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Závisle a nezávisle proměnná

Předmět: Matematika

Ročník: 5.

Tematický okruh: tvorba tabulek a grafů

Anotace: 1. Vysvětlení pojmů závisle a nezávisle proměnná,

přímá úměrnost

2. Pracovní list s doplněním do tabulky a do grafu –

společná práce

3. Pracovní list pro samostatnou práci. Slovní úloha

s doplněním tabulky a rozhodnutím co je a není

závisle/nezávisle proměnná a přímá úměrnost

4. List pro ústní ověření závislosti – přímé úměry



Nezávisle proměnná – je cifra, která se mění nezávisle 
na jiných informacích 

Závisle proměnná – je cifra, která se mění v závislosti
na  jiných informacích

Příklad: 8     .    a    =        b
nezávisle                  závisle 

proměnná proměnná

Zaneseme-li výsledné cifry do grafu a propojené body tvoří přímku,

Jedná se o tzv. přímou úměrnost.



X… počet     
nanuků 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
y… cena
v Kč 7

Urči: x je – není závisle – nezávisle  proměnná

y je - není závisle  - nezávisle  proměnná

Jeden nanuk stojí 7 Kč. Kolik korun bude stát 1,2,…10 nanuků?

Zapiš do grafu
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počet 
litrů 1 5 10 15 20 25 30 35

cena
v Kč 37

Tatínek kupoval benzin do auta. Spočítej, kolik Kč musel zaplatit 
za 5,10,…35 litrů?
Jedná se o přímou úměrnost? Která veličina je závisle proměnná
a která nezávisle?



Rozhodni zda se jedná o přímou úměrnost:

-počet součástek vyrobených na soustruhu a počet hodin

- počet prodaných jízdních kol a počet helem

- cena tulipánů a jejich počet

- násobilka čísla 6

- počet jízdenek a jejich cena




