použ́ıvá
se k vy̌rešeńı nerovnic, které uplatněńı maj́ı, a to obrovské.
Nap̌ŕıklad když budeš poťrebovat zjistit, kolik máš něčeho
p̌ridat, aby ta hodnota byla věťśı nebo menš́ı, podvědomě
využiješ nerovnice.
Součin, nerovnice a matika. Tomu ř́ıkám milostný
trojúhelńık!
V matice se použ́ıvaj́ı jen v menš́ı ḿı̌re, protože nerovnice
v součinovém tvaru se ti mihnou akorát u kvadratických
nerovnic a pak na ně dlouho nenaraźı̌s. Ale p̌resto se s
nimi můžeš potkat u všelijakých p̌ŕıkladů, ve kterých by
nikdo nečekal, že se tam takovýto typ nerovnic objev́ı.

Ukážka

co se student nauč́ı

k čemu mu to v reálném životě bude

jakou má problematika souvislost s celou matematikou
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Př́ıklad 3

Řeš v R rovnici
4x − 1
x − 2

+ 2 = 1 −
5x − 3
2 − x

.

5 Řeš v daných množinách lineárńı rovnice:

d)
2

x2 − 2x
−

x − 6
2x2 − x3 =

3
x2 v množině Z

Sú tieto rovnice lineárne?

Notice that the variable in a linear equation is not under a 
radical sign and is not raised to a power other than 1. The 
variable is also not an exponent and is not in a denominator.
http://web.wapak.org/hs/1Math/Rogers/Adv%20Alg%202/10-13-09%20Sect.%202.1.pdf
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Lial, M. L., Hornsby, J., McGinnis, T.: Algebra for College Students, Pearson Education, Inc., 2012.

Linear Equation in One Variable

A linear equation in one variable can be written in the form

where A , B, and C are real numbers, with A Z 0.

Ax � B � C,

A linear equation is a first-degree equation, since the greatest power on the vari-
able is 1. Some equations that are not linear (that is, nonlinear) follow.

and Examples of nonlinear equations2x = 6
8
x

= -22,x2 + 3y = 5,
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https://memberfiles.freewebs.com/05/44/44274405/documents/NCERT-8th-Class-Mathematics.pdf

2.7  Equations Reducible to the Linear Form

Example 18: Solve
1 3

2 3 8
x
x
+

=
+

Solution: Observe that the equation is not a linear equation, since the expression on its
LHS is not linear. But we can put it into the form of a linear equation. We multiply both
sides of the equation by (2x + 3),

1 (2 3)
2 3
x x
x
+⎛ ⎞ × +⎜ ⎟+⎝ ⎠  =

3 (2 3)
8

x× +

Notice that (2x + 3) gets cancelled on the LHS We have then,

x + 1 =
3 (2 3)

8
x +

We have now a linear equation which we know how to solve.

Note that
2x + 3 ≠ 0 (Why?)
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https://eskool.com/learn/maths-104-08/linear-equations-in-one-variable/2180/ppt#1
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http://fsw01.bcc.cuny.edu/mathdepartment/Courses/Math/MTH05/05text0916b-hyper.pdf

A linear equation is an equation where the only operations
performed on a variable are addition, subtraction, and multiplication
by a constant (called a coefficient).

Andrew McInerney: MTH 05 Lecture Notes, August 2016
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http://www.tbshs.org/docs/2742-BridgingUnitMaths.pdf

1 Linear Equations

a) 5x + 10 = 60

b) 7 = 7 + 7x

c) 7 – 3x = 5 – 2x

d)
𝑥

100
+ 10 = 20

e) −
𝟑

𝟓
+

𝒙

𝟏𝟎
=  −

𝟏

𝟓
−

𝒙

𝟓

f) 2(3𝑥 − 1) = 3(𝑥 − 1)

g) 7(2x – 4) + 3(5 – 3x) = 2

h) 7x – (2 – x) = 0

i) 3(x – 3) – 7(2x – 8) – (x – 1) = 0     

j) (x + 3)(x – 1) = x2 + 5          

k) (2x + 1)2 – 4(x – 3)2 = 5x + 10        

The Bishops Stortford High School Year 12 Maths Bridging Unit 2017

Sú naozaj všetky lineárne?
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http://fsw01.bcc.cuny.edu/mathdepartment/Courses/Math/MTH05/05text0916aChap4.pdf

Jak ově̌rit správnost výsledku?

Součást́ı rovnic byla zkouška. U nerovnic klasickou zkoušku nemůžeš použ́ıt. Je to t́ım, že ti zpravidla nevyjde urči-
tý počet výsledk̊u, ale často nekonečně mnoho výsledk̊u. Kv̊uli tomu je nemožné zkontrolovat všechny hodnoty,
takže ḿısto ńı užiješ takzvané ově̌reńı pravdivosti.
Ově̌reńı pravdivosti se velmi podobá zkoušce. Do zadáńı dosad́ı̌s jakoukoliv hodnotu z intervalu, který ti vyšel.
Pokud bude nerovnost platit, pak je daný interval správný a paťŕı do celkového řešeńı konkrétńı lineárńı
nerovnice.

Tak si to vyskúšajme: 3x− 8 < 5 / + 8

3x < 12 / : 3

x < 4

x ∈ (−∞, 4)

x

L’: 3 · 3− 8 = 1

< 5

L’ < P

1

P: 5 1

= 3Overenie:

Doboš, J.: Pŕıbeh o skúške správnosti, Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 2013.
http://web.science.upjs.sk/jozefdobos/wp-content/uploads/2013/12/2013color.pdf
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Šedivý a kol.: Matematika pre 8. ročńık základných škôl, 2. čast’, SPN, Bratislava, 2003.
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Šedivý a kol.: Matematika pre 8. ročńık základných škôl, 2. čast’, SPN, Bratislava, 2003.
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Př́ıklad 1

Zakresli následuj́ıćı body do kartézské soustavy soǔradnic:
A[−3; 2], B[1; 1], C [0; 0], D[3; −1], E [−1; −2], F [−2; 0], G[0; 4].

Ćılem je zakreslit výše uvedené body na osu x a y . Prvńı hodnota u zadaného bodu
určuje, kde se bod nacháźı na x-ové soǔradnici, a druhé č́ıslo pak uḿıstěńı na ose y .
Tam, kde se tyto dvě pozice prot́ınaj́ı, je výsledný bod.

Snažil som sa z toho niečo pochopit’. Nepodarilo sa.
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Př́ıklad 7
Nakresli graf funkce g : y = x2 do kartézské soustavy soǔradnic.
Pro nakresleńı kvadratické funkce je poťreba znát jej́ı vrchol a dva body, které na ńı
lež́ı. Hodnoty zakresĺı̌s na osu x a y a body spoj́ı̌s podle tvaru paraboly.

V [0; 0]

A[2; 4]

B[−2; 4]

Všechny ťri body zakresĺı̌s do kartézské soustavy soǔradnic, neboli na osu x a y . Pokud nev́ı̌s, jak se
body zakresluj́ı, pod́ıvej se na stranu 30, kde jsem ti to vysvětloval podrobněji. Jelikož je p̌red x2 kladné
č́ıslo, bude graf vypadat jako „U“. Spoj́ı̌s tedy podle tvaru ṕısmene „U“ ťri body a konce protáhneš, pro-
tože graf vede do nekonečna.

-3-3-3-3-3 -2-2-2-2-2 -1-1-1-1-1 11111 22222 33333

11111

22222

33333

44444

55555

00000

Tak som to nakreslil. Je to parabola?
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Hejný, M.: Hodnotenie učebnice matematiky, GAČR 406/96/1186.
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kapitola 1


část 1 Lineární rovnice


S čím se budu vyrovnávat nejen u lineárních rovnic?
Naučíš se vyjadřovat neznámou jak z rovnice, tak obecně ze vzorce. Zjistíš, jaká
řešení ti mohou u rovnice vyjít, a taky si zopakuješ počítání se zlomky. Dozvíš se,
co je definiční obor a obor pravdivosti a jaké druhy úprav u rovnic v matice najdeš.


co se student
naučí


Kde se s nimi srovnávat mimo školu?
Lineární rovnice s jednou neznámou jsou nejčastějším typem rovnic. Proto se s nimi
třeba i nevědomky setkáváš u různých otázek každodenního života celkem často.
Například když tě mamka pošle na nákup a dá ti 100 Kč a řekne, ať koupíš 2 chleby
a za zbytek rohlíky. Když si budeš chtít spočítat, kolik rohlíků máš koupit, jednou z
možností je využití lineární rovnice. Rovnice používáš při směně peněz, když jedeš
na dovolenou, nebo když si třeba počítáš výplatu a chceš vědět, kolik je daň a jiné
poplatky. Je toho opravdu spousta.


k čemu mu to
v reálném životě bude


Jak se s nimi srovnat v matematice?
Lineární rovnice mají celkem podstatný význam u vyjadřování různých vztahů po-
mocí vzorců. Krom toho je rovněž využiješ u určování podmínek výrazů s neznámou
ve jmenovateli zlomku. Mezi další příklady patří společná práce, trojčlenka, funkce
a úlohy o směsích. Něco z toho můžeš najít v předchozím díle učebnice „Základní
poznatky“, kde je řečeno, co je dobré si ze základní školy pamatovat.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou


kapitola 1


část 2 Lineární nerovnice


Co se tu zrovna nerovná?
Naučíš se zde, z jakého intervalu dosadit do nerovnice za neznámou číslo tak, aby
platila, jak ji správně upravovat a jak vypadá její zápis. Rovněž si zopakuješ, jak
zapisovat intervaly na číselnou osu.


co se student
naučí


K čemu nerovnat matiku v životě?
Kdykoliv budeš potřebovat zjistit, kolik máš něčeho přidat, aby ta hodnota byla
větší nebo menší, podvědomě využiješ nerovnice. Užiješ jich od posílání peněz na
účet v jídelně, počítání doplnění zásob až například po prostou rivalitu, když třeba
budeš chtít mít víc propisek než tvůj kamarád.


k čemu mu to
v reálném životě bude


Kde se v matematice potkám s nerovnicemi?
U jednoho z velkých nepřátel studentstva, kterým jsou podmínky. Konkrétně ti
pomůžou u odmocnin určit, kdy je výraz uvnitř nich nezáporný a kdy ne. Znovu
je objevíš u logaritmů a i před goniometrií bude vhodné si je zopakovat. Tak dost
motivace a vzhůru na věc.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou







kapitola 1


část 3 Grafické řešení lineární rovnice s využitím lineární funkce


O jaké linii bude řeč?
V této podkapitole se naučíš znázorňovat ty nejjednodušší rovnice pomocí obrázků,
tedy graficky. Díky tomu si pod nimi budeš konečně moci něco představit a nebudou
to pro tebe jenom nějaká čísla.


co se student
naučí


Obrázky rovnic mimo písemku
Grafické znázornění samo o sobě pravděpodobně nevyužiješ. Aspoň ne přímo. Tento
způsob řešení ti pomáhá pochopit rovnice jako takové, takže se ti bude hodit kde-
koliv, kde s nimi budeš počítat. Budeš například vědět, kdy v závislosti na jiných
proměnných bude výsledek růst a kdy klesat, což se často využívá ve fyzice při
měření například rychlosti anebo pak v ekonomii, kde jsou tyto grafy ale o mnoho
složitější.


k čemu mu to
v reálném životě bude


Kde se do sebe zakouká linie s grafem v matice
Kromě lineárních rovnic jako takových na jejich grafické znázornění narazíš na-
příklad příští rok u funkcí. Dále můžeš uplatnit grafické znázornění kdekoliv, kde
využiješ samotné rovnice, například u určování podmínek, protože grafické řešení
je jeden ze způsobů, jak rovnici vyřešit.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou


kapitola 1


část 4 Rovnice v součinovém tvaru


O čem se učím, když jde o součin v rovnicích?
Hlavní dovedností, kterou si zde osvojíš, bude určování nulových bodů u součinu
několika výrazů. Tato kapitola je vlastně návodem, jak určovat podmínky u zlomků,
kde jmenovatel je v součinovém tvaru, nebo jak obelstít vyřešení kvadratické rov-
nice, která je rozložená na násobení dvou závorek.


co se student
naučí


Srovnaný součin v životě
Život s těmito rovnicemi nesouvisí jen zdánlivě, prostě když cokoli vynásobíš nulou,
budeš mít nic (nulu). Když máš v peněžence nula korun a toto tvé velké jmění budeš
násobit čímkoliv, stejně budeš mít kulové (t.j. nic).


k čemu mu to
v reálném životě bude


Matika ti půjde snáz s násobením rovnic
Jak jsem již uvedl v prvním odstavci, toto umění se hodí kdekoliv, kde počítáš
se zlomky a máš jmenovatele, který obsahuje neznámou v součinu. Kromě nich tě
součinový tvar doběhne za tři roky u počítání průběhu funkce a možná nebude na
škodu zopakovat si to před kvadratickými rovnicemi, které tě brzy čekají.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou







kapitola 1


část 5 Rovnice v podílovém tvaru


O jaké vědomosti se s tebou dnes podělím?
Na několika dalších stránkách si znovu osvojíš počítání s neznámou ve jmenovateli
a určování podmínek. Nakonec to skloubíš s počítáním rovnic a zjistíš, že to není
nic víc než trošku těžší počítání s lomenými výrazy. Doporučuji ti tedy osvěžit si
znalost počítání se zlomky.


co se student
naučí


A co dělení rovnic v životě?
V životě se konkrétně s touto látkou nesetkáš, je to jen způsob počítání rovnic,
které už ale využíváš každodenně, například v obchodě, kde chceš zjistit, kolik stojí
sto gramů šunky, když víš, kolik stojí jeden kilogram.


k čemu mu to
v reálném životě bude


Kdy dojde na matiku a rovnice?
Krom všemožného vyjadřování neznámých ze vzorce najdeš tuto látku třeba i u
lomených funkcí a logaritmů. Je to prostě jeden z několika typů rovnic, se kterými
se setkáš u všelijakých příkladů vedoucí na rovnice. A věř mi, že jich bude opravdu
spousta.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou


kapitola 1


část 6 Nerovnice v součinovém tvaru


Násobení nerovnic pod drobnohledem
Na první pohled tato kapitola může vypadat jen jako pouhé opakování minulých
podkapitol, ale tak to není. U nerovnic se totiž naučíš zcela novou metodu řešení
příkladů pomocí určování polarity (znaménka) a číselné osy.


co se student
naučí


Co učinit, abych užil nerovnice a jejich součin?
Tato látka nemá sice konkrétní využití v praxi, ale používá se k vyřešení nerovnic,
které uplatnění mají, a to obrovské. Například když budeš potřebovat zjistit, kolik
máš něčeho přidat, aby ta hodnota byla větší nebo menší, podvědomě využiješ
nerovnice.


k čemu mu to
v reálném životě bude


Součin, nerovnice a matika. Tomu říkám milostný trojúhelník!
V matice se používají jen v menší míře, protože nerovnice v součinovém tvaru se ti
mihnou akorát u kvadratických nerovnic a pak na ně dlouho nenarazíš. Ale přesto
se s nimi můžeš potkat u všelijakých příkladů, ve kterých by nikdo nečekal, že se
tam takovýto typ nerovnic objeví.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou


kapitola 1


část 7 Nerovnice v podílovém tvaru


Nerovnicové sdělení o dělení . . .
. . . se bude značně podobat rovnicím v součinovém tvaru. Užiješ velmi podobných


metod, jen si navíc ještě znovu procvičíš nanášení intervalů na číselnou osu a dojde
opět i na ty podmínky.


co se student
naučí







Jaké nadělení mi dělení nerovnic v realitě přinese
V reálném životě tyto nerovnice tolik nevyužiješ, lze ale díky nim vypočítat určitý
typ nerovnic, které mají uplatnění už o mnoho větší. Například chceš určit průnik
časů, když víš, že někdo má čas od pěti odpoledne, někdo do osmi večer a někdo
má čas jen od tří do šesti odpoledne.


k čemu mu to
v reálném životě bude


Velikost podílu podílů dvou nerovnic
Tato látka je velmi důležitá při počítání nerovnic, které vyjdou v takovémto tvaru.
Pokud by se nepoužilo řešení popsané níže, nerovnice by se řešila obtížněji, protože
by se muselo určovat mnoho podmínek a z jednoduchého příkladu by se tak stal
příklad na několik desítek minut. Takže dávej pozor, ať víš, jak na některé příklady
vyzrát.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou


kapitola 1


část 8 Soustava dvou lineárních nerovnic o jedné neznámé


Seznámení se s neznámou a dvěma nerovnicemi
U soustavy dvou nerovnic si zopakuješ velkou část kapitoly Intervaly a také jejich
zápis na číselnou osu. Jinak se nebude konat nic výrazně nového, protože vše zbylé
o nerovnicích už umíš z minulých podkapitol.


co se student
naučí


Známý život s neznámou a nerovnicemi
Využití této látky se může hodit především při průniku intervalů, např. hledání
společného času. Někdo bude mít čas od pondělí do čtvrtka, jiný zas od neděle do
středy. Máš tak dvě informace, které musíš dát dohromady a najít tak společný čas,
kdy mají oba volno.


k čemu mu to
v reálném životě bude


Co matika a soustava nerovnic?
S touto dvojicí se dozajista setkáš, a to nejen v matice, ale například i ve fyzice. Ale
v zásadě na ně narazíš tehdy, když budeš řešit dvě samostatné lineární nerovnice a
budeš dělat průnik jejich výsledků, což nastává například při určování definičního
oboru, kdy dáváš do průniku jednotlivé podmínky pro danou neznámou.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou


kapitola 2


část 1 Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých


S čím se seznámíš u dvou neznámých?
V této podkapitole se naučíš, jak soustavy řešit, a to ihned čtyřmi způsoby. Kromě
toho se dozvíš, jaké typy řešení ti u nich mohou vyjít.


co se student
naučí


Kde poznám dvě neznámé v životě?
Mnohokrát se v životě nevědomky střetneš se dvěma lineárními rovnicemi. Při zp-
racování statistiky, nebo například když se budeš snažit vypočítat z nějaké účtenky
z nákupu brambor a rýže, na které bude uvedeno celkové množství surovin, ceny za
kilogram jednotlivých surovin a celková cena nákupu, jaké množství rýže a brambor
máš koupené.


k čemu mu to
v reálném životě bude







Co znamená dvojí neznámá v matice?
Soustavami lineárních rovnic se to v matematice hemží, o čemž svědčí četnost jejich
užití u různých příkladů matematických olympiád. Využívají se u funkcí, ale mimo
to se ti budou hodit například až dojde na matice, ale zatím se tím nestresuj, na
to bude dost času v průběhu studia, teď vzhůru na věc.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou


kapitola 2


část 2 Soustava tří lineárních rovnic o třech neznámých


Co ti oznámím u tří neznámých?
Jedná se o obdobné učivo jako v předchozí podkapitole, využiješ postupy výpočtů,
které jsem ti ukazoval při počítání soustav dvou rovnic o dvou neznámých. Akorát
zde přibude jedna rovnice a jedna neznámá, která je nejčastěji pojmenovaná jako
z.


co se student
naučí


Kdy se v životě otřu o tři neznámé?
Třeba když budeš chtít spočítat, jak rozdělit tři suroviny na výrobu tří různých
výrobků, aby ti žádné suroviny nezbyly, tedy aby se všechny suroviny spotřebovaly.


k čemu mu to
v reálném životě bude


Kde to matice natřeš se třemi neznámými?
Matematice to se třemi neznámými natřeš, až budeš počítat matice, tedy jinak
napsané soustavy rovnic, ale to tě čeká až za hodně dlouho. Do té doby se s nimi
setkáš například u analytické geometrie, ale dost strašení a jdeme se zase jednou
něco naučit.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou


kapitola 3


část 1 Kvadratická rovnice a její grafické řešení s využitím kvadra-
tické funkce


To bude řeč o kvádrech?
Jasné, řeknu ti, jak poznat kvadratickou rovnici a jak se co nejlépe zachovat, když
už se s ní chtě nechtě potkáš. Určitě se ti bude hodit to, jak ji klasicky vyřešit, nebo
ještě lépe, jak ji přelstít a vyřešit rychlostí blesku. Nakonec ti ukážu, jak se tento
typ rovnice řeší graficky.


co se student
naučí


Život na kvadrát
Použití kvadratické rovnice v životě je velmi časté. Nejčastěji se používá v geometrii
při využití Pythagorovy věty, díky které zjistíš některé strany nejen trojúhelníku.
Dále se kvadratická rovnice využívá v technických oborech nebo ve statistice.


k čemu mu to
v reálném životě bude


Kam se drát s kvadratickou rovnicí v matice?
Co se týče využití kvadratické rovnice v matice, tak tě možná zklamu, ale pokud
nebudeš umět kvadratickou rovnici a postup jejího výpočtu, budeš mít velké prob-
lémy při dalším studiu nejen matiky, ale i fyziky, či dokonce chemie. V matice tě
čeká kvadratická rovnice u goniometrických či logaritmických rovnic, dále v analy-
tické geometrii, ale ani ve statistice či derivacích nebude problém tento typ rovnice
využít. Tak vzhůru do boje.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou







kapitola 3


část 2 Soustava lineární a kvadratické rovnice o dvou neznámých


Skvadra z rovnic a neznámých
Při hledání řešení tohoto velmi složitého jazykolamu si budeš muset především
zopakovat postupy řešení soustavy rovnic. Tato kapitola je zaměřena spíše na zo-
pakování toho, co už umíš, protože všechny znalosti, které v ní potřebuješ, už umíš
z podkapitol 2.1 a 3.1.


co se student
naučí


Uživím se sestavováním kvadratických rovnic?
V reálném světě se tento typ soustavy rovnic použije například při stavbě různých
zakulacených střech či ploch, takže využití pro tebe jako vyšité.


k čemu mu to
v reálném životě bude


A využití v matice je jako kde?
Toto učivo se bude hodit ve vyšších ročnících v analytické geometrii při práci s ku-
želosečkami, případně u kvadratických funkcí. Je to v podstatě kombinace lineární
a kvadratické funkce a jejich jednotlivé využití, jak víš z předchozích kapitol, je
opravdu obrovské.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou


kapitola 3


část 3 Kvadratická nerovnice a její grafické řešení s využitím kvadra-
tické funkce


Dnes se zas naučíš něco o nerovnicích
V této podkapitole ti řeknu, jakým způsobem se řeší kvadratická nerovnice, na co
si dávat pozor a jak ji případně řešit graficky. Zároveň si zopakuješ zakreslování
bodů a intervalů na číselnou osu, a dokonce využiješ znalost kreslení kvadratické
funkce.


co se student
naučí


Použití v praxi?
Využití je velmi podobné jako u kvadratické rovnice. Pouze s tím, že díky nerovnici
můžeš danou kvadratickou rovnici omezit na určitý úsek, například má být větší než
deset. Příklad si upravíš a budeš vědět, pro které hodnoty při konkrétním výpočtu,
např. ve stavitelství, bude daná nerovnice platit.


k čemu mu to
v reálném životě bude


Kam se prodraly kvadratické nerovnice v matice?
V matematice je využití opět časté, ať už u goniometrických či logaritmických
nerovnic, případně pak u látky jménem Kuželosečky či u průběhu funkce. Je ale
velmi důležité umět počítat kvadratickou rovnici, a proto si ji případně zopakuj na
straně 82.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou







kapitola 4


část 1 Lineární a kvadratická rovnice s absolutní hodnotou


Ne absurdní, ale absolutní hodnota!
Právě ta bude jádrem problému této kapitoly. Naučíš se hned dva způsoby, jak se
s ní vypořádat, a osvětlím ti, co dělat, když máš více absolutních hodnot v jedné
rovnici. Nakonec se dozvíš, jak řešit kvadratické rovnice v absolutní hodnotě.


co se student
naučí


Život s absolutní hodnotou
Rovnice s absolutní hodnotou v praxi moc nepotkáš, ale samotné rovnice už ano,
jak jsem ti to říkal v minulých kapitolách, využíváš je každodenně, například když
si v obchodě dopočítáš nákup nebo když si doma rozměřuješ, jak velký potřebuješ
koberec na pokrytí podlahy, či když budeš zpětně dopočítávat původní cenu ze
zlevněného zboží.


k čemu mu to
v reálném životě bude


Absolutní vzdálenost absolutní hodnoty od matiky
Využití absolutní hodnoty v matematice je velké, především její funkce, tedy to,
že ze záporného čísla utvoří číslo kladné. Pokud je tedy potřeba u nějakého vzorce
zamezit tomu, aby byl roven zápornému číslu, tak se celý dá do absolutní hodnoty,
a vždy tak bude kladný nebo případně roven nule. Její druhá funkce je určování
vzdálenosti na číselné ose od bodu nula, což se využívá například v analitycké
geometrii.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou


kapitola 4


část 2 Lineární a kvadratická nerovnice s absolutní hodnotou


Absolutně naposled o absolutní hodnotě
Název už asi napovídá, že na příštích stránkách se místo rovnic budeš zabývat
nerovnicemi. Budou se sice řešit o trochu složitěji než rovnice a opět si budeš muset
procvičit zápis množin pomocí intervalu, ale věřím, že to hravě zvládneš.


co se student
naučí


Nerovnice, absolutní hodnota a život
Nerovnice s absolutní hodnotou a jejich využití není nijak závratné. Nejvíce využiješ
spíše samotné nerovnice, které v sobě schovávají intervaly. Ty využíváš každý den,
ať už tvůj denní režim je jeden velký interval, kdy v 7 ráno vstaneš a v 10 večer
jdeš spát, nebo když ti maminka řekne, ať koupíš 2 až 4 cibule, protože bude dělat
cibulačku.


k čemu mu to
v reálném životě bude


Kde jinde absolvuješ nerovnice s absolutní hodnotou?
V matematice se využívají především k vymezení určitého úseku čísel, tedy místo
klasického intervalu lze použít nerovnici s absolutní hodnotou, případně i bez ní.
Využití může být například při určování definičního oboru.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou







kapitola 5


část 1 Lineární a kvadratická rovnice s neznámou v odmocněnci


Co tě odrovná u neznámé v odmocněnci?
V této podkapitole se naučíš, jak postupovat, když máš neznámou pod odmoc-
nítkem. K tomu upotřebíš znalosti ohledně určování definičního oboru neznámé a
spolu s tím si ještě znovu uvědomíš, co to jsou ekvivalentní a neekvivalentní úpravy
rovnic.


co se student
naučí


Kde si v životě pomoci s neznámou v odmocněnci?
Rovnice s neznámou v odmocněnci použiješ především v geometrii, kde se to od-
mocninami jen hemží. Taková Pythagorova věta se v některých případech musí
upravovat podle návodu, který ti popíšu níže a využití této věty ani není potřeba
říkat, například se bez ní neobejdeš při určování uhlopříčky nejen v obdélníkové
místnosti.


k čemu mu to
v reálném životě bude


Neznámá v odmocněnci mate i v matice
Tento typ rovnic, jak jsem naznačil výše, se využívá v geometrii, při počítání stran a
úhlů, protože spousta délek je vyjádřena pomocí odmocniny. V analytické geometrii
se především hodí počítání s odmocninami, které budou v sobě obsahovat nezná-
mou.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou


kapitola 5


část 2 Lineární a kvadratická nerovnice s neznámou v odmocněnci


Co bude na práci u iracionálních nerovnic?
U iracionálních nerovnic se kromě obdobných postupů jako v minulé podkapitole
naučíš ještě navíc, jak u jistých nerovnic určit výsledek bez jediné ekvivalentní nebo
důsledkové úpravy.


co se student
naučí


Kde v životě dávají iracionální nerovnice smysl?
Nerovnice s neznámou v odmocněnci nijak často v životě nepotkáš, je to velmi
specifický typ nerovnice. Využití ale může být například, když budeš v geometrii
zjišťovat velikosti stran a k tomu bude zapotřebí stanovit úsek, ve kterém se daná
délka či vzorec pohybuje.


k čemu mu to
v reálném životě bude


Kde racionálně použít iracionální nerovnice v matice?
V matematice se tento typ nerovnice používá v goniometrických rovnicích, případně
v logaritmických rovnicích. Uplatnění se najde i v limitách, ale pro tebe je nejzá-
sadnější použití při určování definičního oboru, kdy budeš zjišťovat, jaká čísla lze
dosazovat za neznámou.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou


kapitola 6


část 1 Lineární rovnice s parametrem


O čem budou hektické parametrické rovnice?
V této podkapitole se naučíš základy umění, které ti v podstatě umožní, jak řešit
rovnici se dvěma neznámými. Moc nového se nebudeš muset učit, protože většinu
dovedností už umíš ze soustavy anebo z lomených výrazů.


co se student
naučí







Na základě jakého parametru se uživím?
Se zavedením parametrů se v matice dostáváš k něčemu trochu jinému, než jsou
obyčejné kupecké počty. Je potřeba začít více přemýšlet (jakože ještě víc) a hloubat
nad jednotlivými možnostmi, které mohou nastat. V podstatě je to jako v životě,
prozkoumáváš všechny možnosti, jak se rozhodnout, děláš jejich pro a proti, určuješ
jejich podmínky a nakonec stanovíš, co se stane, když se rozhodneš pro danou volbu.


k čemu mu to
v reálném životě bude


Kde se budu dál párat s parametry v matice?
V matematice se znalost lineárních rovnic s parametrem hodí tehdy, když budeš
mít v rovnici více neznámých, například soustavu dvou rovnic, ale nikoliv o dvou
neznámých, ale o třech. Pak soustava nejde vyřešit jednoduše, ale musíš si jednu z
neznámých převést na parametr a pak soustavu už lehce dopočítáš.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou


kapitola 6


část 2 Kvadratické rovnice s parametrem


Podstatná fakta této kapitoly
Od minulé podkapitoly se toho pro tebe moc nezmění, jen získáš znalosti o počítání
kvadratických rovnic s parametrem, budeš umět určovat polaritu diskriminantu a
následně díky němu i řešení pro neznámou v závislosti na parametru.


co se student
naučí


Parametr a zobáčky v životě
Nějaké parametry tě ovlivňují celý život, zkoumáš parametry nového telefonu, či
notebooku. Prostě zjistíš možnosti, a pak se rozhodneš, co budeš dělat dál. Přímo
kvadratickou rovnici s parametrem můžeš využít někdy, když budeš zkoumat, jak
se mění velikost uhlopříčky, která se vypočítá pomocí Pythagorovy věty, v závislosti
na zvětšování či zmenšování jiné strany v obdélníkové místnosti.


k čemu mu to
v reálném životě bude


Dle jakého parametru nepropadneš v matice?
Důležité je nepropadnout panice. Je to prosté počítání kvadratických rovnic, jen s
dalšími písmenky. Holt se musíš trochu zamyslet, ale to ti snad tak moc neublíží.
Jak už jsem naznačil v odstavci výše, využití tohoto typu rovnice je u příkladů, kde
je důležité pochopit, jak se daná rovnice chová v závislosti na změně jiných čísel
(parametrů).


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou


kapitola 6


část 3 Lineární nerovnice s parametrem


O čem bude řeč na srazu nerovnic a parametrů?
Předposlední podkapitola téhle knihy bude prakticky jenom o něco těžší verze rovnic
s parametrem. U nerovnic totiž kromě rovnosti budeš muset řešit i znaménka obou
stran nerovnice kvůli otáčení znamének nerovnosti při úpravách.


co se student
naučí


Proč parametry nevypárat ze svého života?
Jak již zaznělo v předchozích podkapitolách, parametry různých věcí, například
elektronických spotřebičů, se zaobíráš celý život, vždy ti bude záležet, který přístroj
je pro tebe ten nejvýhodnější. Stejně tak v nerovnicích budeš řešit spoustu situací,
co se stane, když „něco“, a za jaké podmínky daná situace nastane.


k čemu mu to
v reálném životě bude







Kde se parametry spárovaly s matikou?
Tento typ nerovnic v matice, stejně jako rovnice s parametrem, použiješ tehdy,
když chceš vědět, jak se daná nerovnice chová při změně ostatních čísel. Například
když zvětšíš koeficient před neznámou, bude výsledků více, nebo méně? Je to takové
hrání si s nerovnicemi a jejich chováním v závislosti na jiných číslech (parametrech).


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou


kapitola 6


část 4 Kvadratická nerovnice s parametrem


Co skrývá tato podkapitola?
Tato podkapitola je třešničkou na dortu látky zabývající se parametry. Jde pouze o
zobecnění řešení kvadratické nerovnice. Budeš vědět, na co si dávat pozor při řešení
kvadratické nerovnice, a především pochopíš, jak funguje při změně koeficientů v
zadání.


co se student
naučí


Proč je neoželet v životě?
Uplatnění celé této kapitoly o parametrech je v tom, že ti opravdu ukáže, jak
fungují rovnice a nerovnice. Na které věci je potřeba dávat větší pozor, kdy určovat
podmínky, kdy nerovnice nemá řešení, kdy má naopak dvě řešení atd. Když v životě
využiješ k vyřešení nějaké situace rovnici či nerovnici, budeš vědět, že pokud přidáš
k proměnné určité číslo, bude výsledek větší (nebo menší). Nebo že když dosadíš
za neznámou dané číslo, tak situace nebude moci nastat, a proto se budeš muset
vyvarovat tohoto čísla.


k čemu mu to
v reálném životě bude


Parametry kvadratických nerovnic v matice
Učivo tohoto typu nerovnic s parametrem se hodí především k pochopení celé látky
o kvadratických nerovnicích. Upevníš si znalosti a uvědomíš si, jak kvadratická
nerovnice funguje, kdy má nekonečně mnoho řešení, nebo naopak kdy nemá řešení
žádné. Využití pak najdeš tehdy, když budeš řešit kvadratickou nerovnici, například
při určování definičního oboru neznámé.


jakou má problematika
souvislost s celou matematikou








4.4 Lineárne nerovnice
Lineárna nerovnica, ako vyplýva z jej názvu, je nerovnica, v ktorej jediné operácie


s výrazmi obsahujúcimi premennú sú sčítanie, odčítanie a násobenie konštantou. V
tejto kapitole budem uvažovať iba nerovnice s jednou premennou.


Riešiť nerovnicu znamená nájsť všetky hodnoty premennej, po dosadení ktorých
do tejto nerovnice vznikne pravdivé tvrdenie.


Už veľmi jednoduchý príklad lineárnej nerovnice ukazuje významný rozdiel v
porovnaní s lineárnou rovnicou. Uvažujme napríklad lineárnu nerovnicu x ≤ 2.
Poznamenajme, že na jednej strane nerovnice je iba samotná premenná, bez akých-
koľvek operácií. Môžeme vidieť, že číslo 2 je jej riešením: 2 ≤ 2 je pravdivé tvrdenie.
(Poznamenajme, že x ≤ 2 je pravdivé tvrdenie práve vtedy, keď x < 2 je pravdivé
tvrdenie, alebo keď x = 2 je pravdivé tvrdenie.) Ale číslo 2 nie je jediným riešením
našej nerovnice. Napríklad aj číslo 1 je jej riešením: 1 ≤ 2 je pravdivé tvrdenie.
Číslo −4 je tiež jej riešením: −4 ≤ 2 je pravdivé tvrdenie. Číslo 1.9999 je tiež jej
riešením: 1.9999 ≤ 2 je pravdivé tvrdenie. Môžeme sa veľmi rýchlo presvedčiť, že
táto veľmi jednoduchá lineárna nerovnica má v skutočnosti nekonečne veľa riešení.
Je to typické pre algebraické nerovnice.


Aj keď naša lineárna nerovnica x ≤ 2 má nekonečne veľa riešení, nie každé
reálne číslo je jej riešením. Napríklad číslo 3 nie je jej riešením: 3 ≤ 2 je nepravdivé
tvrdenie.


Aj najjednoduchšia lineárna nerovnica stavia pred nás nasledujúce otázky: Ako
môžeme vyriešiť túto nerovnicu, t.j. nájsť všetky jej riešenia, keď ich je nekonečne
veľa? Ako vieme určiť, ktoré čísla sú riešeniami a ktoré nie?


Aby sme zodpovedali tieto otázky, zavedieme techniku, ktorá bude užitočná v
mnohých situáciách: grafické znázornenie. Pod grafickým znázornením algebraic-
kého tvrdenia rozumieme nakreslenie obrázku všetkých jeho riešení. Takýto typický
obrázok zahŕňa štandardný spôsob znázorňovania reálnych čísel: číselnú os. „Vyrie-
šiť“ a „znázorniť graficky“ sú v skutočnosti úlohy toho istého typu (nájsť všetky
riešenia), ale odpoveď je zapísaná odlišne.


Našou základnou metódou pre grafické znázornenie bude vyznačiť riešenia na
číselnej osi plným krúžkom (•). V prípade, keď máme veľa riešení „infinitezimálne
blízko seba“, vyznačíme ich plnou rovnou čiarou. Tu je grafické znázornenie pre náš
jednoduchý príklad:


Príklad 4.4.1. Graficky znázornite všetky riešenia nerovnice: x ≤ 2.


Riešenie. Každé číslo menšie ako 2 (na číselnej osi ležiace naľavo od čísla 2) bude
riešením, preto graficky zvýrazníme tú časť číselnej osi, ktorá leží naľavo od čísla 2.
Okrem toho použijeme plný krúžok v bode 2 („hraničné“ riešenie), aby sme zvýraz-
nili, že číslo 2 je tiež riešením našej nerovnice. Použijeme pomenovanie „hraničné
hodnota“, aby sme zvýraznili fakt, že pre všetky hodnoty ležiace na číselnej osi od
tejto hodnoty na jednu stranu vznikne z danej nerovnice pravdivé tvrdenie, zatiaľ
čo pre všetky hodnoty ležiace na číselnej osi od tejto hodnoty na druhú stranu
vznikne z danej rovnice nepravdivé tvrdenie.


Grafické znázornenie všetkých riešení nerovnice x ≤ 2 je:


−2 −1 0 1 2 3 4


Poznamenajme, že tento obrázok naozaj popisuje všetky riešenia nerovnice x ≤ 2;
túto nerovnicu sme „vyriešili“. Vidíme, či číslo je jej riešením alebo nie je jej
riešením podľa toho, či leží vo zvýraznenej časti číselnej osi alebo nie.







Pri grafickej metóde riešenia nerovníc je potrebné zvláštnu pozornosť venovať
„hraničnej hodnote“. Uvažujme napríklad ostrú nerovnicu x > −3. V tomto prípade
ľubovoľné číslo ležiace na číselnej osi napravo od čísla −3 bude riešením. Hraničná
hodnota −3 nie je riešením, pretože −3 > −3 je nepravdivé tvrdenie. Aby sme
mohli zvýrazniť každú hodnotu ležiacu na číselnej osi napravo od čísla −3, ale bez
zahrnutia samotného čísla −3, označíme túto hraničnú hodnotu prázdnym krúžkom
(◦).


Preto grafické znázornenie všetkých riešení nerovnice x > −3 je:


−5 −4 −3 −2 −1 0 1 2


Rekapitulácia:


Hraničné hodnoty pre lineárne nerovnice s jednou premennou


• Pre ostré nerovnice (<, >) hraničná hodnota je označená prázdnym krúžkom (◦);
• Pre neostré nerovnice (≤, ≥) hraničná hodnota je označená plným krúžkom (•).


4.4.1 Riešenie lineárnych nerovníc s jednou premennou: metóda testo-
vacej hodnoty


Ako ukazujú vyššie uvedené jednoduché príklady, grafické znázornenie nerovnice
má dva kľúčové kroky: nájdenie hraničnej hodnoty a rozhodovanie na ktorej strane
od hraničnej hodnoty sú riešenia tejto nerovnice. Popisovaná metóda riešenia nerov-
níc oddeľuje tieto dva kroky. Hlavná myšlienka tejto metódy je, že hraničná hodnota
lineárnej nerovnice rozdeľuje číselnú os na stranu „väčšie ako“ a na stranu „menšie
ako“ (vzhľadom na túto nerovnicu); hraničná hodnota je riešením príslušnej rov-
nice. Pre určenie vhodnej strany na zvýraznenie riešení danej nerovnice vyberieme
testovaciu hodnotu, ktorá určí ktorá strana je ktorá.


Príklad 4.4.2. Znázornite graficky všetky riešenia nerovnice: 3(x+2)−4 > 2x+8.


Odpoveď. Krok 1. Nájdeme hraničnú hodnotu. Aby sme našli túto hraničnú
hodnotu, riešime odpovedajúcu rovnicu:


3(x + 2) − 4 = 2x + 8.


Je to lineárna rovnica s jednou premennou. Hraničná hodnota je riešenie tejto
rovnice.


3(x + 2) − 4 = 2x + 8


3x + 6 − 4 = 2x + 8


3x + 2 = 2x + 8
/


− 2x


x + 2 = 8
/


− 2


x = 6.


Hraničná hodnota je 6. Poznamenajme, že túto hraničnú hodnotu budeme znázor-
ňovať prázdnym krúžkom (◦), pretože nerovnica, ktorú riešime, je ostrá.


Krok 2. Použitie testovacej hodnoty na určenie toho, ktorú stranu
zvýrazníme. Na určenie testovacej hodnoty vyberieme ľubovoľné číslo, okrem hra-
ničnej hodnoty. Potom „testujeme“ túto hodnotu tak, že ju dosadíme do pôvodnej







nerovnice, aby sme zistili, či je jej riešením. Ak je jej riešením, všetky hodnoty na
tej istej strane od hraničnej hodnoty budú jej riešeniami; ak nie je jej riešením,
všetky hodnoty na opačnej strane od hraničnej hodnoty budú jej riešeniami.


Vyberieme číslo 4 ako testovaciu hodnotu.


0 1 2 3 4 5 6 7 8


Testovacia hodnota↓ Hraničná hodnota↓


Ak číslo 4 je riešením našej nerovnice, zvýrazníme všetky hodnoty na tej istej
strane od hraničnej hodnoty 6, na ktorej leží táto testovacia hodnota; ak číslo 4
nie je riešením našej nerovnice, zvýrazníme všetky hodnoty na opačnej strane od
hraničnej hodnoty 6.


Je číslo 4 riešením nerovnice 3(x + 2) − 4 > 2x + 8?


3((4) + 2) − 4 > 2(4) + 8


3(6) − 4 > 8 + 8


18 − 4 > 16


14 > 16.


Táto nerovnosť je nepravdivá; testovacia hodnota 4 nie je riešením našej nerovnice.
Preto zvýrazníme všetky hodnoty na opačnej strane od hraničnej hodnoty.


Grafické znázornenie všetkých riešení nerovnice 3(x + 2) − 4 > 2x + 8 je:


0 1 2 3 4 5 6 7 8


Testovacia hodnota↓


Zhrnieme metódu testovacej hodnoty:


Metóda testovacej hodnoty pre grafické znázornenie
lineárnych nerovníc s jednou premennou


• Nájdeme hraničnú hodnotu riešením odpovedajúcej lineárnej rovnice.
• Určíme, ktorú stranu od hraničnej hodnoty zvýrazníme výberom testovacej


hodnoty a overením, či je riešením danej nerovnice, alebo nie.
Označíme hraničnú hodnotu prázdnym alebo plným krúžkom podľa toho, či nerov-
nica je ostrá, alebo nie.


Príklad 4.4.3. Graficky znázornite všetky riešenia nerovnice:
2(2x− 3) + 3x ≤ 10x− 5.


Riešenie. Krok 1: nájdenie hraničnej hodnoty.
Aby sme našli hraničnú hodnotu, riešime rovnicu 2(2x− 3) + 3x = 10x− 5:







2(2x− 3) + 3x = 10x− 5


4x− 6 + 3x = 10x− 5


7x− 6 = 10x− 5
/


− 10x


−3x− 6 = −5
/


+ 6


−3x = 1
/


: (−3)


x = −1
3
.


Hraničná hodnota je −1/3. Vyznačíme túto hraničnú hodnotu plným krúžkom (•),
pretože pôvodná nerovnica (≤) nie je ostrá.


Krok 2. Použijeme testovaciu hodnotu na určenie, ktorú stranu máme
vyznačiť.


Vyberme číslo 0 ako našu testovaciu hodnotu.


−2 −1 0 1 2 3


Testovacia hodnota↓Hraničná hodnota↓
− 1


3


Testujeme, či číslo 0 je riešením nerovnice 2(2x− 3) + 3x ≤ 10x− 5:


2(2(0) − 3) + 3(0) ≤ 10(0) − 5


2(0 − 3) + 0 ≤ 0 − 5


2(−3) ≤ −5


−6 ≤ −5.


Táto nerovnosť je pravdivá; testovacia hodnota 0 je riešením našej nerovnice. Preto
zvýrazníme všetky hodnoty na tej istej strane od hraničnej hodnoty, na ktorej leží
číslo 0.


Grafické znázornenie všetkých riešení nerovnice 2(2x− 3) + 3x ≤ 10x− 5 je:


−2 −1 0 1 2 3


Testovacia hodnota↓Hraničná hodnota↓
− 1


3


Zakončíme nasledujúcim príkladom.


Príklad 4.4.4. Znázornite graficky všetky riešenia nerovnice: 4x− 7 < 2.


Odpoveď. Krok 1: Nájdeme hraničnú hodnotu. Riešime rovnicu 4x− 7 = 2: 4


4x− 7 = 2
/


+ 7


4x = 9
/


: 4


x =
9
4
.







Hraničná hodnota je 9/4, čo vyznačíme prázdnym krúžkom (◦), pretože pôvodná
nerovnica je ostrá.


Krok 2. Použijeme testovaciu hodnotu na určenie, ktorú stranu vy-
značíme. Vyberieme číslo 3 ako testovaciu hodnotu:


−1 0 1 2 3 4 5 6


Testovacia hodnota↓Hraničná hodnota↓
9
4


Testujeme, či číslo 3 je riešením nerovnice 4x− 7 < 2:


4(3) − 7 < 2


12 − 7 < 2


5 < 2


Táto nerovosť je nepravdivá; číslo 3 nie je riešením nerovnice 4x − 2 < 7. Preto
vyznačíme opačnú stranu od hraničnej hodnoty.


Grafické znázornenie všetkých riešení nerovnice 4x− 7 < 2 je:


−1 0 1 2 3 4 5 6


Testovacia hodnota↓Hraničná hodnota↓
9
4


Spracované podľa:
http://fsw01.bcc.cuny.edu/mathdepartment/Courses/Math/MTH05/05text0916aChap4.pdf





