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Abstrakt: Grafické řešení rovnic a jejich soustav je účinná metoda, jak vysvětlit, kolik 
různých řešení může daný typ rovnice nebo soustavy rovnic mít. Žáci porozumí významu 
věty „ Rovnice má nekonečně mnoho řešení“. V případě lineární rovnice si pomocí grafického 
znázornění rovnice lépe poradí s „problémovými“ případy typu 0x = 0, 0x = b. Vytvoření 
vazby mezi rovnicí a jejím grafickým znázorněním později žáci využijí v analytické geometrii 
při řešení úloh o vzájemné poloze útvarů.  
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Graphical solving equations and their sets 

 

Abstract:  Graphical solving equations and their sets is an efficient method how to explain 
how many various solutions the type of the equation or the set can have. Student understand 
the meaning of this sentence: „The equation has an endless number of solutions.“ In the case 
of a linear equation, the students using a graphical representation can deal better with tasks 
such as 0x=0, 0x=5. The link between an equation and its graphical representation is used 
later in analytical geometry, when the students solve the tasks about mutual positions of 
objects. 

 

Key words: equation, set of two equations, graphical solving. 
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Úvod 

Cílem článku je zdůraznit výhody grafického řešení rovnic a jejich soustav ve výuce 
matematiky na střední škole. Ukázat, ve kterých kapitolách se dá grafické řešení použít. 
Upozornit na nutnost zadat rovnici jednoznačně a řešení zapsat pomocí pravdivostního oboru. 
Všechny pracovní listy jsou vytvořeny v programu  GeoGebra. Ovládají se pouze použitím 
„posuvníku“, není nutná znalost práce s GeoGebrou. Listy slouží jako podpora výkladu 
učitele nebo jako podklady pro samostudium.  

1. Rovnice 

1.1. Lineární rovnice  

Lineární rovnici můžeme zavést pomocí lineární funkce v rámci určení průsečíku funkce 
s osou x. Pohybem bodu X po ose x ukážeme, že hledaný bod má souřadnice[x;0] (obr. 1).   
Dosazením do rovnice lineární funkce y = ax+b získáme lineární rovnici 0= ax+b, tedy 
rovnici ve tvaru, jaký uvádí definice v učebnici.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Bod na ose x 

 

Následuje určení průsečíku, početně i graficky. Ukážeme souvislost mezi počtem řešení 
rovnice a počtem průsečíků funkce s osou x (Obr. 2). 

 

 

 

posuvník 
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Obr. 2: Určení průsečíku lineární funkce s osou x 
 

Výhoda grafického řešení se ukáže při řešení rovnice 0x = 0 a 0x+b=0. V tomto typu rovnic 
žáci často chybují. Zobrazením grafu příslušné funkce okamžitě vidí, jestli rovnice nemá 
řešení (Obr. 3) nebo má nekonečně mnoho řešení (Obr. 4).  

Obr. 3: Lineární rovnice, která nemá řešení 
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Obr. 4: Lineární rovnice, která má nekonečně mnoho řešení 

 

1.2. Kvadratická rovnice řešená v oboru reálných čísel 

Také kvadratickou rovnici můžeme zavést pomocí kvadratické funkce y = ax2 + bx + c, 
včetně podmínky, že a se nesmí rovnat 0. Ukážeme, že rovnice může mít dvě různá řešení 
(Obr. 5), jeden dvojnásobný kořen (Obr. 6) nebo nemá žádné řešení (Obr. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Kvadratická rovnice s dvěma kořeny 
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Obr. 6: Kvadratická rovnice s dvojnásobným kořenem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Kvadratická rovnice, která nemá řešení 

Grafické řešení názorně ukáže, proč kvadratická rovnice nikdy nemůže mít nekonečně mnoho 
řešení, jako měla lineární rovnice. Na obrázku se zobrazuje hodnota diskriminantu. Necháme 
žáky popsat závislost počtu řešení kvadratické rovnice na hodnotě D. Následně je naučíme 
řešit kvadratickou rovnici pomocí diskriminantu. 
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1.3. Exponenciální rovnice 

Když se žáci poprvé setkají při řešení exponenciální rovnice s případem, že mocnina ax 
nabývá záporné hodnoty, většinou nevědí, jak dál rovnici řešit. Příkladem může být rovnice: 
2x = -2  

Použitím grafického řešení žáci okamžitě vidí, že daná rovnice řešení nemá (Obr. 8). 

 

Obr. 8: Řešení exponenciální rovnice 
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2. Soustavy rovnic 

2.1. Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých 

Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých je jeden z mála případů, kdy se grafická 
metoda uvádí jako jeden z možných způsobů řešení soustavy (Obr. 9). Z obrázku je vidět, že 
řešením soustavy je uspořádaná dvojice čísel, která představuje souřadnice průsečíku přímek. 
Žáci si uvědomí, že i při celočíselných hodnotách koeficientů rovnic málokdy vyjde 
celočíselné řešení soustavy. (Učitel většinou zadává rovnice tak, aby „to hezky vycházelo“. 
Žáci tak mohou podlehnout dojmu, že výsledek, který není celočíselný, je určitě špatně) 

Obr. 9: Soustava lineárních rovnic 

Při řešení soustavy se setkáme s  případem, kdy a = k.a‘,  b = k.b‘ ale c není k násobkem c‘. 
Zobrazené přímky nemají žádný společný bod, neexistuje žádná uspořádaná dvojice čísel x, y 
která by danou soustavu řešila (Obr. 10). 
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Obr. 10: Soustava lineárních rovnic, která nemá řešení 

Největší přínos grafického řešení ukáže obrázek (Obr. 11), který znázorňuje soustavu 
závislých lineárních rovnic. 

Je vidět, že nestačí odpovědět: „ Soustava má nekonečně mnoho řešení“. Řešení by mělo být 
zapsané ve tvaru uspořádané dvojice, vyjádřené pomocí parametru. Volbou parametru t pak 
ukážeme, že vypočtená dvojice představuje bod na přímce. 

 

Obr. 11: Soustava rovnic má nekonečně mnoho řešení 
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2.2. Soustava lineární a kvadratické rovnice 

V tomto případě musíme žákům prozradit, že kvadratická rovnice představuje kuželosečku. 
Na obrázku (Obr. 12) se jedná o kružnici. Určujeme tedy vzájemnou polohu přímky a 
kružnice. Zobrazením hodnoty diskriminantu by si žáci měli uvědomit souvislost mezi 
hodnotou D a  počtem řešení soustavy (Obr. 13 , Obr. 14). 

Obr. 12: Soustava kvadratické a lineární rovnice, která má dvě řešení 
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Obr. 13: Soustava kvadratické a lineární rovnice, která má dvojnásobný kořen 

Obr. 14: Soustava kvadratické a lineární rovnice, která nemá řešení 
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3. Problematika odpovědi „Rovnice má nekonečně mnoho řešení“ 

Co všechno se může skrývat pod odpovědí, že rovnice má nekonečně mnoho řešení?  
Všechna reálná čísla v případě lineární rovnice (Obr. 15). 

Obr. 15: Lineární rovnice 

V případě soustavy lineárních rovnic množina uspořádaných dvojic, které popisují body ležící 
na přímce (Obr. 16)  

Obr. 16: Soustava závislých lineárních rovnic 
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Obrázek názorně ukazuje, že nezáleží na tom, za kterou neznámou volíme parametr. Obě 
uvedená řešení vytvářejí stejnou uspořádanou dvojici čísel. 

Goniometrická rovnice má nekonečně mnoho řešení, zapsaných pomocí periody (Obr. 17). 

 

Obr. 17: Goniometrická rovnice 
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4. Záleží na číselném oboru, ve kterém máme rovnici řešit? 

V tomto odstavci nám grafické řešení ukáže, jak neúplné zadání rovnice zásadně ovlivní její 
řešení. Pokud zadáme žákům úkol:“ Vyřešte rovnici 2x + 10 = 0 a řešení zobrazte“, vytvoří 
většinou toto řešení (Obr. 18). 

Obr. 18: Žákovské řešení 

Když stejnou rovnici zadáte do příkazového řádku GeoGebry, objeví se jiné řešení (Obr. 19). 

 

 

 

 

Obr.19: GeoGebra řešení 

Vysvětlení je jednoduché: Žáci řešili rovnici v R, GeoGebra v RxR. Pokud půjdeme ještě dále 
a budeme rovnici řešit v RxRxR, řešením budou všechny body ležící v rovině určené rovnicí 
x = -5 (Obr. 20). 
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Obr. 20: Řešení v RxRxR 

Vidíme, jak důležité je u rovnice uvádět, v jakém oboru má být řešena. 

 

Závěr 

Jak bylo řečeno v úvodu, článek se snaží na konkrétních případech přesvědčit čtenáře 
o výhodách grafického řešení rovnic a jejich soustav. Ukazuje na nutnost zapisovat řešení 
rovnic a jejich soustav pomocí pravdivostního oboru, zejména v případě nekonečně mnoha 
řešení. Na jednoduché rovnici předvede, jak neúplné zadání ovlivní její řešení. Vytvořenou 
vazbu mezi soustavou rovnic a jejím grafickým řešením žáci využijí například v analytické 
geometrii při řešení úloh o vzájemné poloze útvarů. S použitím GeoGebry jsou všechny 
obrázky interaktivní a práce s nimi je pro žáky snadná a zajímavá. Všechny zobrazené 
pracovní  listy jsem vytvořila v rámci projektu Matematech a jsou dostupné na jeho stránkách.  
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