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ÚVOD KE VZDĚLÁVACÍMU MATERIÁLU 
 

Vzdělávací materiál je určen k procvičování k tématu rovnice a nerovnice. Jedná se o opakovací 

příklady v různých formách.  

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ 

 

DUM 01_01_MAT_Mr_01 

 
Druh:  Pracovní list  

Ročník: Druhý, učební obor Cukrářská výroba, Kuchařská výroba 

Anotace:   

 

Pracovní list je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o hru pro dvojice, 

která slouží k procvičení jednoduchých lineárních rovnic. Hráči mají kostky a figurky, papír 

(sešit) a tužku, kam si příklady poznamenávají. Hráči se střídají v házení kostkou. Na příslušné 

políčko postoupí po vypočítání příkladu. V případě, že se ocitnout na políčku stop, hráč jedno kolo 

stojí a druhý hráč tak hraje dvakrát. Žáci se kontrolují navzájem, pokud si neví rady, mohou 

nahlédnout k vyučujícímu do řešení, nebo se ho zeptají. 

 

DUM 01_01_MAT_Mr_02 

 
Druh:  Pracovní list   

Ročník: Druhý, učební obor Cukrářská výroba, Kuchařská výroba 

Anotace:    

 
Pracovní list slouží k procvičení jednoduchých lineárních rovnic. Materiál lze využít např. takto: 

žáci pracují ve dvojicích a střídají se ve výpočtu příkladů. Žák si vybere příklad, vypočítá ho, 

v případě správného výpočtu získává dané políčko. Pokračuje druhý žák. Lze pojmout jako soutěž 
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– žák s větším počtem získaných políček vítězí. Žáci se kontrolují navzájem, v případě nejasností 

se zeptají vyučujícího, nebo se podívají na řešení, které je k dispozici u vyučujícího. 

 

DUM 01_01_MAT_Mr_03 

 
Druh:  Pracovní list   

Ročník: Druhý, studijní obor Cestovní ruch, Gastronomie 

Anotace:   

 

Pracovní list navazuje na úvodní hodinu exponenciálních rovnic. Vhodné k použití v úvodní části 

hodiny. Slouží k procvičení. Studenti vypočítají příklady a pomocí šifry vyřeší tajenku. První číslo 

značí pořadí písmena do tajenky, druhé číslo určuje, kolikáté písmeno ze slova (výsledku) do 

tajenky použijeme.  

 

 

DUM 01_01_MAT_Mr_04 

 
Druh:  Pracovní list   

Ročník: Druhý, studijní obor Cestovní ruch, Gastronomie 

Anotace:  

 
Pracovní list slouží k procvičení jednoduchých exponenciálních rovnic. Použití v úvodu hodinu 

v návaznosti na úvodní hodinu výkladu problematiky exponenciálních rovnic. Studenti si procvičí 

pravidla, která platí pro mocniny. Studenti vyřeší příklady a slovy pak zapíší výsledná čísla do 

připravené křížovky a vyřeší tajenku.  
 

 

DUM 01_01_MAT_Mr_05 

 
Druh:  Pracovní list   

Ročník: Druhý, studijní obor Cestovní ruch, Gastronomie 

Anotace:  

 
Materiál je tvořen kartičkami s příklady na procvičení exponenciálních rovnic, které se řeší 

pomocí vytýkání. Z materiálu si vyučující vytvoří oboustranné kartičky. Jedna strana kartičky 

obsahuje zadání příkladů, na druhé straně se nachází řešení. Vyučující rozdá kartičky mezi 

studenty. Zadní strana kartičky slouží k ověření správnosti výpočtu, popřípadě jako pomoc 

s řešením příkladu pro případ, že si student neví rady. Vypočítanou kartičku posílají studenti dále 

po třídě. Vyučující koriguje hromadění kartiček na jednom místě. Kartičky jsou očíslované, aby 

měli studenti přehled o spočítaných příkladech. Sada obsahuje 24 příkladů. Dle zdatnosti studentů 

zabere aktivita větší část hodiny.  
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DUM 01_01_MAT_Mr_06 

 
Druh:  Pracovní list   

Ročník: Druhý, učební obor Kuchař – číšník, Cukrář 

Anotace:  

 

Pracovní list obsahuje deset příkladů na lineární rovnice, po jejichž vyřešení vyjde žákům tajenka. 

Vhodné k použití do úvodu hodiny k procvičení lineárních rovnic. Žáci si zopakují řešení rovnic 

se závorkami, se zlomky, s nekonečně mnoho řešením či rovnice, které řešení nemají.   

 

 

DUM 01_01_MAT_Mr_07 

 
Druh:  Pracovní list   

Ročník: Druhý, studijní obor Cestovní ruch, Gastronomie 

Anotace:  

 
Materiál je tvořen z kartiček, na kterých jsou příklady k procvičení exponenciálních rovnic, které 

se řeší pomocí vytýkání. V rovnicích se objevují mocniny se zápornými exponenty, studenti tak 

procvičí mocniny a práci se zlomky. Z materiálu si vyučující vytvoří oboustranné kartičky. Jedna 

strana kartičky obsahuje zadání příkladů, na druhé straně se nachází řešení. Vyučující rozdá 

kartičky mezi studenty. Zadní strana kartičky slouží k ověření správnosti výpočtu, popřípadě jako 

pomoc s řešením příkladu pro případ, že si student neví rady. Vypočítanou kartičku posílají 

studenti dále po třídě. Vyučující koriguje hromadění kartiček na jednom místě. Kartičky jsou 

očíslované, aby měli studenti přehled o spočítaných příkladech. Sada obsahuje 32 příkladů. Dle 

zdatnosti studentů zabere aktivita větší část hodiny.  

 

 

DUM 01_01_MAT_Mr_08 

 
Druh:  Pracovní list   

Ročník: Druhý, studijní obor Cestovní ruch, Gastronomie 

Anotace:  

 
Pracovní list navazuje na výklad exponenciálních rovnic řešených pomocí substituce. Vhodné na 

úvod hodiny na procvičení dané problematiky. Materiál obsahuje 7 příkladů, ke kterým studenti 

přiřazují správné výsledky.  

 

 

DUM 01_01_MAT_Mr_09 
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Druh:  Pracovní list   

Ročník: První, studijní obor Cestovní ruch, Gastronomie 

Anotace:  

 
Materiál tvoří kartičky, které slouží k procvičení lineárních rovnic. Vhodné k použití po úvodní 

výkladové hodině na lineární rovnice. Studenti si procvičí rovnice se závorkami, se zlomky a 

různé počty řešení rovnice. Z materiálu si vyučující vytvoří oboustranné kartičky. Jedna strana 

kartičky obsahuje zadání příkladů, na druhé straně se nachází řešení. Vyučující rozdá kartičky 

mezi studenty. Zadní strana kartičky slouží k ověření správnosti výpočtu, popřípadě jako pomoc 

s řešením příkladu pro případ, že si student neví rady. Vypočítanou kartičku posílají studenti dále 

po třídě. Vyučující koriguje hromadění kartiček na jednom místě. Kartičky jsou očíslované, aby 

měli studenti přehled o spočítaných příkladech. Sada obsahuje 32 příkladů. Dle zdatnosti studentů 

zabere aktivita větší část hodiny. Lze využít jen v úvodní části hodiny na procvičení látky dle 

vyučujícím stanoveného časového limitu.  

 

 

 

DUM 01_01_MAT_Mr_10 

 
Druh:  Pracovní list   

Ročník: První, studijní obor Cestovní ruch, Gastronomie 

Anotace:  

 
Materiál obsahuje sedm testových úloh s nestandardními úlohami na procvičení lineárních rovnic. 

Vhodné jako motivace v úvodní části hodiny.  

 

 

DUM 01_01_MAT_Mr_11 

 
Druh:  Pracovní list   

Ročník: Druhý, učební obor Kuchař – číšník, Cukrář 

Anotace:  

 
Materiál k použití po úvodním výkladu k tématu soustavy lineárních rovnic.  Obsahuje devět 

příkladů k procvičení dané tématiky.  Žáci řeší příklady, výsledky příkladů pak hledají ve 

čtvercovém poli. Z řešení každého příkladu vyjde jedno písmenko, složením pak vyjde tajenka. 
 

 

DUM 01_01_MAT_Mr_12 

 
Druh:  Pracovní list   

Ročník: Druhý, studijní obor Cestovní ruch, Gastronomie 
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Anotace:  

 
Pracovní list slouží k procvičení jednoduchých logaritmických rovnic. Vhodné do úvodní části 

hodiny, nebo k procvičení ke konci hodiny po výkladu. V horní polovině pracovního listu jsou 

příklady, ve spodní části pracovního listu se nacházejí výsledky. Žáci mají za úkol příklady 

vypočítat a přiřadit k zadání správné výsledky. U vyučujícího je k dispozici řešení pro průběžnou 

kontrolu. Pracovní list lze také rozstříhat na kartičky, které budou žáci následně přiřazovat k sobě 

– k příkladům najdou správné výsledky. 

 

DUM 01_01_MAT_Mr_13 

 
Druh:  Pracovní list   

Ročník: Druhý, studijní obor Cestovní ruch, Gastronomie 

Anotace:  

 
Materiál je tvořen kartičkami, které slouží k procvičení logaritmických rovnic řešených pomocí 

definice logaritmu, pomocí vět o logaritmech a pomocí substituce. Z materiálu si vyučující vytvoří 

oboustranné kartičky. Jedna strana kartičky obsahuje zadání příkladů, na druhé straně se nachází 

řešení. Vyučující rozdá kartičky mezi studenty. Zadní strana kartičky slouží k ověření správnosti 

výpočtu, popřípadě jako pomoc s řešením příkladu pro případ, že si student neví rady. 

Vypočítanou kartičku posílají studenti dále po třídě. Vyučující koriguje hromadění kartiček na 

jednom místě. Kartičky jsou očíslované, aby měli studenti přehled o spočítaných příkladech. Sada 

obsahuje 28 příkladů. Dle zdatnosti studentů zabere větší část hodiny.  

 

 

DUM 01_01_MAT_Mr_14 

 
Druh:  Pracovní list   

Ročník: Druhý, učební obor Kuchař – číšník, Cukrář 

Anotace:  

 
Materiál obsahuje příklady na procvičení jednoduchých lineárních nerovnic. Vhodné k použití po 

úvodním výkladu. Z materiálu si vyučující vytvoří oboustranné kartičky. Jedna strana kartičky 

obsahuje zadání příkladů, na druhé straně se nachází řešení. Vyučující rozdá kartičky mezi 

studenty. Zadní strana kartičky slouží k ověření správnosti výpočtu, popřípadě jako pomoc 

s řešením příkladu pro případ, že si student neví rady. Vypočítanou kartičku posílají studenti dále 

po třídě. Vyučující koriguje hromadění kartiček na jednom místě. Kartičky jsou očíslované, aby 

měli studenti přehled o spočítaných příkladech. Sada obsahuje 32 příkladů. Délka aktivity záleží 

na vyučujícím, lze počítat deset minut, ale i celou hodinu.  

 

DUM 01_01_MAT_Mr_15 
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Druh:  Pracovní list   

Ročník: První, studijní obor Cestovní ruch, Gastronomie 

Anotace:  

 
Pracovní list slouží k procvičení řešení lineárních nerovnic a zápisu jejich řešení pomocí intervalů. 

Vhodné k použití po úvodních hodinách výkladu a řešení jednodušších nerovnic k procvičení 

nerovnic se závorkami, se zlomky.  Z materiálu vzniknou kartičky, které studenti skládají jako 

domino. K zadání hledají správný výsledek. Vhodné pro práci ve dvojicích v úvodu hodiny.  
 

 

DUM 01_01_MAT_Mr_16 

 
Druh:  Pracovní list   

Ročník: První, studijní obor Cestovní ruch, Gastronomie 

Anotace:  

 
Materiál obsahuje deset testových úloh na soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých a na 

soustavy tří lineárních rovnic o třech neznámých. Vhodné k procvičení v úvodní části hodiny. 

Úlohy jsou voleny tak, aby studenti vyzkoušeli více typů zadání. Studenti mohou např. pracovat 

samostatně, ve dvojicích, společně s vyučujícím probíhá na tabuli kontrola. Lze také zadat jako 

písemnou domácí práci. 

 

 

DUM 01_01_MAT_Mr_17 

 
Druh:  Pracovní list   

Ročník: První, studijní obor Cestovní ruch, Gastronomie 

Anotace:  

 
Materiál vhodný k procvičení příkladů na kvadratické rovnice. Použití při opakování v úvodu do 

tématu kvadratických rovnic. Obsahuje pět cvičení. Žáci si procvičí řešení neúplných 

kvadratických rovnic, rovnic v součinovém tvaru, počet řešení kvadratických rovnic, výpočet 

jednoduchých kvadratických rovnic, určení počtu řešení podle diskriminantu. Vhodné jako 

samostatná práce, práce ve dvojicích či menších skupinách. Možné zadat také jako testík či 

domácí práci. 

 

 

DUM 01_01_MAT_Mr_18 

 
Druh:  Pracovní list   

Ročník: První, studijní obor Cestovní ruch, Gastronomie 

Anotace:  
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Materiál obsahuje čtyři různá cvičení na problematiku kvadratických rovnic řešených pomocí 

Vietových vzorců nebo rozkladu na kořenové činitele. Vhodné na procvičení po úvodním výkladu 

kvadratických rovnic s využitím Vietových vzorců. Žáci mohou např. pracovat samostatně, po 

vyplnění si práci vymění ve dvojicích, společně s vyučujícím projdou výsledky a navzájem si 

opraví chyby. Také je možné využít jako domácí práci.   

 

DUM 01_01_MAT_Mr_19 

 
Druh:  Pracovní list   

Ročník: První, studijní obor Cestovní ruch, Gastronomie 

Anotace:  

 
Pracovní list slouží k opakování a procvičení složitějších kvadratických rovnic. Materiál obsahuje 

osm úloh na kvadratické rovnice a osm řešení. Úkolem studentů je příklady vypočítat a najít k nim 

správné řešení. Dle zdatnosti studentů zabere pracovní list téměř celou hodinu, část tak lze zadat 

jako domácí práci. 

 

 

DUM 01_01_MAT_Mr_20 

 
Druh:  Pracovní list   

Ročník: První, studijní obor Cestovní ruch, Gastronomie 

Anotace:  

 
Materiál vhodný k opakování soustav lineárních nerovnic. Lze použít jako opakování přes 

písemnou prací. Obsahuje deset testových úloh. Studenti řeší úlohy samostatně, či ve dvojicích. 

Možné zadat také jako samostatnou domácí práci. Dle zdatnosti studentů zabere pracovní list 

téměř celou hodinu. 

 


