
2. Lineární funkce, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
Lineární funkce je každá funkce na množině R daná ve tvaru:

y = ax + b
a,b ε R

Funkce y = b se nazývá konstantní funkce. Funkce y = ax se nazývá přímá úměrnost.

Graf lineární funkce je vždy přímka a každá přímka, která není kolmá k ose x je grafem lineární 
funkce. Číslo a udává úhel grafu vzhledem k osám, číslo b posouvá graf po ose y. Je-li a = 0, je graf 
rovnoběžný s osou x. Je-li b = 0, prochází graf počátkem soustavy souřadnic.

Lineární rovnice je rovnice vyjádřená ve tvaru:
ax + b = 0

a,b ε R
Lineární rovnice řešíme pomocí ekvivalentních úprav.
Lineární nerovnice jsou podobné, jen pokud ji chceme vynásobit výrazem menším než 0, musíme 

obrátit znak nerovnosti.
Při řešení soustavy nerovnic řešíme každou nerovnici zvlášť a výsledkem pak prohlásíme průnik 

řešení jednotlivých nerovnic.

Při řešení lineárních rovnic a nerovnic se dvěma neznámými vyjádříme jednu neznámou pomocí 
neznámé druhé. Graficky by byla řešením takové rovnice přímka, nerovnice polorovina.

K řešení soustav rovnic s více neznámými užíváme sčítací, nebo dosazovací metodu.
- Metoda sčítací je pro řešení běžných soustav asi lepší. Spočívá ve vynázobení jedné, nebo obou 

rovnic soustavy takovými čísly, aby se po sečtení obou rovnic jedna z neznámých eliminovala.
- Metoda dosazovací je vhodná k řešení soustav složitějších rovnic (např. kvadratických). Při 

užití této metody se z jedné nerovnice vyjádří jedna z neznámých a tento výraz se dosadí do 
rovnice druhé.
Při použití obou metod nám vyjde(-ou) řešení pouze pro jednu z neznámých, druhou získáme 

zpětným dosazením vyševší neznámé do jedné z rovnic soustavy.

Soustavy rovnic s více neznámými lze obvykle řešit pomocí matic. V matici můžeme vyměňovat 
jednotlivé řádky a sloupce (při řešení rovnic je lepší toto udělat ještě před zavedením matice), 
násobit řádky a přičítat k řádkům řádky jiné (nebo jejich násobky).
Matici upravíme na diagonální tvar, z něhož získáme výsledek. (omlouvám se, že níže uvedená 

matice není ohraničena závorkami)
1 0 0 | x
0 1 0 | y
0 0 1 | z

Je-li zleva první proměnnou x, druhou y a třetí z, jsou čísla x, y a z ve výše uvedené matici 
řešeními rovnice pro příslušné proměnné.


