
M9 Lineární nerovnice – pojmy, intervaly  Jm.+příjmení: _____________________________ 

1. Nerovnice je zápis, ve kterém srovnáváme výraz s proměnnou, s číslem nebo s jiným výrazem. 

 Jak ,,vypadá nerovnice“? např.:  x < 5  (čteme: x je menší než 5) 

      4y – 9 > 3 (čteme: 4y mínus 9 je větší než 3) 

      4a + 7 ≥ 2a + 3  (čteme: 4a plus 7 je větší nebo rovno 2a plus 3) 

      
x

6
 + 10 ≤  -2  (čteme: x lomeno 6 plus 10 je menší nebo rovno -2) 

  

2. Při řešení lineárních nerovnic (LN) postupujeme stejně jako při řešení lineárních rovnic – řešíme je 

pomocí tzv. ekvivalentních úprav.  

Řešení LN se nemění: při přičtení stejného čísla k oběma stranám nerovnice, odečtení stejného čísla od 

obou stran nerovnice, vynásobení obou stran nerovnice stejným kladným číslem různým od nuly, 

vydělení obou stran nerovnice stejným kladným číslem různým od nuly.  

POZOR! Násobíme-li (dělíme-li) obě strany LN stejným záporným číslem, změní se znak 

nerovnosti na opačný. 

KOMENTOVANÉ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY 

3. Řeš LN:  2x – 8 > 10  / +8 

    2x > 18  / :2 

    x > 9 

 Řešením lineární nerovnice jsou všechna x větší než 9. 

LN mají zpravidla nekonečně mnoho řešení. Pokud si chceš provést zkoušku, vybereš si jednu hodnotu 

z nalezené množiny řešení (v našem případě jakékoliv číslo, které je větší než 9).  

Tímto ale s řešením příkladu nekončíme. Je třeba výsledek graficky znázornit a zapsat pomocí tzv. 

intervalu. 

  

- udělám si číselnou osu, znázorním pro orientaci hodnotu nula a pak výsledek LN, v našem případě 

číslo 9 

- řeknu si: Kde leží všechna čísla, která jsou větší než 9?  Napravo od čísla 9. 

- v hodnotě 9 udělám malou kolmici a směrem doprava vedu šipku 

- řeknu si: Kam tato šipka směřuje?  Do plus nekonečna, což píšeme plus ležatou osmičkou. 



- dále si povšimni, že u hodnoty 9 je prázdné kolečko; je to dohoda, že takto se bude znázorňovat, že 

samotná devítka není řešením LN 

- u nekonečna se vždy píší tzv. kulaté závorky 

- když samotná hodnota 9 není řešením (po dosazení by neplatilo, že 9 je větší než 9), je u ní v zápisu 

intervalu kulatá závorka 

Jak se pak výsledek čte?   

x náleží oboustranně otevřenému intervalu od 9 do plus nekonečna.  x ∈ (9; + ∞) 

 

4. Řeš LN: 5 . (x + 6) < 50 

   5x + 30 < 50  / -30  (čteme: 5x plus 30 je menší než 50) 

   5x < 20  / :5  (čteme: 5x je menší než 20) 

   x < 4 

 Řešením lineární nerovnice jsou všechna x menší než 4. 

Tímto ale s řešením příkladu nekončíme. Je třeba výsledek graficky znázornit a zapsat pomocí tzv. 

intervalu. 

 

- udělám si číselnou osu, znázorním pro orientaci hodnotu nula a pak výsledek LN, v našem případě 

číslo 4 

- řeknu si: Kde leží všechna čísla, která jsou menší než 4?  Nalevo od čísla 4. 

- v hodnotě 4 udělám malou kolmici a směrem doleva vedu šipku 

- řeknu si: Kam tato šipka směřuje?  Do mínus nekonečna, což píšeme mínus ležatou osmičkou. 

- dále si povšimni, že u hodnoty 4 je prázdné kolečko; je to dohoda, že takto se bude znázorňovat, že 

samotná čtyřka není řešením LN 

- u nekonečna se vždy píší tzv. kulaté závorky 

- když samotná hodnota 4 není řešením (po dosazení by neplatilo, že 4 je menší než 4), je u ní v zápisu 

intervalu kulatá závorka 

Jak se pak výsledek čte?   

x náleží oboustranně otevřenému intervalu od mínus nekonečna do čtyř. x ∈ (- ∞, 4) 

 



5. Řeš LN: 4.(x + 2) – 2.(x + 1) ≥ 2  - odstraníme závorky 

   4x + 8 – 2x – 2 ≥ 2 

   2x + 6 ≥ 2  / -6 

   2x ≥ -4   /:2 

   x ≥ -2 

 Řešením lineární nerovnice jsou všechna x větší než -2 nebo rovna -2. 

 

Tímto ale s řešením příkladu nekončíme. Je třeba výsledek graficky znázornit a zapsat pomocí tzv. 

intervalu. 

 

 

- udělám si číselnou osu, znázorním pro orientaci hodnotu nula a pak výsledek LN, v našem případě 

číslo -2 

- řeknu si: Kde leží všechna čísla, která jsou větší nebo rovna -2?  Napravo od čísla -2. 

- v hodnotě -2 udělám malou kolmici a směrem doprava vedu šipku 

- řeknu si: Kam tato šipka směřuje?  Do plus nekonečna, což píšeme plus ležatou osmičkou. 

- dále si povšimni, že u hodnoty -2 je tentokrát plné kolečko; je to dohoda, že takto se bude 

znázorňovat, že samotná hodnota -2 JE řešením lin. nerovnice 

- u nekonečna se vždy píší tzv. kulaté závorky 

- když samotná hodnota -2 JE řešením (po dosazení by platilo, že -2 je rovno -2), je u ní v zápisu 

intervalu špičatá závorka 

Jak se pak výsledek čte?   

x náleží zleva uzavřenému  a zprava otevřenému intervalu od mínus dva do plus nekonečna. 

 x ∈ <-2, +∞) 

 

 

A poslední typ úlohy – opět komentované … 

Další strana  … 

 



6. Řeš LN: 7.(x + 5) – 2.(3 – x) ≤ 47  - odstraníme závorky 

   7x + 35 – 6 + 2x ≤ 47 

   9x + 29 ≤  47  / - 29 

   9x ≤ 18  /:9 

   x ≤ 2 

 Řešením lineární nerovnice jsou všechna x menší než 2 nebo rovna 2. 

Tímto ale s řešením příkladu nekončíme. Je třeba výsledek graficky znázornit a zapsat pomocí tzv. 

intervalu. 

 

- udělám si číselnou osu, znázorním pro orientaci hodnotu nula a pak výsledek LN, v našem případě 

číslo 2 

- řeknu si: Kde leží všechna čísla, která jsou menší nebo rovna 2?  Nalevo od čísla 2. 

- v hodnotě 2 udělám malou kolmici a směrem doleva vedu šipku 

- řeknu si: Kam tato šipka směřuje?  Do mínus nekonečna, což píšeme mínus ležatou osmičkou. 

- dále si povšimni, že u hodnoty 2 je tentokrát plné kolečko; je to dohoda, že takto se bude znázorňovat, 

že samotná hodnota 2 JE řešením lin. nerovnice 

- u nekonečna se vždy píší tzv. kulaté závorky 

- když samotná hodnota 2 JE řešením (po dosazení by platilo, že 2 je rovno 2), je u ní v zápisu intervalu 

špičatá závorka 

Jak se pak výsledek čte?   

x náleží zleva otevřenému a zprava uzavřenému intervalu od mínus nekonečna do dvou. 

x ∈ (-∞ , 2 > 

7. ŘEŠ LN: (tentokrát bez komentáře – výrazně kratší zápis) 

 5x – 6  > 24  /+6 

 5x > 30  /:5 

 x > 6    

  


