PSANÍ VZORCŮ A ROVNIC
aneb matematikem bez nesnází
Jednoduché matematické, fyzikální či chemické vzorce a rovnice můžeme zapsat poměrně snadno za
pomoci znaků na klávesnici a použitím horního nebo dolního indexu. Při psaní vzorců a rovnic nesmíme
zapomenout, že kolem matematických znamének (+ – = atd.) musíme psát mezeru.
Znaky, které nemáme přímo na klávesnici (například písmena řecké abecedy) vložíme ve Wordu 2003
pomocí Vložit  Symbol, u Wordu 2007 ze záložky Vložení, nástroj Symbol.

Např.:
(a – b)2 = a2 – 2ab + b2
c>a+b
2
E = mc
y = sin(x)
H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O
o = 2πr
Horší už to ale bude se vzorci, ve kterých potřebujeme zapsat odmocninu nebo zlomek.
Např.

V tomto případě si na pomoc zavoláme editor rovnic.
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Editor rovnic v programu Word 2003
Chceme-li do textového dokumentu vložit složitější vzorec, vkládáme ho ve Wordu 2003 jako objekt,
který tvoříme pomocí editoru rovnic – Vložit  Objekt...  Editor rovnic (Microsoft Equations).

V editačním políčku, které se nám poté otevře, můžeme začít psát vzorec.

Postupujeme obdobně, jako když vzorec píšeme ručně do sešitu. Znaky, které jsou na klávesnici,
zadáváme z klávesnice. Ty, které na klávesnici nejsou, vybíráme z nabídky panelu nástrojů editoru
rovnic.

Pomocí editoru rovnic tvoříme vždy celý vzorec, nejen část, kterou neumíme jinak. O psaní mezer se
nemusíme starat, ty si editor rovnic upravuje sám. Mezi jednotlivými částmi vzorce („úrovněmi“) se
nejlépe pohybujeme pomocí kurzorových šipek na klávesnici (nahoru, dolů, vlevo a vpravo) nebo
ťuknutím myší na konkrétní místo ve vzorci.
Chceme-li například zapsat vzorec pro výpočet kořenů kvadratické rovnice

 b  b 2  4ac
x1, 2 
2a
nejprve napíšeme písmeno x z klávesnice a poté zvolíme v panelu nástrojů dolní index.

2

Z klávesnice napíšeme číslice 1,2 a pomocí kurzorové šipky doprava na klávesnici se dostaneme na
úroveň původního písmene x, abychom opět z klávesnice napsali znak = (rovná se).

Pokračujeme výběrem zlomkové čáry.

Zlomek s prázdnými obdélníčky používáme na běžné zlomky, zlomek s plnými obdélníčky na zápis
zlomku v horním indexu. Např. „a na jednu polovinu“
1

b  a2
Postupně doplníme čitatel

a dokončíme jmenovatel
.
Pokud budeme do nějakého vzorce vkládat závorky, vybereme oboustranné a mezi ně vložíme příslušnou
část vzorce.

Psaní vzorce můžeme kdykoli ukončit ťuknutím myší do dokumentu mimo vzorec. Chceme-li v tvorbě
vzorce pokračovat, ťukneme na něj dvakrát myší a budeme mít opět k dispozici nástroje editoru rovnic.
3

Editor rovnic v programu Word 2007
Ve Wordu 2007 vložíme vzorec tak, že v pásu karet zvolíme záložku Vložení, v její pravé části nástroj
Rovnice a poté Vložit novou rovnici.

 b  b 2  4ac
.
2a
Pomocí editoru rovnic tvoříme vždy celý vzorec, nejen část, kterou neumíme jinak. O psaní mezer se
nemusíme starat, ty si editor rovnic upravuje sám. Mezi jednotlivými částmi vzorce („úrovněmi“) se
nejlépe pohybujeme pomocí kurzorových šipek na klávesnici (nahoru, dolů, vlevo a vpravo) nebo
ťuknutím myší na konkrétní místo ve vzorci.
Postup zápisu dolního či horního indexu je trochu jiný než u Wordu 2003. Zatímco ve starší verzi jsme
nejprve napsali písmeno x a teprve potom zvolili dolní index, teď si musíme nejprve vybrat, co budeme
psát – v našem případě proměnnou nebo číslo s dolním indexem.
Opět zapíšeme vzorec pro výpočet kořenů kvadratické rovnice x1, 2 

Do připravených políček zapíšeme x a 1,2. Pomocí kurzorové šipky doprava na klávesnici se dostaneme
na úroveň původního x, abychom opět z klávesnice napsali znak = (rovná se).
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Poté zvolíme zápis zlomku.

Postupně zapíšeme čitatel

Znaky, které nejsou na klávesnici, vybíráme z části Symboly v záložce Návrh

nebo ze záložky Vložení, nástroj Symbol
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Vybereme druhou odmocninu a vše, co má být pod ní, zapíšeme do připraveného políčka.

Nakonec doplníme jmenovatel

Pokud budeme do nějakého vzorce vkládat závorky, vybereme oboustranné a mezi ně vkládáme
příslušnou část vzorce.

Psaní vzorce můžeme kdykoli ukončit ťuknutím myší do dokumentu mimo vzorec. Chceme-li v tvorbě
vzorce pokračovat, ťukneme na něj dvakrát myší a budeme mít opět k dispozici nástroje editoru rovnic.
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Editor rovnic v programu Writer v Open Office.org
Editoru vzorců aktivujeme pomocí Vložit  Objekt  Vzorec.

 b  b 2  4ac
.
2a
Pomocí editoru rovnic tvoříme vždy celý vzorec, nejen část, kterou neumíme jinak. O psaní mezer se
nemusíme starat, ty si editor rovnic upravuje sám. Mezi jednotlivými částmi vzorce („úrovněmi“) se
nejlépe pohybujeme pomocí kurzorových šipek na klávesnici (nahoru, dolů, vlevo a vpravo) nebo
ťuknutím myší na konkrétní místo.
Vkládání vzorců v programu Writer je velmi podobné jako ve Wordu 2007. Nejprve musíme vybrat, co
budeme psát – v našem případě číslo s dolním indexem.
Opět zapíšeme vzorec pro výpočet kořenů kvadratické rovnice x1, 2 

Do připravených políček zapíšeme x a 1,2. Pomocí kurzorové šipky doprava na klávesnici se dostaneme
na úroveň původního x, abychom opět z klávesnice napsali znak =. Poté zvolíme zápis zlomku.
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Postupně zapíšeme čitatel

Vybereme druhou odmocninu a vše, co má být pod ní, zapíšeme do připraveného políčka.

a nakonec doplníme jmenovatel
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.

Znaky, které nejsou na klávesnici, získáme pomocí Vložit  Speciální symbol....

Připravíme si je do dokumentu a pomocí schránky (Ctrl+C a Ctrl+V) je přeneseme do vzorce.

Pro úpravu vzorce můžeme také využít editační okénko ve spodní části okna programu a pro přehlednost
si zobrazit Kurzor pro vzorce.
Psaní vzorce můžeme kdykoli ukončit ťuknutím myší do dokumentu mimo vzorec. Chceme-li v tvorbě
vzorce pokračovat, ťukneme na něj dvakrát myší a budeme mít opět k dispozici nástroje editoru rovnic.
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