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Milí studenti, 

poslední látka, kterou bychom měli probrat, je lomený výraz a jeho definiční obor. Posílám opět 

teorii, kterou si zapište do sešitů a k tomu vzorové příklady s popsaným postupem a videa. 

Poznámky si prosím zapište, videa pusťte a pište otázky k tématu, co Vám není jasné. 

Přikládám poslední domácí úkol, který je již DOBROVOLNÝ, tentokrát nechám na Vás, zda mi ho 

budete chtít zaslat na kontrolu. 

V případě jakýchkoliv dotazů jsem na e-mailu. 

BLÍŽÍ SE UZAVÍRÁNÍ ZNÁMEK, PROTO POKUD SI NEJSTE JISTI, CO VÁM VYCHÁZÍ, PIŠTE MI TAKÉ NA 

E-MAIL. 
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TÉMA: LOMENÝ VÝRAZ 

- UČEBNICE OD STRANY 117 

- Lomené výrazy jsou výrazy, které mají tvar zlomku, v jehož jmenovateli je proměnná, např.: 
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- videa:  https://www.youtube.com/watch?v=pQqOhO9gGVA 

https://www.youtube.com/watch?v=ViP4qwL1zXQ 

https://www.youtube.com/watch?v=F2n1_1ZsT4M 

https://www.youtube.com/watch?v=aGP0SlpWwSc 

 

- Určujeme vždy podmínky, za kterých má výraz smysl = Lomený výraz má smysl pro všechny 

hodnoty, pro které se jmenovatel nebude rovnat nule! (tedy po dosazení čísla místo neznámé 

ve jmenovateli zlomku, nesmí Vám vyjít nula = vysvětleno ve videu) 

 

1. POSTUP PŘI ŘEŠENÍ LOMENÝCH VÝRAZŮ 

- Určíme podmínky řešitelnosti; 

- snažíme se upravit čitatele a jmenovatele zlomku pomocí vytýkání nebo užitím vzorců, 

abychom mohli krátit; 

- jestliže získáme součinový tvar, můžeme krátit; 

- pokračujeme do okamžiku, kdy již nelze krátit. Tím jsme získali výsledek. 
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2. URČENÍ PODMÍNEK ŘEŠITELNOSTI 

- Při řešení lomených výrazů musíme vždy určit podmínky řešitelnosti. Pokud bychom 

proměnnou neomezili, výraz s nulou ve jmenovali by nedával smysl. Při stanovení podmínek 

tedy nezáleží na čitateli zlomku. Záleží pouze na jmenovateli zlomku a musíme spočítat, jaké 

hodnotě se nesmí rovnat proměnná ve jmenovateli, aby jmenoval nebyl roven nule. Když by 

byla hodnota čitatele nula, pak by celý výraz byl roven nule a to je samozřejmě možné. Nulu 

dělit můžeme, ale dělit nulou není možné. 

 

3. VZOROVÉ PŘÍKLADY 

 

ZADÁNÍ: 
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ŘEŠENÍ: 

 

 

- Při zjednodušování výrazu postupujeme vždy stejně jako u zjednodušování jakéhokoli 

zlomku. Pokud lze převést na součin a následně krátit, vždy zlomek krátíme. Pokud lze něco 

sečíst, odečíst, uděláme to. 

 

 

TÉMA: DOMÁCÍ ÚKOL  – zjednodušení lomeného výrazu a podmínky - dobrovolné 

Zjednoduš daný výraz a urči podmínky: 
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