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Stru čná anotace:
Pracovní list obsahuje slovní úlohu na soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými. Žák úlohu řeší 

graficky a svoje řešení ověří výpočtem. Graf je možné narýsovat rukou, což zdokonaluje přesnot řýsování žáka, 
zároveň je možné vytvořit graf v programu EXCEL a zopakovat tak žákovy dovednosti v tomto programu.

Pracovní list

Název materiálu:

Typ materiálu:

Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic
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Záznamový arch

Název školy
Číslo projektu

ZŠ a MŠ Benešov, okres Blansko, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.3194

Kód 

Téma hodiny Popis nápln ě hodiny

Žák řeší graficky slovní úlohu.

VY_32_ZAZNAM_200
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTČíslo a název šablony 

klíčové aktivity

27.2.2013 Soustava dvou lineárních rovnic

Počet žáků

Mgr. Hana Veselá

27.2.2013 Mgr. Michal Balaščák

Datum Jméno ředitele Podpis ředitele

Jméno vyu čujícího Podpis vyu čujícího



 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Veselá. 

 

 

Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic 

 

Řeš graficky zadanou slovní úlohu a následně ověř správnost řešení algebraicky. 

Nádrže o objemu 600 hl a 200 hl je třeba chemicky vyčistit. Aby se pracovníkům lépe 
počítal poměr čistidla a mohli porovnat efekt čištění vody v obou nádržích, potřebují, aby 
v obou nádržích bylo stejné množství vody. Z větší nádrže začali tedy upouštět vodu rychlostí 
20 l za sekundu. Do druhé nádrže začali připouštět 10 litrů vody za sekundu. Za jak dlouho 
bude v obou nádržích stejné množství vody? 



 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Veselá. 

 

 

Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic 

 

Řeš graficky zadanou slovní úlohu a následně ověř správnost řešení algebraicky. 

Nádrže o objemu 600 hl a 200 hl je třeba chemicky vyčistit. Aby se pracovníkům lépe 
počítal poměr čistidla a mohli porovnat efekt čištění vody v obou nádržích, potřebují, aby 
v obou bylo stejné množství vody. Z větší nádrže začali tedy upouštět vodu rychlostí 20 l  
za sekundu. Do druhé nádrže začali připouštět 5 litrů vody za sekundu. Za jak dlouho bude 
v obou nádržích stejné množství vody? 

 

 

 

 

x – počet sekund 
y – počet litrů 

            y = 200 + 5x                                                     y = 200 + 5 · 16 
            y = 600 – 20x                                                   y = 280 l 
200 + 5x = 600 – 20 x / - 5x, - 600 
       - 400 = - 25x / : (-25) 
              x = 16 s 
 

V obou nádržích bude stejné množství vody za 16 sekund. 


