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Wektory na płaszczyźnie 

i w trójwymiarowej przestrzeni rzeczywistej 

Przedmowa 

To opracowanie jest napisane z myślą o uczniach szkół średnich którzy całkowicie nie rozumieją o co chodzi 
w wektorach. Prawie wszystko co tu znajdziesz jest wyjaśnione „na chłopski rozum” z zachowaniem poprawności 
matematycznej. 
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Temat: Wektory na płaszczyźnie. 
 

Wyobraź sobie stół na blacie którego siedzi mucha. Punkt, w którym ona teraz przebywa oznacz przez P. W myślach 
przyjmij, że po pewnym czasie mucha ta zaczyna się poruszać i zatrzymuje się w innym punkcie tego stołu. Punkt, 
w którym się ona zatrzyma oznacz przez K  (patrz rysunek 1). 

 Rys. 1 

Z rysunku tego nie wynika jednak, czy mucha najpierw była w punkcie P i zatrzymała się w punkcie K, czy najpierw 
była w punkcie K i zatrzymała się w punkcie P. Aby pokazać, że mucha najpierw była w punkcie P (początek) 
i zatrzymała się w punkcie K (koniec), należy oba te punkty połączyć ze sobą i przy punkcie K dorysować strzałkę 
(patrz rysunek 2). 

 Rys. 2 

Jak więc widzisz strzałka wskazuje punkt końcowy. Narysowany na powyższym rysunku „odcinek ze strzałeczką” to 
graficzna ilustracja wektora. Zatem wektor, to graficzne zobrazowanie przesunięcia nie uwzględniające rzeczywistej 
drogi przebytej przez poruszający się obiekt. Wektora nie należy jednak utożsamiać z odcinkiem, gdyż odcinek to 
zbiór punktów leżących nieskończenie blisko siebie, a wektor to symboliczny zapis przesunięcia z punktu do punktu. 

 Wektor to przesunięcie. — FAŁSZ 

 Wektor określa przesunięcie. — PRAWDA 

Przesuwanie punktu nazywamy translacją. 

Wektor zerowy 

Wróćmy do muchy poruszającej się po blacie stołu. Jeśli zdarzyłby się taki przypadek, że mucha zatrzymałaby się 
w tym samym punkcie z którego zaczynała wymarsz, to punkt K pokryłby się z punktem P (wówczas K = P), a Ty bę-
dziesz mogła matematycznie powiedzieć, że otrzymałaś wektor zerowy. 

Wektor zerowy — wektor którego punkt początkowy pokrywa się z punktem końcowym. 

Wektor zerowy oznacza się poprzez napisanie nad liczbą 0 strzałki skierowanej w prawą stronę: 0��. 
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Oznaczenia wektorów 

Wektor który ma początek w punkcie � i koniec w punkcie � oznacza się: �������� lub ��������. Zauważ, że ważna jest kolej-
ność liter oraz to, że strzałeczka która jest nad tymi literami zawsze wskazuje punkt końcowy wektora. Innymi słowy 

zapis: ��������� informuje Cię, że � jest punktem początkowym wektora, zaś � jego punktem końcowym. Gdyby odwrócić 

kolejność liter tj. zapisać go jako ��, to wówczas trzeba byłoby także odwrócić strzałeczkę która jest nad nim: ���������. 
Wektory można oznaczać także małą literką z alfabetu angielskiego: ��, 	��, 
�, ��, …, a strzałeczka która jest nad nią 
musi być zawsze skierowana w prawo. 

Długość, kierunek, zwrot 

Każdy wektor ma długość, kierunek i zwrot (czasami punkt zaczepienia). 

Długość wektora to odległość mierzona prostolinijnie między punktem początkowym � i końcowym �. Długość 
wektora nigdy nie może być liczbą ujemną, ale może być równa zeru (wektor zerowy). Ponieważ długość wektora 

można utożsamić z długością odcinka, więc oznaczenie długości wektora jest takie samo jak długości odcinka: ����������. 
Na poniższym rysunku ���������� = 5. Aby się o tym przekonać, wystarczy wykorzystać twierdzenie Pitagorasa lub wie-

dzieć jakie długości boków ma trójkąt egipski. 

 Rys. 3 

W ramach spostrzeżenia: ���������� = ����������, choć wektor PK nie jest równy wektorowi KP (wektory te mają inne punkty 

końcowe). 

Czasami zamiast sformułowania długość wektora można spotkać sformułowanie norma wektora lub wartość wek-

tora. Innymi słowy gdy mówisz, że wartość wektora wynosi 5, to masz na myśli, że jego długość wynosi 5. Dokładnie 
tak samo będzie gdy powiesz, że norma wektora wynosi np. 8. Wówczas będziesz mieć na myśli wektor o długości 8. 
Normę wektora �� oznacza się tak: 

�������� 

Różnice między zapisem: �������� a ���������� to: 

— normę wektora zawsze ujmuje się w podwójne pionowe kreski 

— w zapisie ���������� odległość od punktu � do � jest mierzona w linii prostej 

— w zapisie �������� odległość od punktu � do � nie musi być mierzona w linii prostej (wcześniej musisz być poin-

formowany o sposobie mierzenia odległości między punktami, czyli o tzw. metryce) 

— zapis ���������� to szczególny przypadek �������� 

Dla ciekawości podam, że w szkole średniej w ogóle nie używa się sformułowania norma wektora — zawsze używa 
się sformułowania długość wektora. Odwrotnie jest na studiach. Trzeba tam odzwyczaić się od używania wyuczo-
nych w szkole średniej nazw pojęć i przestawić się na nazwy im równoważne.  
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Wektor o długości 1 nazywa się wersorem lub wektorem jednostkowym. 

Kierunek wektora to prosta która przechodzi przez punkt początkowy P i końcowy K. Fachowo mówi się, że kieru-
nek wektora to prosta na której leży wektor. 

Dwa wektory np. PK i MS mają ten sam kierunek jeśli prosta przechodząca przez punkty P i K jest równoległa do pro-
stej przechodzącej przez punkty M i S. 

Oba wektory na rysunku obok mają ten sam kierunek, bo czerwone proste 
są do siebie równoległe. 

Nie ma tu znaczenia to, że ich strzałki (zwroty) są skierowane w inne strony. 

Także bez znaczenia jest to, że w tym przypadku oba wektory mają taką są 
długość. Nie muszą mieć tej samej długości. 

Rys. 4 

Jak więc widzisz nie należy utożsamiać kierunku wektora z kierunkiem poruszania się obiektu materialnego np. na-
szej muchy. Gdyby wspomniana mucha z początku tego opracowania wyruszyła z punktu P do punku K, a potem po 
krótkim locie z punktu M do punktu S, to potocznie powiedziałabyś, że idąc z punktu P do K miałaby inny kierunek 
niż z M do S. Tymczasem matematycznie i fizycznie w obu przypadkach mucha ma ten sam kierunek. Nie wolno więc 
mylić słowa „kierunek” rozumianego potocznie, ze słowem „kierunek” w ujęciu matematyki lub fizyki — to nie to 
samo. 

To co ludzie potocznie rozumieją przez słowo „kierunek”, w matematyce i fizyce zwie się zwrotem wektora. 

Jeśli wektory mają ten sam kierunek, czyli gdy są do siebie równoległe, to nazywają się wektorami kolinearnymi. 

Wektor zerowy: 0�� też ma długość, tyle tylko, że wynosi ona 0. Niektórzy mówią, że wektor zerowy nie ma długości. 
Tak naprawdę o braku długości możesz mówić tylko wtedy, gdy jest ona równa ∞ (bo ∞ nie jest liczbą). 

Zwrot (czyli strzałka) wskazuje punkt końcowy wektora. 

Jeśli wektory mają dokładnie ten sam kierunek i zwroty skierowane w tę samą stronę, to mówimy, że ich zwroty są 
zgodne ze sobą. 

Jeśli wektory mają tę samą długość, dokładnie ten sam kierunek (są do siebie równoległe) oraz zwroty skierowane 
w tę samą stronę (zgodne ze sobą), to nazywają się wektorami równymi. 

Wektory przeciwne 

Dwa wektory mające tę samą długość, ten sam kierunek, ale przeciwne zwroty, nazywamy wektorami przeciwnymi. 
Przykład takich wektorów został zilustrowany na rysunku powyższym. 

Wektor przeciwny —  wektor mający taki sam kierunek oraz taką samą długość co inny wektor, a zwrot prze-
ciwny. 

Wektor przeciwny do danego oznacza się dopisując przed nim znak minus. Zatem wektor przeciwny do wektora �� 
oznaczasz: −��, a przeciwny do wektora przeciwnego: −�−���. Wektor przeciwny do wektora przeciwnego to po-
nownie ten sam wektor co na początku, bo dwa minusy obok siebie dają plus. 

Wektor przeciwny do danego wektora możesz otrzymać, zmieniając w danym wektorze tylko zwrot (strzałkę) w taki 
sposób, by nie wskazywała punktu końcowego lecz początkowy. Nie ma jednak przymusu, by punkt początkowy 
wektora przeciwnego był w punkcie końcowym wektora głównego. Ważne jest tylko to, by oba te wektory miały ten 
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sam kierunek (by były równoległe do siebie),

go może się znajdować w dowolnym punkcie płaszczyzny (przestrzeni).

Suma i różnica wektorów 

Aby się dowiedzieć co to jest suma wektorów, wróć na chwilę do 

sobie, że mucha ta najpierw zaczyna swój marsz po stole w punkcie 

przestoju kontynuuje swój marsz, i po jakimś czasie kończy go w punkcie 

jakimś czasie zatrzymuje się w punkcie D

żesz zobrazować w taki sposób: 

Jak widzisz mucha zaczynała swój wymarsz z punktu 

niając rzeczywistej drogi przebytej przez tę muchę powiesz

wyższym rysunku masz taką sytuację, że każdy kolejny wektor ma początek w punkcie końcowym wektora poprze

niego (czyli że wektory te można narysować bez odrywania ręki)

się muchy tj. wektor AE, nazwiesz sumą wektorów: 

Suma wektorów — wektor mający początek w punkcie początkowym pierwszego wektora i koniec w punkcie 

końcowym ostatniego wektora pod warunkiem, że wszystkie cząstkowe wektory mają 

swój początek w punkcie końcowym wektora poprzedniego.

Aby dodawać wektory zawsze musisz mieć taką sytuację, że wektor kolejny ma początek w punkcie końcowym we

tora poprzedniego. Jeśli takiej sytuacji nie ma, to trzeba 

bacz rysunek: 

 http://matematyka.strefa.pl 
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(by były równoległe do siebie), długość oraz przeciwne zwroty. Punkt początkowy wektora przeciwn

go może się znajdować w dowolnym punkcie płaszczyzny (przestrzeni). 

co to jest suma wektorów, wróć na chwilę do muchy poruszającej się po blacie stołu. Wyobraź 

sobie, że mucha ta najpierw zaczyna swój marsz po stole w punkcie A i kończy go w punkcie 

i po jakimś czasie kończy go w punkcie C. Następnie z

D, a za jakiś czas zatrzymuje się w punkcie E.

Rys. 

mucha zaczynała swój wymarsz z punktu A i ostatecznie skończyła go w punkcie 

przebytej przez tę muchę powiesz, że przemieściła się ona o wektor 

taką sytuację, że każdy kolejny wektor ma początek w punkcie końcowym wektora poprze

(czyli że wektory te można narysować bez odrywania ręki), więc wektor podsumowujący całe 

sumą wektorów: AB, BC, CD, DE i symbolicznie zapiszesz

�������� � �������� � �������� � �	������ � 	������� 

mający początek w punkcie początkowym pierwszego wektora i koniec w punkcie 

końcowym ostatniego wektora pod warunkiem, że wszystkie cząstkowe wektory mają 

oczątek w punkcie końcowym wektora poprzedniego. 

mieć taką sytuację, że wektor kolejny ma początek w punkcie końcowym we

tora poprzedniego. Jeśli takiej sytuacji nie ma, to trzeba ją sobie zrobić przesuwając równolegle dan

 Rys. 
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długość oraz przeciwne zwroty. Punkt początkowy wektora przeciwne-

muchy poruszającej się po blacie stołu. Wyobraź 

i kończy go w punkcie B. Potem po krótkim 

Następnie znowu robi sobie przerwę i po 

. W rezultacie ruch muchy mo-

Rys. 5 

skończyła go w punkcie E. Zatem nie uwzględ-

, że przemieściła się ona o wektor AE. Ponieważ na po-

taką sytuację, że każdy kolejny wektor ma początek w punkcie końcowym wektora poprzed-

wektor podsumowujący całe przemieszczanie 

i symbolicznie zapiszesz: 

mający początek w punkcie początkowym pierwszego wektora i koniec w punkcie 

końcowym ostatniego wektora pod warunkiem, że wszystkie cząstkowe wektory mają 

mieć taką sytuację, że wektor kolejny ma początek w punkcie końcowym wek-

sobie zrobić przesuwając równolegle dane wektory. Zo-

Rys. 6 
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W fizyce bardzo często można się spotkać z dwoma wektorami wychodzącymi z tego samego punktu. Wówczas by je 
dodać trzeba postępować jak na rysunku wyżej tzn. jeden z nich trzeba przesunąć równolegle w taki sposób, by jego 
punkt początkowy znajdował się w punkcie końcowym wektora poprzedniego. Zobacz rysunek: 

 Rys. 7 

Wektory możesz także odejmować. Zasada ich odejmowania jest bardzo podobna do dodawania. Aby odjąć dwa 
wektory od siebie musisz w każdym z nich zmienić zwrot na przeciwny (zlikwidować strzałkę wskazującą punkt koń-
cowy i dostawić nową wskazującą punkt początkowy), a następnie dodać oba te wektory do siebie zgodnie z tym co 
zostało napisane wyżej. Oznacza to, że po zmianie zwrotów na przeciwne należy oba te wektory poprzesuwać tak, 
by koniec jednego był w początku drugiego. Zobacz rysunek: 

 Rys. 8 

Spostrzeżenia: 

— różnica wektorów i suma wektorów mają te same kierunki (leżą na prostych równoległych względem siebie) 

— długość różnicy wektorów jest dokładnie taka sama jak sumy wektorów 

— różnica wektorów jest wektorem przeciwnym do sumy wektorów 

— suma wektorów jest wektorem przeciwnym do różnicy wektorów 

— gdyby wektor przeciwny do wektora AB umieścić w innym miejscu płaszczyzny, to różnica wektorów wyjdzie 
dokładnie taka sama, ale w innym miejscu płaszczyzny i również będzie wektorem przeciwnym do sumy poda-
nych wektorów 

— wektor przeciwny do wektora AB nie musi wychodzić z tego samego punktu co wektor AB 

Różnicę wektorów można nazywać także sumą wektorów przeciwnych. 

Dodając do danego wektora jego wektor przeciwny, zawsze otrzymasz wektor zerowy. 

Zapisując powyższe zdanie symbolicznie, dostaniesz: 

�� + �−��� = 0�� 
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Wektor swobodny oraz zaczepiony 

Wszystkie wektory o których była mowa do tej pory miały długość, kierunek i zwrot. Teraz dowiesz się, że wektory 
mogą mieć dodatkowo tzw. punkt zaczepienia zwany czasem punktem przyłożenia wektora. 

Punkt zaczepienia wektora to nic innego jak inna nazwa jego punktu początkowego. O punkcie zaczepienia wektora 
mówi się jednak tylko wtedy, gdy ważne jest z którego punktu płaszczyzny wychodzi dany wektor. Zobacz rysunek: 

Na rysunku obok zaznaczone są 4 wektory wychodzące z 4-ch różnych punktów 
płaszczyzny. Ponieważ wektory te mają 4 różne punkty zaczepienia, więc rysunek ten 
przedstawia 4 wektory zaczepione. 

Patrząc jednak tylko na ich długość, kierunek, i zwrot widzimy, że wektory czerwone 
są równe sobie (identyczne), choć wychodzą z innych punktów płaszczyzny. Zatem ry-
sunek przedstawia 3 wektory swobodne, bo te 2 czerwone traktujesz jako jeden 
wektor. Wektory zielone nie są względem siebie równe, bo mają zwroty (strzałki) 
skierowane w inne strony. 

Rys. 9 

Zatem: 

Wektor zaczepiony — wektor w którym ważny jest punkt płaszczyzny z którego on wychodzi. 

Wektor swobodny — wektor nie uwzględniający punktu płaszczyzny z którego on wychodzi. 

Wektory zaczepione są sobie równe tylko wtedy gdy się idealnie pokrywają. 

Wektory swobodne są sobie równe jeśli mają taką samą długość, ten sam kierunek i zgodne zwroty — brak 
uwzględniania tego z którego punktu płaszczyzny wychodzą. 

Jeśli wektor o długości większej od 0 umieścisz w układzie współrzędnych i zaczepisz go w punkcie �0; 0�, to bę-
dziesz mógł nazywać go precyzyjniej wektorem wodzącym. 

Wiedząc już czym różni się wektor swobodny od zaczepionego możesz powiedzieć, że: 

— rysunek 15 na stronie 16 przedstawia 4 wektory zaczepione lub 1 wektor swobodny (bo są one takie same, 
choć wychodzą z różnych punktów płaszczyzny) 

— rysunek 4 na stronie 4 przedstawia 2 wektory zaczepione lub 2 wektory swobodne (inne zwroty) 

— rysunek 5 na stronie 5 przedstawia 5 wektorów zaczepionych lub 5 wektorów swobodnych (brak równole-
głości między nimi) 

W literaturze fachowej o wektorach swobodnych mówi się nieco inaczej. Otóż najpierw definiuje się tzw. przestrzeń unormowaną w której można mierzyć odległości 

między punktami nie koniecznie w linii prostej. Potem przestrzeń tę uszczegóławia się na przestrzeń metryczną w której można mierzyć odległości tylko w linii prostej. 

Następnie definiuje się wektor zaczepiony w tej przestrzeni w punkcie � oraz wprowadza się pojęcie relacji równoważności która orzeka, że wektory równe (o tych 

samych współrzędnych) są sobie równoważne. Pozostaje już tylko wykazać, że dla dowolnego punktu � różnego od �, istnieje taki punkt �, że wektor zaczepiony 

�� jest równoważny wektorowi zaczepionemu w punkcie �. Gdy to się wykaże, wyprowadza się wniosek, że dla każdego wektora zaczepionego, można znaleźć nie-

skończenie wiele wektorów o innym punkcie zaczepienia, mających te same współrzędne co wektor wyjściowy. Takie podejście do wektora swobodnego sprawia, że 

jest on klasą abstrakcji wyznaczoną przez relację równoważności. 

Wektory składowe 

Każdy wektor można potraktować tak, jakby był on sumą dwóch wektorów prostopadłych do siebie. Każdy z tych 
wektorów prostopadłych do siebie nazywa się wektorem składowym danego wektora. Na rysunku 10 wektory 
składowe wektora czerwonego są wyróżnione kolorem niebieskim. 

Wejdź w link: 

http://dobryzarobek.pl/index.php?id=2e4a998e6118ebfa5007a030bdd9e30b 

i przeczytaj opis jak pomnożyć swoje 5 zł. Reklama do 30.05.2031 
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Temat: Wektory w kartezjańskim układzie współrzędnych. 

Na początek wyobraź sobie, że stoisz na rogu trawnika w kształcie prostokąta. W przeciwległym rogu znajduje się 
autobus na który chcesz zdążyć. Chcesz jak najszybciej się do niego dostać, ale nie możesz biec przez trawnik. Dep-
tanie zieleni jest zabronione. Musisz więc poruszać się po obwodzie tegoż prostokąta, bo to najkrótsza dozwolona 
droga. 

Przypuść, że trawnik ten ma wymiary 25 m × 12 m, a autobus znajduje się w punkcie oznaczonym czerwoną strzałką 
— Ty zaś jesteś w przeciwległym rogu i pierwszy ruch jaki wykonasz musi być albo w prawo albo w lewo. 
W zależności od tego w którym rogu jest autobus, należy rozpatrzeć 4 możliwe sytuacje: 

 Rys. 10 

W przypadku rys. a)  musisz najpierw przejść 25 m w lewo (stąd minus w nawiasie kwadratowym przy pierwszej 
liczbie), a potem iść 12 m do góry (stąd brak minusa przy drugiej czerwonej liczbie). Otrzy-
mane liczby tj. [−25, 12] to tzw. współrzędne czerwonego wektora. 

W przypadku rys. b) musisz najpierw przejść 25 m w prawo (stąd brak minusa przy pierwszej czerwonej liczbie), 
a potem iść 12 m do góry (stąd brak minusa przy drugiej czerwonej liczbie). Otrzymane liczby 
tj. [25, 12] to współrzędne tego czerwonego wektora. 

W przypadku rys. c)  musisz najpierw przejść 25 m w lewo (stąd minus przy pierwszej liczbie), a potem iść 12 m do 
dołu (stąd minus przy drugiej czerwonej liczbie). Otrzymane liczby tj. [−25, −12] to współ-
rzędne czerwonego wektora. 

W przypadku rys. d) musisz najpierw przejść 25 m w prawo (stąd brak minusa przy pierwszej czerwonej liczbie), 
a potem iść 12 m do dołu (stąd minus przy drugiej czerwonej liczbie). Otrzymane liczby tj. 
[25, −12] to współrzędne czerwonego wektora. 

Spostrzeżenia: 

—  współrzędne wektora zawsze ujmujesz w nawiasy kwadratowe i oddzielasz je przecinkiem (średnik też mo-
że być, ale na ogół się go nie stosuje) 

— pierwszą współrzędną wektora odczytujesz zawsze w poziomie 

— drugą współrzędną wektora odczytujesz zawsze w pionie 

— kolejność odczytywania współrzędnych wektora jest ważna 

— jeśli wektor jest skierowany w lewo, to pierwsza jego współrzędna jest ujemna, jeśli w prawo, to dodatnia 

— jeśli wektor jest skierowany do dołu, to druga jego współrzędna jest ujemna, jeśli do góry to dodatnia 

— współrzędne wektora nie zawierają jednostek 

Ostatni powyższy podpunkt wymaga wyjaśnienia. Po pierwsze wektory w matematyce są zawsze umiejscowione 
w układzie współrzędnych, a jak wiadomo tam jednostek nie ma. Po drugie, gdyby pisać jednostki przy współrzęd-
nych wektora, to okazałoby się, że wektory różniące się tylko jednostką np. [11 m, 6 m] oraz [11 cm, 6 cm] są do sie-
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bie równoległe. W związku z tym, gdy mówisz o wektorach, to nigdy nie piszesz jednostek. W razie potrzeby będzie 
można dopisać sobie jednostki wg własnego widzi mi się. 

W powyższych spostrzeżeniach napisałem także, że kolejność odczytywania współrzędnych wektora jest ważna. Aby 
pokazać Ci dlatego tak jest, narysuj sobie na kartce w kratkę dwa wektory wychodzące z tego samego punktu. Niech 
pierwszy z nich ma współrzędne [11, 6] a drugi [6, 11]. Jeśli rysunek został wykonany poprawnie, to wyraźnie wi-
dzisz, że wektory te są do siebie prostopadłe. Zatem zmiana kolejności liczb we współrzędnych wektora sprawia, że 
otrzymamy zupełnie inny wektor (nie dotyczy to oczywiście wektorów, których wszystkie współrzędne są sobie 
równe np. [5, 5] lub [14, 14] lub [0, 0] itd.). 

W szkole średniej współrzędne wektora zapisujesz na ogół w poziomie np. [11, 6], zaś po jej skończeniu częściej 

spotyka się zapis w pionie np. �11
6

�.  
Obliczanie współrzędnych punktu końcowego lub początkowego w oparciu o współrzędne wektora 

Jeśli w układzie współrzędnych masz dany np. punkt � o współrzędnych ���; ��� oraz znasz współrzędne wektora o 
jaki chcesz go przesunąć, to wówczas by obliczyć pierwszą współrzędną punktu końcowego � należy do pierwszej 
współrzędnej punktu � tj. do �� dodać pierwszą współrzędną wektora o jaki przesuwasz. Aby obliczyć drugą współ-
rzędną punktu �, trzeba do drugiej współrzędnej punktu � dodać drugą współrzędną danego wektora. 

Zatem jeśli punkt ����; ��� chcesz przesunąć o wektor [�, 	], to punkt końcowy � będzie mieć współrzędne: 

���� + �; �� + 	� 

Z rysunku obok widzisz, że w celu obliczenia współrzędnych punktu końcowego �, 
należy punkt początkowy ��2; 3� przesunąć o wektor [−9, −4] co jest równoważ-
ne temu, że do pierwszej współrzędnej punktu � dodajemy pierwszą współrzędną 
wektora, a do drugiej współrzędnej, drugą współrzędną wektora.  

Rys. 11 

Zatem: ��2 + �−9�; 3 + �−4�� ��−7; −1� 

Ćwiczenie:  Oblicz współrzędne punktu końcowego K, jeśli punkt początkowy ��3; −5� należy przesunąć o wektor: 

a) [7, 6] b) [−3, 5] c) [4, −3] d) [−7, −1] e) [−2, 1] 

[Odp. (10; 1), (0; 0), (7; −8), (−4; −6), (1; −4).] 

Ćwiczenie:  Oblicz współrzędne punktu końcowego K, jeśli wektor przesunięcia ma współrzędne [3; −5] a punkt 
początkowy P ma współrzędne: 

a) (7; 6) b) (−3; 5) c) �4; −3� d) �−7; −1� e) (−2; 1) 

[Odp. (10; 1), (0; 0), (7; −8), (−4; −6), (1; −4).] 

Zauważ teraz, że z powyższego wzoru wynika także, że jeśli nie znasz współrzędnych punktu początkowego �, 
a znasz współrzędne wektora oraz współrzędne punktu końcowego �, to współrzędne punktu � będą następujące: 

���� − �; �� − 	� 

Przykład:  Jeśli ��5; 1�, zaś wektor przesunięcia ma współrzędne np. [−8, 6], to punkt początkowy: 

��5 − �−8�; 1 − 6� 
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��13; −5� 

Ćwiczenie:  Oblicz współrzędne punktu początkowego �, jeśli punkt końcowy ��−2; −4� otrzymano po przesunię-
ciu punktu � o wektor: 

a) [7, 6] b) [−3, 5] c) [4, −3] d) [−7, −1] e) [−2, 1] 

[Odp. (−9; −10), (1; −9), (−6; −1), (5; −3), (0; −5).] 

Jak więc widzisz, w układzie współrzędnych każdy wektor ma współrzędne, które w sposób jednoznaczny określają 
położenie punktu końcowego � względem punktu początkowego � i odwrotnie. 

Obliczanie współrzędnych wektora w oparciu o współrzędne punktu końcowego i początkowego 

Zobacz teraz jak się oblicza współrzędne wektora, jeśli znasz współrzędne punktu początkowego i końcowego. Na 
początek rozpatrz taką sytuację, że punkt początkowy � ma współrzędne (8;  4), zaś punkt końcowy � ma współ-
rzędne (−2; −3). 

 Rys. 12 

Jak widzisz z powyższego rysunku, prostokąt w który jest wpisany dany wektor ma długość 10 (zawsze najpierw od-
czytujemy jego długość w poziomie) i szerokość 7. Ponieważ twój wektor skierowany jest w lewą stronę, więc jego 
pierwsza współrzędna będzie ujemna. Gdy powiążesz ją z długością prostokąta, to otrzymasz liczbę −10. Analogicz-
nie postępujesz przy znajdowaniu drugiej współrzędnej wektora. Skoro twój wektor skierowany jest do dołu, więc 
jego druga współrzędna będzie ujemna. Po powiązaniu jej z szerokością prostokąta, otrzymujesz, że wynosi ona −7. 
Zatem współrzędne czerwonego wektora to [−10, −7]. 

Powyższe znajdowanie współrzędnych wektora można uogólnić. Mianowicie jeśli masz wektor o punkcie początko-
wym �(��; ��) i punkcie końcowym �(��; ��), to pierwszą współrzędną wektora obliczasz wykonując działanie �� − ��, a drugą współrzędną wykonując działanie �� − ��. Zatem: 

�������� = [ �� − �������
����	
��

	
�ół��ę��

, �� − �������
����

	
�ół��ę��

]  

Ten powyższy wzór jest bardzo ważny. Wyucz się go na pamięć. Jego interpretacja słowna brzmi tak: 

Aby obliczyć pierwszą współrzędną wektora, należy od pierwszej współrzędnej jego punktu końcowego 
odjąć pierwszą współrzędną punktu początkowego, a żeby obliczyć jego drugą współrzędną, należy od 
drugiej współrzędnej punktu końcowego odjąć drugą współrzędną punktu początkowego. 

lub krócej: 

Aby obliczyć współrzędne wektora, należy od współrzędnych punktu końcowego odjąć odpowiednie 
współrzędne punktu początkowego. 
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Zobacz przykłady: 

współrzędne 
punktu początkowego 

współrzędne 
punktu końcowego 

współrzędne wektora 
(od współrzędnych punktu końcowego odejmujesz 

odpowiednie współrzędne punktu początkowego) 

(3; 5) (2; 8) [2 − 3���
��

, 8 − 5���
�

] = [−1, 3] 

(−2; −3) (2; 14) [2 − (−2)�������
�

, 14 − (−3)�������
��

] = [4, 17] 

(5; −8) (6; −2) [6 − 5, −2 − (−8)] = [1, 6] 

�0; √7� �−3√5;
�
�
� �−3√5 − 0,

�
�

− √7� = �−3√5,
�
�

− √7� 

(−12; 5) (−12; 5) [−12 − (−12), 5 − 5] = [0, 0] (wektor zerowy) 

Współrzędne wektora zerowego na płaszczyźnie są zawsze równe [0, 0], a w przestrzeni trójwymiarowej [0, 0, 0]. 

Obliczanie długości wektora 

Aby obliczyć długość wektora umiejscowionego w układzie współrzędnych musisz postępować dokładnie tak samo 
jak przy obliczaniu długości odcinka. Jeśli punkt początkowy ����; ��� oraz punkt końcowy ����; ��� to długość 
wektora �� wyraża się wzorem: 

���������� = ���� − ���� + ��� − ���� 

Wzór ten wynika z twierdzenia Pitagorasa (wektor dzieli prostokąt w który jest wpisany na 2 trójkąty prostokątne 
o przyprostokątnych równoległych do osi układu współrzędnych — patrz rysunek 12 na stronie 10). 

Zobacz jak w praktyce wygląda obliczanie długości wektora �� jeśli ��4; −3�, zaś ��−2; −1�: 

���������� = ��−2 − 4�� + �−1 − �−3��� = ��−6�� + 2� = √36 + 4 = √40 = 2√10 

Ćwiczenie:  Oblicz ���������� jeśli a) ��2; −3�, zaś ��−5; 4�. [Odp. 7√2.] b) ��−5; −2�, zaś ��7; −6�. [Odp. 4√10.] 

Spostrzeżenia dotyczące powyższego wzoru: 

— zawartość pierwszego nawiasu to pierwsza współrzędna wektora 

— zawartość drugiego nawiasu to druga współrzędna wektora 

— długość wektora to nic innego jak podniesienie każdej jego współrzędnej do potęgi drugiej, zsumowanie 
otrzymanych wyników i wyciągnięcie pierwiastka drugiego stopnia. 

Wniosek:  Jeśli pierwszą współrzędną wektora oznaczysz literką �, zaś jego drugą współrzędną literką 	, to długość 
wektora będzie się wyrażać wzorem: 

���������� = ��� + 	� 

który wygląda identycznie jak wzór na długość przekątnej prostokąta o bokach � i 	. 
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Przykład: 

Jeśli ��� = [2, 5] to: |���| = �2� + 5� = √4 + 25 = √29 

Jeśli wektor znajduje się w przestrzeni trójwymiarowej, to ma on zawsze 3 współrzędne. Mimo to, jego długość obli-
cza się analogicznie do tej na płaszczyźnie. Trzeba tylko do potęgi drugiej podnieść 3 liczby (a nie dwie), dodać je do 
siebie, a otrzymany wynik spierwiastkować. 

Rozpatrzmy wektor: !� = [2, 5, 6]. Jego długość wylicza się w taki sposób: 

|!�| = �2� + 5� + 6� = √4 + 25 + 36 = √65 

który można utożsamić z obliczaniem długości przekątnej prostopadłościanu o bokach 2, 5, 6. 

Zobacz teraz jakie długości mają wektory o współrzędnych z powyższej tabeli. 

punkt 
początkowy 

punkt 
końcowy 

współrzędne 
wektora 

długość wektora 

(3; 5) (2; 8) [−1, 3] ��−1�� + 3� = √1 + 9 = √10 

(−2; −3) (2; 14) [4, 17] 30528916174 22 =+=+  

(5;  −8) (6; −2) [1, 6] 3736161 22 =+=+  

�0; √7� �−3√5;
�
�
� �−3√5,

�
�

− √7� 725,527759)7()53( 4
12

2
12 −=+−+⋅=−+−  

(−12; 5) (−12; 5) [0, 0] 000 22 =+  (wektor zerowy) 

Na stronie 5 przedstawiałem jak wygląda dodawanie i odejmowanie wektorów. Zobacz teraz to samo, ale w oparciu 
o ich współrzędne. Żeby działania te były łatwiejsze do zrozumienia, prześledź je tylko dla dwóch wektorów (na po-
niższym rysunku są one oznaczone kolorem czerwonym): 

 Rys. 13 

Jak widzisz dodając czerwone wektory o współrzędnych [12, 5] oraz [−4, 2] dostałaś wektor niebieski o współrzęd-
nych [8, 7]. Nie trudno zauważyć, że pierwsza współrzędna niebieskiego wektora tj. liczba 8 jest wynikiem dodania 
do siebie pierwszych współrzędnych czerwonych wektorów: 

12 + �−4� = 12 − 4 = 8 

a druga jego współrzędna tj. liczba 7 jest wynikiem dodania do siebie drugich współrzędnych czerwonych wektorów: 

5 + 2 = 7 

Wniosek: Jeśli znane są współrzędne wektorów, to sumowanie ich (czyli znajdowanie współrzędnych wektora 
zwanego sumą wektorów), polega na dodawaniu do siebie ich odpowiednich współrzędnych. 
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Zobacz jak będzie wyglądać sumowanie trzech wektorów o znanych współrzędnych. 

współrzędne 
wektora �� 

współrzędne 

wektora 	�� 

współrzędne 
wektora 
� Współrzędne wektora zwanego 

sumą wektorów: �� , 	��, 
� 
[−5, 3] [−2, −4] [8, 7] 

[ −5 + (−2) + 8�����������
����	
�� 	
�ół��ę��


��� 	�����ó	

, 3 + (−4) + 7���������
���� 	
�ół��ę��

��� 	�����ó	

] = [1, 6] 

[0, −4] [−5, 0] [−1, 1] [0 + (−5) + (−1), −4 + 0 + 1] = [−6,  − 3] 

Odejmowanie wektorów polega na dodawaniu wektorów przeciwnych (patrz strona 6). Współrzędne wektora zwa-

nego różnicą wektorów ��, 	��, 
� obliczasz dodając odpowiednie współrzędne wektorów przeciwnych. Wykonujesz 

więc działanie: −�� + �−	��� + �−
��, czyli: −�� − 	�� − 
�. 
Rozpatrz te same wektory co w powyższej tabelce i oblicz współrzędne wektora zwanego ich różnicą. 

współrzędne 
wektora �� 

współrzędne 

wektora 	�� 

współrzędne 
wektora 
� Współrzędne wektora zwanego 

różnicą wektorów: ��, 	��, 
� 
[−5, 3] [−2, −4] [8, 7] 

[−�−5� − �−2� − 8�������������
����	
�� 	
�ół��ę��

�óż�� � 	�����ó	

, −3 − �−4� − 7�����������
���� 	
�ół��ę��
�óż�� � 	�����ó	

] = [−1, −6] 

[0, −4] [−5, 0] [−1, 1] [0 − �−5� − (−1), −�−4� − 0 − 1] = [6, 3] 

Spostrzeżenie:  Współrzędne różnicy wektorów różnią się tylko znakami względem współrzędnych sumy wektorów 

(z poprzedniej tabelki). Spowodowane jest to tym, że: −�� − 	�� − 
� = −��� + 	�� + 
��. 

Mnożenie wektora przez skalar 

Słowo skalar pewnie strasznie dla Ciebie brzmi, ale to nic trudnego do zrozumienia. Tak samo jak w szkole podsta-
wowej mówiło się, że każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem (prostokąt to uogól-
nienie kwadratu), tak tu skalar to uogólnienie liczby. Ponieważ w szkole średniej mówi się tylko o liczbach, więc za 
każdym razem gdy będę pisać słowo skalar, Ty w myślach powinnaś go zastąpić słowem liczba. Każda liczba jest ska-
larem, a dodatkowo skalarami są także pewne twory matematyczne które nie są liczbami. Skalar to nie tylko liczba. 

Skalar w matematyce oznaczasz grecką małą literką lambda: ". W tym opracowaniu by nie utrudniać zrozumienia 
matematyki, ja będę zamiast symbolu " stosować dużą literę # i nazywać ją liczbą, choć taka zmiana symbolu jest 
poprawna tylko w zbiorach liczbowych. 

Każdy wektor możesz mnożyć przez liczbę # różną od 0. Symbolicznie zapisujemy to: #��. 

Spostrzeżenie: 

— zapis #�� czytasz „mnożenie wektora �� przez liczbę #”, a nie „mnożenie liczby # przez wektor ��.” 

— teoria matematyczna nie uznaje zapisu ��# za poprawny, ani też czytania go w taki sposób: „mnożenie liczby # 
przez wektor ��.” 

Mnożenie wektora �� = [�, 	] przez liczbę # wykonujesz w ten sposób, że każdą współrzędną wektora �� mnożysz 
przez liczbę #. Dzięki temu uzyskujesz nowy wektor o współrzędnych [#�, #	] mający długość # razy większą od dłu-
gości wektora �� oraz ten sam kierunek. Nie zawsze jednak oba wektory będą miały ten sam zwrot, gdyż zależy on od 
tego, czy liczba # jest dodatnia, czy ujemna. Jeśli będzie dodatnia, to oba wektory będą mieć zgodne zwroty, a jeśli 
ujemna, to zwroty przeciwne. 
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Rysunek obok przedstawia wektor $% o współrzędnych [2, 1]. Mnożąc obie 
jego współrzędne przez 3 dostajesz wektor $& a przez −2 wektor $'. Dodat-
kowo widzisz, że wszystkie te 3 wektory leżą na jednej prostej, czyli są do sie-
bie równoległe. Mało tego. Współrzędne wektora () również można otrzy-
mać z pomnożenia współrzędnych wektora $%. Zatem wektor () także jest 
równoległy do wektora $% i zarazem do wszystkich pozostałych. 
 

Rys. 14 

Równoległość wektorów 

Z powyższego rysunku widzisz wyraźnie, że mnożenie wektora przez liczbę (przez skalar) daje nowy wektor równo-
legły do danego. Możesz więc śmiało powiedzieć, że dwa wektory są do siebie równoległe, jeśli istnieje taka liczba # 
różna od 0, która sprawia, że mnożąc współrzędne jednego wektora przez tę liczbę, otrzymasz współrzędne drugie-
go wektora. 

Przykład: 

Masz dane dwa wektory. Jeden z nich ma współrzędne: [12, 15] a drugi np. [24, 30]. Widzisz wyraźnie, że dzieląc 
pierwszą współrzędną drugiego wektora przez pierwszą współrzędną pierwszego wektora otrzymujesz liczbę 2. 
Symbolicznie zapiszesz to w taki sposób: 

#� = 24 ∶ 12 = 2 

Robiąc tak samo z drugimi współrzędnymi, otrzymujesz: 

#� = 30 ∶ 15 = 2 

Ponieważ #� = #�, więc istnieje taka liczba # = 2, że pomnożenie współrzędnych pierwszego wektora przez nią daje 
współrzędne drugiego wektora. Zatem wektory o współrzędnych [12, 15] i [24, 30] mają ten sam kierunek czyli są 
do siebie równoległe. Dodatkowo ich zwroty są zgodne, bo liczba # wyszła większa od 0. 

Jeśli dwa wektory �� i 	�� są do siebie równoległe i mają zgodne zwroty �# > 0�, to symbolicznie zapiszesz to tak: �� ⇈ 	�� 

Jeśli dwa wektory �� i 	�� są do siebie równoległe i mają przeciwne zwroty �# < 0�, to symbolicznie zapiszesz to tak: �� ↑↓ 	�� 

Zauważ, że w powyższym zapisie pierwsza strzałeczka jest skierowana do góry, a nie odwrotnie. 

Ćwiczenie:  Sprawdź, czy wektory o podanych współrzędnych są do siebie równoległe i czy mają zgodne zwroty. 

a) [5, 8] i [15, 24] b) [6, −7] i [−12, 14] c) [−10, −4] i [5, 2] d) [0, −3] i [−3, 0] 

[Odp. a) równoległe; zwroty zgodne, b) równoległe; zwroty zgodne, c) równoległe; zwroty zgodne d) brak równoległości.] 

Spostrzeżenie: 

—  jeśli przy wyliczaniu #� oraz #� zamiast dwukropka napiszę kreskę ułamkową i otrzymane w ten sposób ułamki 
wstawię do równania #� = #� to otrzymam tzw. proporcję, której poprawność sprawdza się wykonując mno-
żenie po skosie (iloczyn wyrazów skrajnych musi być równy iloczynowi wyrazów środkowych). 
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Wniosek: 

Aby sprawdzić czy wektory o współrzędnych [�,  	] oraz [
, �] są do siebie równoległe, wystarczy sprawdzić czy 
prawdziwa jest równość: 

 
!
"

=
#
$

 — proporcja 

lub: 

 � ⋅ � = 	 ⋅ 
 — wniosek z proporcji 

Spostrzeżenie: 

Jeśli w przedstawionej wyżej proporcji zamienisz liczniki z mianownikami, to dostaniesz nową proporcję: 

 
"
!

=
$
#

 — nowa proporcja 

a mimo to wniosek z niej będzie dokładnie taki sam jak wniosek powyższy. 

Jak więc widzisz, nie ma różnicy czy równoległość wektorów będziesz sprawdzać z proporcji: 
!
"

=
#
$
 czy 

"
!

=
$
#

 bo obie 

te proporcje są sobie równoważne i przy rozwiązywaniu zawsze dają równość: � ⋅ � = 	 ⋅ 
. 

Ćwiczenie:  Sprawdź wykorzystując proporcję, czy wektory o podanych współrzędnych są do siebie równoległe. 

a) [5, 8] i [15, 24] b) [6, −7] i [−12, 14] c) [−10, −4] i [5, 2] d) [0, −3] i [−3, 0] 

[Odp. a) tak, b) tak, c) tak, d) nie.] 

Sprawdzanie równoległości wektorów można też wykonywać przy pomocy tzw. iloczynu skalarnego oraz długości 
danych wektorów. Ponieważ sposób ten wymaga zaznajomienia Cię najpierw z tym co to jest iloczyn skalarny wek-
torów, więc omówię go pod koniec tematu o iloczynie skalarnym. 

Translacja figury oraz wykresu funkcji o zadany wektor 

Do tej pory mówiąc o wektorach na płaszczyźnie mówiłaś o przesuwaniu (translacji) tylko jednego punktu. Teraz 
zajmiesz się jednoczesnym przesuwaniem nieskończenie wielu punktów, ale o ten sam wektor. Wyjaśnij więc sobie, 
co oznacza sformułowanie „o ten sam wektor”.  

Wektory uważa się za takie same (równe sobie), jeśli wszystkie one mają tą samą długość, ten sam kierunek 
(są do siebie równoległe) i zgodne zwroty. Punkt początkowy każdego z nich może znajdować się w różnym 
punkcie płaszczyzny. 

Jeśli jesteś w układzie współrzędnych, to możesz powiedzieć, że wektory są sobie równe, jeśli mają dokładnie te sa-
me współrzędne i nie ma tu znaczenia to, że ich punkty początkowe znajdują się w różnych punktach płaszczyzny. 
Innymi słowy w tym podtemacie będziesz mówić tylko o wektorach swobodnych. 

Przesunięcie figury lub wykresu funkcji o zadany wektor, polega na tym, by każdy jej punkt przesunąć o ten sam 
wektor. Nie wolno się jednak zrażać tym, że do przesunięcia jest nieskończenie wiele punktów. Prawie każda figura 
geometryczna (lub funkcja), ma bowiem swoje punkty charakterystyczne i wystarczy zająć się tylko nimi. Przykłado-
wo punktami charakterystycznymi: 

— odcinka są jego końce 

— wielokątów są ich wierzchołki 

— kół, okręgów, elips itp. są ich środki 



Wersja z dnia: 26.07.2010 http://matematyka.strefa.pl Wektory — strona 16 
Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania: Co to jest wektor? Jakie są wektory? Do czego służy wektor? oraz: dodawanie i odejmowanie wektorów, mnożenie wektora przez skalar, translacja, norma, wektor prostopadły, ortogonalny, przeciwny, zerowy, normalny, binormalny, składowy, długość, kierunek, zwrot, rzut wektora na wektor, kąt między wektorami, iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany. To jest darmowy e-book pdf. Zakres liceum i technikum. Download go. Matura z matematyki stanie się łatwiejsza. Są tu rozwiązane zadania i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami. 

— wykresów funkcji są ich punkty ekstremalne (minima i maksima lokalne) [Dla paraboli punktem charaktery-
stycznym jest jej wierzchołek. Dla wykresu funkcji liniowej punktami charakterystycznymi mogą być punkty 
przecięcia jej wykresu z osiami układu współrzędnych. W przypadku hiperbol punktem charakterystycznym 
jest punkt przecięcia asymptot.] 

By móc szybko przesunąć figurę o zadany wektor wystarczy wybrać jej wszystkie punkty charakterystyczne i każdy 
z nich przesunąć o ten sam wektor. Zobacz rysunek: 

Przesuwając każdy punkt dolnego prostokąta, dostajesz nieskończenie wiele takich sa-

mych wektorów. Na rysunku obok zaznaczono kolorem czerwonym tylko te z nich, któ-
re wychodzą z punktów charakterystycznych dolnego prostokąta. Jak widzisz druga fi-
gura (zwana obrazem pierwszej figury) to także prostokąt mający boki równoległe 
i równe do odpowiednich boków swojego poprzednika. 

Rys. 15 

Spostrzeżenie: 

Przesuwanie (translacja) całej figury o ten sam wektor nie zmienia ani jej kształtu, ani długości boków i dodat-
kowo zachowuje równoległość odpowiednich boków. Zmienia się tylko położenie tej figury na płaszczyźnie 
o ile wektor przesunięcia jest różny od wektora zerowego. 

By móc szybko przesunąć wykres funkcji o zadany wektor wystarczy wybrać jej wszystkie punkty charakterystyczne 
i każdy z nich przesunąć o ten sam wektor. Zajmij się przykładowo parabolą o równaniu � = �� + 3. Ma ona wierz-
chołek w punkcie �0; 3� i przechodzi m.in. przez punkty: �−1;  4� oraz �1;  4�. Przypuść, że chcesz ją przesunąć 
o wektor ��� = *5, 7+. Wówczas możesz to zrobić na dwa (równoważne sobie) sposoby: 

— ołóweczkiem rysujesz sobie nowy układ współrzędnych mający swój początek w punkcie �5; 7� i ponownie ry-
sujesz Twoją parabolę o równaniu � = �� + 3, ale w tym nowym układzie współrzędnych. Następnie wycie-
rasz narysowany ołóweczkiem układ współrzędnych i dzięki temu masz już to, co chciałaś mieć, czyli nową pa-
rabolę, identyczną do poprzedniej i przesuniętą o wektor ��� = *5, 7+. 

— punkty charakterystyczne paraboli: � = �� + 3 tj. punkty: �0; 3�, �−1;  4�, �1;  4� przesuwasz o zadany wek-
tor. Dzięki temu dostajesz nowe punkty odpowiednio o współrzędnych: �5; 10�, �4;  11�, �6;  11� przez które 
musisz poprowadzić odpowiednio krzywą, by utworzyła parabolę o kształcie idealnie takim samym jak parabo-
la o równaniu � = �� + 3. 

Jak więc widzisz, sposób pierwszy nie wymaga obliczeń związanych z każdorazowym obliczaniem współrzędnych 
przesuwanych punktów. Dodatkowo możesz zauważyć, że przesuwając parabolę o równaniu � = �� + 3 o wektor ��� = *5, 7+ dostajesz nową parabolę o równaniu: � = �� − 5�� + 3 + 7, czyli o równaniu: � = �� − 5�� + 10. 

Spostrzeżenie: 

Aby napisać wzór funkcji (nie koniecznie kwadratowej) przesuniętej o wektor ��� = *,, -+ wystarczy we wzorze 
funkcji zamiast literki � napisać � − , i do jej wyrazu wolnego dodać drugą współrzędną wektora tj. liczbę -. 
Oczywiście jeśli ,, czyli pierwsza współrzędna wektora będzie liczbą mniejszą od 0, to wówczas w wyrażeniu: � − , otrzymasz dwa minusy obok siebie, co w rezultacie da wyrażenie: � + ,. 
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Przykłady: 

równanie funkcji 
współrzędne wektora 

przesunięcia 

równanie funkcji przesuniętej o wskazany wektor 
[Pierwszą współrzędną wektora zmieniasz na liczbę przeciwną i dodajesz ją do 

każdego �. Drugą współrzędną dodajesz do wyrazu wolnego.] � = 3� + 7 [−4, 9] � = 3�� + 4� + 16 � = 3� − 7 [−4, 9] � = 3�� + 4� + 2 

� =
1� − 6

+ 2 [−7, −8] � =
1� + 1

− 6 

� =
1� [−7, −8] � =

1� + 7
− 8 � = 3�� + 5� − 4 [2, 7] � = 3�� − 2�� + 5�� − 2� − 4 + 7 = 3�� − 7� + 5 

Wersory 

Wersor to wektor o długości 1 (zwany także jednostkowym) pokazujący tylko kierunek i zwrot ustalonego wektora 
zaczepionego. Dany wektor zaczepiony i wersor go wyznaczający mają zawsze wspólny punkt początkowy. Wersor 
dla wektora zaczepionego jest dokładnie tym samym, czym odcinek jednostkowy dla osi liczbowej. 

Wersor wektora ��� oznaczasz symbolem: �∘. 

 Rys. 16 

Skoro wersor jest wektorem, o tym samym punkcie początkowym co dany wektor zaczepiony, więc można pokusić 
się o wyznaczenie jego współrzędnych. Nie jest to trudne — wystarczy każdą współrzędną wektora zaczepionego 
podzielić przez jego długość. Jeśli więc wektor zaczepiony � ma współrzędne [�, 	], to jego długość jest równa √�� + 	�, a współrzędne wersora wyrażają się następująco: 

�∘ = . �√�� + 	�
,

	√�� + 	�
/ 

Jak więc widzisz, mnożąc współrzędne wersora przez długość wektora zaczepionego wyznaczonego przez ten wer-
sor, ponownie dostaniesz współrzędne danego wektora zaczepionego. Dodatkowo możesz zauważyć, że pierwsza 
współrzędna wersora to dokładnie cosinus kąta między danym wektorem zaczepionym a poziomą osią układu 
współrzędnych, zaś druga współrzędna to dokładnie cosinus kąta między danym wektorem zaczepionym a osią pio-
nową. W oparciu o te kąty możesz zapisać, że współrzędne wersora na płaszczyźnie to: 

�∘ = *cos 0 , cos 1+ 
Dodatkowo można wykazać, że: 

cos� 0 + cos� 1 = 1 

Wersory wyznaczające osie układu współrzędnych oznaczasz literkami 2 oraz 3 i mają one odpowiednio współrzęd-
ne: [1, 0] oraz [0, 1]. Przerabianie wektora na wersor nazywamy normalizacją wektora. 
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Wektor normalny oraz binormalny do wykresu funkcji liniowej 

Wektor normalny do wykresu funkcji, to po prostu wektor do niej prostopadły w odgórnie ustalonym punkcie. Wy-
znaczanie wektora normalnego do wykresu krzywej wymaga posługiwania się równaniami parametrycznymi krzy-
wej, więc nie będę tego czynić w tym opracowaniu. Omówię za to wyznaczanie wektora normalnego do wykresu 
funkcji liniowej. 

Aby móc szybko wyznaczyć współrzędne wektora normalnego do wykresu funkcji liniowej, wystarczy daną funkcję 
liniową o wzorze � = �� + 	 zapisać w postaci ogólnej: $� + %� + ' = 0 i odczytać liczby jakie wyjdą przy � oraz �. Poszukiwany wektor normalny będzie mieć współrzędne: 4�� = [$, %]. Zobacz to na przykładzie: 

Dana jest funkcja liniowa � = −5� + 4, a Ty chcesz znaleźć współrzędne wektora normalnego (prostopadłego) do 
niej. Zamieniasz więc ją na postać ogólną przenosząc wszystko na lewą stronę: 

5� + � − 4 = 0 

i odczytujesz, że liczba stojąca przy �, to 5, zaś przy � to 1. Zatem 4�� = [5, 1]. 

Ćwiczenie:  Znajdź współrzędne wektora normalnego do funkcji liniowej danej wzorem: � = 7� − 2. [Odp. [−7, 1].] 

Ćwiczenie:  Znajdź współrzędne wektora normalnego do: � = �
�
� − 2. [Podpowiedź. Najpierw pomnóż obie strony równania przez 4. 

Odp. [−3, 4].] 

Oprócz wektora normalnego istnieje w matematyce tzw. wektor binormalny. Od wektora normalnego różni on się 
tym, że jest prostopadły zarówno do wykresu funkcji w danym punkcie oraz do wektora normalnego. Zatem w przy-
padku funkcji liniowej jest on prostopadły do płaszczyzny na której jest narysowana owa funkcja liniowa i zaczepiony 
w odgórnie ustalonym punkcie. 

 

Chcesz zarobić pieniądze np. na laptopa, wymarzony rower, wakacje lub inne swoje potrzeby? Zobacz na czym polega bezpieczny i legalny 

zarobek poprzez internet, bez wychodzenia z domu. Wejdź w link: 

http://dobryzarobek.pl/index.php?id=2e4a998e6118ebfa5007a030bdd9e30b 

i przeczytaj to co tam jest napisane. Kliknij „Zarejestruj się” na dole strony i wpłać jednorazowo tylko 5 zł na podany tam numer konta ban-

kowego. Po pewnym czasie inni użytkownicy tej strony zaczną Tobie wpłacać po 5 zł. Nawet jeśli to nie wypali, to stracisz tylko 5 zł. Jeśli 

skusi się na to 1 osoba, to zwróci Ci się te 5 zł. W pozostałych przypadkach masz zysk na czysto. Podobno można zarobić ok. 500 zł po kilku 

miesiącach. 

UWAGA! Nie wchodź na stronę główną tego serwisu, bo podany tam numer konta należy do właściciela serwisu, a on nie będzie Ci poma-

gał w reklamowaniu Twojego konta bankowego. Chcesz zarobić? — to wejdź w ten link co wyżej. Numery kont się tam znajdujące należą do 

użytkowników a nie do administratora. Oni pomogą Ci więcej i szybciej zarobić. 

Metoda jest sprawdzona i rzeczywiście działa. To nie jest piramida finansowa. Tu przelewy są realizowane jako dobrowolne darowizny. Nikt 

nikogo nie zmusza do zrobienia przelewu. Nie robiąc przelewu w wyznaczonym czasie ryzykujesz tylko skasowaniem założonego tam konta. 

Przelewy są wykonywane z prywatnych kont bankowych użytkowników, a nie z kont w serwisie. Ty przelewając komuś 5 zł robisz to z Two-

jego konta bankowego (nie z konta założonego w serwisie) i tak samo ktoś przelewając 5 zł Tobie robi to ze swojego konta bankowego. 

Serwis ten tylko pośredniczy w znajdowaniu osób chcących zrobić przelew. To ile zarobisz i jak szybko zależy tylko od Ciebie. Do im większej 

liczby osób trafi Twój link polecający, tym więcej osób wyrazi chęć przyłączenia się do Ciebie i tym więcej zarobisz. 

Wszystko jest legalne. Wystarczy zainwestować jednorazowo tylko 5 zł by po kilku miesiącach cieszyć się systematycznymi wpływami od in-

nych osób po 5 zł. Proste? Proste. Dołącz się do powyższego linku. Zarejestruj się. Reklama do dnia 30.05.2031 
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Temat: Iloczyn skalarny dwóch wektorów na płaszczyźnie. 

Kąt między wektorami 

Aby mówić o kącie między dwoma wektorami, zawsze musisz mieć taką sytuację, że oba te wektory mają wspólny 
początek. Jeśli takiej sytuacji nie ma, to trzeba sobie ją zrobić przesuwając równolegle jeden z wektorów. Następnie, 
w oparciu o to, że pierwszy z tych wektorów ma współrzędne np. [�, 	], a drugi [
, �], wykonujesz działanie: 

� ⋅ 
 + 	 ⋅ � 

i sprawdzasz, czy otrzymany wynik, zwany iloczynem skalarnym jest dodatni, ujemny czy może równy zeru. Jeśli: 

— � ⋅ 
 + 	 ⋅ � > 0 to kąt między tymi wektorami jest ostry 

— � ⋅ 
 + 	 ⋅ � = 0 to kąt między tymi wektorami jest prosty 

— � ⋅ 
 + 	 ⋅ � < 0 to kąt między tymi wektorami jest rozwarty 

Iloczyn skalarny oznaczasz pustym kółeczkiem: ∘. Symbol taki stosujesz dlatego, by iloczyn skalarny nie mylił się ze 
zwykłym mnożeniem (także iloczynem), do oznaczania którego stosujesz kropkę: ⋅. Zatem oznaczenie iloczynu ska-

larnego np. wektorów ,�� i -��� to: 

,�� ∘ -��� 

Zestawiając to co już wieszo iloczynie skalarnym, możesz napisać, że jeśli ,�� = [�, 	] oraz -��� = [
, �], to: 

,�� ∘ -��� = � ⋅ 
 + 	 ⋅ � 

Jeśli nie znasz współrzędnych wektorów, to iloczyn skalarny również da się wyliczyć. Trzeba tylko zastosować taki 
wzór: 

,�� ∘ -��� = �,��� ⋅ |-���| ⋅ cos 0 

w którym: 0  — kąt między danymi wektorami , i -. [Czasami zamiast symbolu 0 używa się zapisu: ∢�,��, -����.] �,���  — długość wektora , |-���|  — długość wektora - 

Spostrzeżenia: 

—  po prawej stronie równania występuje tylko zwykłe mnożenie (zwykły iloczyn) 

—  jeśli lewą stronę równania wyliczysz na podstawie wzoru: � ⋅ 
 + 	 ⋅ �, to bez problemu będziesz mógł wyli-
czyć także  cos 0 lub samo 0: 

cos 0 =
,�� ∘ -����,��� ⋅ |-���| 

0 = arccos
�%&∘'%%%&

(�%&(⋅|'%%%&|
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Oczywiście należy dorzucić jeszcze założenie, że w obu powyższych przypadkach, mianownik nie jest równy 0. 

Wniosek: Kąt między dwoma wektorami istnieje tylko wtedy, gdy każdy z tych wektorów ma długość większą od 0. 

Jak widzisz cosinus kąta między wektorami zależy w pełni od iloczynu skalarnego. Mało tego: 

— jeśli iloczyn skalarny (w liczniku) jest równy 0, to cos 0 także jest równy 0. Oznacza to, że na podstawie wykre-
su funkcji cos 0, kąt 0 = 90° lub 0 = 270°. 

— jeśli iloczyn skalarny (w liczniku) jest większy od 0, to cos 0 także jest większy od 0. Oznacza to, że na podsta-
wie wykresu funkcji cos 0, kąt 0 ∈ �0°; 90°� lub 0 ∈ �270°; 360°�. 

— jeśli iloczyn skalarny (w liczniku) jest mniejszy od 0, to cos 0 także jest mniejszy od 0. Oznacza to, że na pod-
stawie wykresu funkcji cos 0, kąt 0 ∈ �90°; 270°�. 

Dygresja: Iloczyn skalarny można wykorzystać do sprawdzania kąta między dwiema funkcjami liniowymi. 

Zadanie:  Dane są wektory: �� = [−3, 4] oraz 	�� = [2, 5]. Wylicz: 

a) długość �� 

b) długość 	�� 

c) �� ∘ 	�� 
d) miarę kąta między nimi. 

Rozwiązanie: 

a) |��| = ��−3�� + 4� = √9 + 16 = √25 = 5 — na podstawie wzoru ze strony 11 

b) �	��� = √2� + 5� = √4 + 25 = √29 — na podstawie wzoru ze strony 11 

c) �� ∘ 	�� = −3 ⋅ 2 + 4 ⋅ 5 = −6 + 20 = 14 — na podstawie pierwszego wzoru na str. 19 

d) cos 0 =
��

*⋅√�,���������
	������
���� 	�����

 � �������ó	: �),-), )

5666667666668
�� ��
��	�� ������

���ł ����� 	����
�� �.� ��� 
��.����

⇔ cos 0 =
��√�,
*⋅�,

⇔ cos 0 =
��√�,
��*

⇔ 0 = 58°40/705676′′�������������
�� ��
��	�� ��-.�  ���.

≈ 58°. 

Ponieważ iloczyn skalarny w podpunkcie c) wyszedł większy od zera, więc kąt α powinien wyjść ostry — no i wy-
szedł, więc na oko wszystko jest w porządku. 

Ćwiczenie:  Dane są wektory: �� = [−2, −5] oraz 	�� = [3, −1]. Wylicz długości obu tych wektorów, ich iloczyn ska-
larny oraz kąt między nimi. [Odp. √29, √10, −1, � ≈ 93°21′59′′.] 

 

 

Wejdź w link: 

http://dobryzarobek.pl/index.php?id=2e4a998e6118ebfa5007a030bdd9e30b 

i przeczytaj opis jak pomnożyć swoje 5 zł. Reklama do 30.05.2031 
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Prostopadłość wektorów 

Tak jak pisałem na początku tego tematu, dwa wektory są do siebie prostopadłe, jeśli ich iloczyn skalarny jest równy 
dokładnie 0. Bierze się to stąd, że jeśli we wzorze: 

,�� ∘ -��� = �,��� ⋅ |-���| ⋅ cos 0 

zamiast 0 napiszesz 90° to dostaniesz, że cos 90° = 0, a co za tym idzie, dostaniesz to, że cała prawa strona jest 
równa 0. 

Zadanie:  Sprawdź czy wektory: �� = [2, 1] oraz 	�� = [−3, 4] są do siebie prostopadłe. 

Rozwiązanie: �� ∘ 	�� = 2 ⋅ �−3� + 1 ⋅ 4 = −6 + 4 = −2 

Te wektory nie są do siebie prostopadłe, bo ich iloczyn skalarny nie jest równy 0. 

Zadanie:  Sprawdź czy wektory: �� = [5, 4] oraz 	�� = [4, −5] są do siebie prostopadłe. 

Rozwiązanie: �� ∘ 	�� = 5 ⋅ 4 + 4 ⋅ �−5� = 20 − 20 = 0 

Te wektory są do siebie prostopadłe, bo ich iloczyn skalarny jest równy 0. 

Zadanie:  Sprawdź czy wektory: �� = [5, 4] oraz 	�� = [−4, 5] są do siebie prostopadłe. 

Rozwiązanie: �� ∘ 	�� = 5 ⋅ �−4� + 4 ⋅ 5 = −20 + 20 = 0 

Te wektory są do siebie prostopadłe, bo ich iloczyn skalarny jest równy 0. 

Spostrzeżenia: 

— na płaszczyźnie dwa wektory są do siebie prostopadłe, jeśli ich współrzędne są zamienione miejscami i dodat-
kowo jedna z nich jest przeciwnego znaku 

— jeśli wektor ma współrzędne [2, 10] to wektor do niego prostopadły ma współrzędne [10, −2] lub [−10, 2] 

— jeśli wektor ma współrzędne [−3, 8] to wektor do niego prostopadły ma współrzędne [8, 3] lub [−8, −3] 

Uogólniając powyższe spostrzeżenia, możesz napisać, że jeśli wektor ma współrzędne [�,  	], to wektor do niego 
prostopadły ma współrzędne: [	, −�] lub [−	, �]. 

Powyższe zdanie jest zilustrowane na rysunku obok. Widzisz tam prostopadłość 
wektorów żółtych względem wektora czerwonego oraz powiązanie ich współ-
rzędnych ze współrzędnymi tegoż wektora. 

Dodatkowo można zauważyć, że wektory prostopadłe łatwo zaznaczyć na kart-
ce w kratkę. Wystarczy najpierw narysować dwa identyczne prostokąty obró-
cone względem siebie o kąt 90°, a potem narysować w nich po jednej przekąt-
nej bez odrywania ręki. 

Rys. 17 
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Zadanie:  Napisz jakie współrzędne ma wektor ��� prostopadły do wektora !� = [−12, 9]. 

Rozwiązanie: 

W myślach, niech � = −12 zaś 	 = 9. Wówczas ��� = [	, −�] lub ��� = [−	, �], czyli: 

��� = *9, −�−12�+ = [9, 12] 

lub ��� = *−9, −12+ = [−9, −12] 

Ćwiczenie:  Napisz jakie współrzędne będzie mieć wektor prostopadły do wektora o współrzędnych: 

a) [1, 2] b) [3, −4] c) [−2, 5] d) [−1, −6] e) [0, 7] f) [0, −3] g) [4, 0] 

[Odp. a) [2, −1] lub [−2, 1], b) [4, 3] lub [−4, −3], c) [5, 2] lub [−5, −2], d) [−6, 1] lub [6, −1], e) [7, 0] lub [−7, 0], f) [−3, 0] lub [3, 0], g) [0, −4] lub 

[0, 4].] 

Nieco wyżej wykazałaś, że wektory: �� = [5, 4] i 	�� = [−4, 5] są do siebie prostopadłe oraz zauważyłaś, że występuje 
w nich zamiana kolejności współrzędnych oraz zmiana jednego znaku na przeciwny. Nie powiedziałaś tam jednak, że 
jeśli wszystkie współrzędne jednego z tych wektorów pomnożysz przez tę samą liczbę różną od 0, to prostopadłość 
nadal będzie zachowana. Zobacz to na przykładzie powyższego wektora �� oraz wektora 
� którego współrzędne są 

uzyskane poprzez pomnożenie współrzędnych wektora 	�� przez liczbę 3. Innymi słowy rozpatrz dwa wektory: �� = [5, 4] oraz 
� = [−12, 15] i wykaż, że także są one prostopadłe względem siebie. W tym celu wylicz ich iloczyn 
skalarny: 

�� ∘ 
� = 5 ⋅ �−12� + 4 ⋅ 15 = −60 + 60 = 0 

i zauważasz, że skoro wyszedł on równy 0, więc kąt między tymi wektorami jest prosty. 

Wniosek: Pomnożenie wszystkich współrzędnych jednego wektora przez tę samą liczbę różną od 0 (w powyższym 
przypadku przez 3) pozostawiło kąt prosty między wektorami. Kąt nie uległ zmianie. 

Dokładnie tak samo będzie, jeśli wszystkie współrzędne pierwszego i drugiego wektora pomnożysz przez jakąś liczbę 
różną od zera. Mało tego. Współrzędne pierwszego wektora nie muszą być pomnożone przez tę samą liczbę co 

współrzędne drugiego wektora. Zobacz to na przykładzie wektora �� którego współrzędne uzyskano poprzez pomno-
żenie współrzędnych wektora �� przez liczbę −4 oraz wektora 
� którego współrzędne są uzyskane poprzez pomno-

żenie współrzędnych wektora 	�� przez liczbę 3. Innymi słowy rozpatrz takie dwa wektory: �� = [−20, −16] oraz 
� = [−12, 15] i wykaż, że także są one prostopadłe. W tym celu wylicz ich iloczyn skalarny: 

�� ∘ 
� = −20 ⋅ �−12� + �−16� ⋅ 15 = 240 − 240 = 0 

i zauważasz, że skoro wyszedł on równy 0, więc kąt między tymi wektorami także jest prosty. 

Wniosek: Pomnożenie wszystkich współrzędnych jednego wektora przez liczbę różną od 0 (nie koniecznie przez licz-
bę dodatnią) oraz pomnożenie wszystkich współrzędnych drugiego wektora także przez liczbę różną od 0 
(nie koniecznie przez liczbę dodatnią), nie zmienia kąta prostego między wektorami, ale: 

jeśli kąt między dwoma wektorami ma miarę 0 różną od 90°, to pomnożenie współrzędnych tylko jedne-
go wektora przez liczbę dodatnią nie zmieni miary kąta między nimi, ale pomnożenie jego współrzędnych 
przez liczbę ujemną, zmieni miarę kąta na �180° − 0�. 
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Na rysunku obok masz dany wektor czerwony i niebieski oraz kąt 
między nimi równy α. Mnożąc współrzędne czerwonego wektora 
przez liczbę dodatnią (w tym przypadku przez 4), dostałaś nowy 
wektor (zielony), a kąt między nim a wektorem niebieskim nadal 
wynosi α. Dodatkowo zauważasz, że mnożąc współrzędne wekto-
ra czerwonego przez liczbę ujemną (w tym przypadku przez −2), 
dostałaś nowy wektor (żółty), a kąt między nim a wektorem nie-
bieskim zmienił się, i teraz wynosi �180° − 0�. 

Rys. 18 

Ze szkoły podstawowej wiesz, że kąt między przekątną kwadratu a jego bokiem wynosi dokładnie 45°. Zatem kąt 
między czerwonym wektorem a niebieskim ma miarę 0 = 45°. Ponieważ wektor zielony i żółty leżą na jednej pro-
stej, więc kąt między nimi jest równy 180°. Wynika więc z tego, że kąt między żółtym i niebieskim wektorem jest 
równy 135°, co jest zgodne z tym, że ma on miarę �180° − 0�. 

Spostrzeżenia: 

— gdybyś pomnożył współrzędne wektora czerwonego przez liczbę ujemną i współrzędne wektora niebieskiego 
również przez liczbę ujemną (obie liczby mogą być różne), to kąt między tymi wektorami wyszedłby 45° 

— zamieniając dane dwa wektory na wektory do nich przeciwne, nie zmienisz kąta między nimi 

— dzieląc współrzędne wektora zielonego przez ich największy wspólny dzielnik, nie zmienisz kąta między nim, a 
wektorem niebieskim, a ułatwisz sobie obliczanie miary tego kąta 

— dzieląc współrzędne wektora żółtego przez ich największy wspólny dzielnik (dodatni), nie zmienisz kąta między 
nim, a wektorem niebieskim, a ułatwisz sobie obliczanie miary tego kąta 

— dzieląc współrzędne wektora niebieskiego przez ich największy wspólny dzielnik (dodatni), nie zmienisz kąta 
między nim, a pozostałymi wektorami, a ułatwisz sobie obliczanie miary tego kąta 

— chcąc obliczyć miarę kąta między wektorami, warto wcześniej współrzędne każdego wektora podzielić przez 
ich największy wspólny dodatni dzielnik 

Zobacz to na przykładzie: 

Chcesz obliczyć kąt między wektorami o współrzędnych: [−2, 8] oraz [18, −24]. Możesz to zrobić na dwa sposoby: 

— pierwszy z nich to obliczenie iloczynu skalarnego bezpośrednio ze wzoru: *�, 	+ ∘ *
, �+ = � ⋅ 
 + 	 ⋅ �. 

*−2, 8+ ∘ *18, −24+ = −2 ⋅ 18 + 8 ⋅ �−24� = −36 − 192 = −228 

|[−2, 8]| = √4 + 64 = √68 = 2√17 

|[18, −24]| = √324 + 576 = √900 = 30 

0 = arccos
���0

12√��
≈ 157° 

— drugi to zastąpienie wektora [−2, 8] wektorem [−1, 4] (obie współrzędne podzielono przez 2) oraz wektora *18, −24+ wektorem *3, −4+ (obie współrzędne podzielono przez 3): 

*−1, 4+ ∘ *3, −4+ = −1 ⋅ 3 + 4 ⋅ �−4� = −3 − 16 = −19 

|[−1, 4]| = √1 + 16 = √17 

|[3, −4]| = √9 + 16 = √25 = 5 
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0 = arccos
��,

*√��
≈ 157° 

Teraz już wyraźnie widzisz, że w obu przypadkach kąty wyszły te same, a obliczenia łatwiej się wykonywały w drugim 
przypadku, gdyż były mniejsze liczby. Pamiętaj jednak o tym, że jeśli współrzędne pierwszego wektora podzielone 
zostały przez liczbę dodatnią, to i współrzędne drugiego wektora też trzeba podzielić przez liczbę dodatnią. 
W przeciwnym razie zamiast otrzymać poszukiwany kąt, otrzymasz miarę kąta do niego przyległego (jego dopełnie-
nie do 180°). 

Aby sprawdzić czy dwa wektory są do siebie równoległe, należy we wzorze: ,�� ∘ -��� = �,��� ⋅ |-���| ⋅ cos 0 zamiast 0 napi-

sać 0° lub 180° bo tylko wtedy wektory są do siebie równoległe. Gdy: 

— 0 = 0°, to cos 0° = 1 i wówczas powyższy wzór przybiera postać: 

,�� ∘ -��� = �,��� ⋅ |-���| 
— 0 = 180°, to cos 180° = −1, a wzór na iloczyn skalarny wygląda tak: 

,�� ∘ -��� = −�,��� ⋅ |-���| 
Wniosek: Aby sprawdzić czy zachodzi równoległość dwóch wektorów i nie sprawdzać za każdym razem obu powyż-

szych przypadków, należy zwinąć powyższe dwa wzory do postaci: 

�,�� ∘ -���� = �,��� ⋅ |-���| 
Symbolicznie zapiszemy to: 

,�� ∥ -��� ⇔ �,�� ∘ -���� = �,��� ⋅ |-���| 
Zadanie:  Sprawdź czy wektory: �� = [−5, 2] oraz 	�� = [3, −1] są do siebie równoległe. 

Rozwiązanie: |��| = √25 + 4 = √29 �	��� = √9 + 1 = √10 �� ∘ 	�� = −5 ⋅ 3 + 2 ⋅ �−1� = −15 − 2 = −17 

��� ∘ 	��� = |��| ⋅ �	��� |−17| = √29 ⋅ √10 

17 = √290  

Otrzymałaś fałsz, bo strona lewa nie jest równa stronie prawej. Zatem dane wektory nie są do siebie równoległe. 
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Rzut wektora na wektor 

Rozpatrz dwa wektory: ,�� i -��� o tym samym punkcie zaczepienia. Rzut wektora ,�� na wektor -��� to nowy wektor leżący 
na prostej przechodzącej przez punkt początkowy i końcowy -��� oraz mający ten sam punkt zaczepienia co -���.  

Jeśli wektory ,�� i -��� nie mają tego samego punktu zaczepienia, 
to jeden z nich trzeba przesunąć równolegle tak, by uzyskać 
wspólny punkt zaczepienia dla obu tych wektorów. 

 

 

Rys. 19 

Rzut wektora ,�� na wektor -��� (precyzyjniej w kierunku wektora -���) oznaczasz: ,'������. Długość tego rzutu oznaczasz tak 

jak długość odcinka, czyli: �,'�������. Wzór na obliczanie długości rzutu wektora ,�� na wektor -��� wygląda tak: 

�,'������� =
,�� ∘ -���|-���|  

Spostrzeżenie: 

Prawa strona nie jest ujęta w wartość bezwzględną, a to oznacza, że gdy ,�� ∘ -��� będzie mniejszy od 0, to wynik 

działania: 
�%&∘'%%%&
|'%%%&|

 też będzie mniejszy od 0. Pozornie kłóci się to z faktem, że długość wektora nie może być liczbą 

ujemną. Nie ma jednak powodów do obaw. Wynik ujemny oznacza tylko tyle, że zwrot ,'������ jest skierowany 
w stronę przeciwną niż zwrot -���. 

Sprawdź, czy prawa strona powyższego wzoru jest równa stronie lewej. 

 

Jeśli rozpatrywałbyś ukośnokątny układ współrzędnych (osie liczbowe mogą się przecinać pod dowolnym kątem 

różnym od wielokrotności 180°) to wówczas mógłbyś spotkać się ze sformułowaniem „rzut wektora ,�� na oś 
w kierunku wektora -���”, co oznaczałoby, że jedna z osi takiego układu współrzędnych jest równoległa do wektora na 

który rzutujesz. W takim przypadku użyte sformułowanie: „rzut wektora ,�� na oś w kierunku wektora -���” jest rów-

noważne sformułowaniu: „rzut wektora ,�� na wektor -���”. 

Pokażę teraz jak wylicza się współrzędne rzutu wektora , na wektor -. Spójrz na rysunek 19. Przyjmując, że kratka 

to kwadracik o boku 1, otrzymujesz, że ,�� = [2, 3] zaś -��� = [5, 2]. Korzystając ze wzoru: �,'������� =
�%&∘'%%%&
|'%%%&|

 wyliczasz, że: 

�,'������� =
*2, 3+ ∘ [5, 2]√5� + 2�

=
10 + 6√25 + 4

=
16√29

=
16√29

29
 

Dodatkowo zauważasz, że ,'������ ma współrzędne [# ⋅ 5, # ⋅ 2] bo ma ten sam kierunek co -��� — zobacz mnożenie wek-
tora przez skalar na stronie 13. Przypominam, że w tym opracowaniu przez # ja rozumiem liczbę różną od 0, zaś na 

studiach, zamiast tej literki stosuje się literkę λ lub 9 i nazywa się ją skalarem. Ponieważ ,'������ = [5#, 2#], więc jego 
długość obliczona ze wzoru który był podany na stronie 11, wynosi: 

�,'������� = ��5#�� + �2#�� = �25#� + 4#� = �29#� = #√29 



Wersja z dnia: 26.07.2010 http://matematyka.strefa.pl Wektory — strona 26 
Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania: Co to jest wektor? Jakie są wektory? Do czego służy wektor? oraz: dodawanie i odejmowanie wektorów, mnożenie wektora przez skalar, translacja, norma, wektor prostopadły, ortogonalny, przeciwny, zerowy, normalny, binormalny, składowy, długość, kierunek, zwrot, rzut wektora na wektor, kąt między wektorami, iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany. To jest darmowy e-book pdf. Zakres liceum i technikum. Download go. Matura z matematyki stanie się łatwiejsza. Są tu rozwiązane zadania i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami. 

Zestawiając oba wyniki na długość ,'������ masz, że: 

#√29 =
16√29

29
/: √�, 

# =
16

29
 

Obliczyłaś już #, więc cofając się do współrzędnych ,'������ = [5#, 2#] dostajesz, że: ,'������ = �5 ⋅
�1
�,

, 2 ⋅
�1
�,

� = �02
�,

,
��
�,

�. 

Masz już to co chciałaś, czyli współrzędne ,'������. Sprawdź jeszcze tylko, czy zgadzają się one mniej więcej z rysunkiem 

19. Pierwsza współrzędna wyszła Ci równa 
02
�,

≈ 2,76, zaś druga 
��
�,

≈ 1,1. Z rysunku widzisz wyraźnie, że pierwsza 

współrzędna powinna wyjść około 2,75 (no i tyle wyszła), a druga ciut powyżej 1 (no i tyle jest). Zatem wszystko się 
zgadza. Obliczenia są poprawne. 

Są też inne sposoby obliczania współrzędnych ,'������, ale ta którą zaprezentowałem wydaje mi się najłatwiejsza do zro-
zumienia. 

Zapomniałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Sformułowanie „znajdź rzut wektora na wektor” oznacza to samo 
co sformułowanie „znajdź współrzędne rzutu wektora na wektor”. 

Ćwiczenie:  Znajdź rzut wektora ,�� = [−1, 2] na wektor -��� = [3, −4]. [Odp. ����
��

,
��

��
�.] 

Zobacz teraz nieco inne zadanko. Przypuść, że ��� = [−2, 5] jest sumą dwóch wektorów: �� i 	��, przy czym �� jest rów-

noległy do !� = [−1, −4], a 	�� do niego prostopadły. Ty zaś chcesz obliczyć współrzędne : �� i 	��. Najpierw zrób rysu-
nek by dobrze rozeznać się w tym zadaniu oraz by móc później oszacować poprawność wyników. 

Zauważasz, że poszukiwany �� to rzut wektora � na wek-
tor !. Zatem jego długość możesz wyliczyć ze wzoru: 

|�3�����| =
��� ∘ !�|!�|  

a współrzędne stosują metody wcześniej omówione. 

Współrzędne 	�� ze wzoru: �� + 	�� = ���. 

Rys. 20 

1. Obliczasz ��� ∘ !�: 

��� ∘ !� = *−2, 5+ ∘ *−1, −4+ = 2 + �−20� = 2 − 20 = −18 

2. Obliczasz |!�|: 
|!�| = ��−1�� + �−4�� = √1 + 16 = √17 

3. Obliczasz |�3�����|: 
|�3�����| =

−18√17
⋅
√17√17

=
−18√17

17
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4. Obliczasz |�3�����| wykorzystując wzór na długość �� oraz współrzędne !�:  

|�3�����| = ��−1#�� + �−4#�� = �#� + 16#� = �17#� = #√17 

5. Wyliczasz # zestawiając wyniki z punktów 3 i 4: 

#√17 =
−18√17

17
 

# =
−18

17
 

6. Wyliczasz współrzędne �� mnożąc obliczoną liczbę # przez obie współrzędne !�: 

�� = .−18

17
⋅ �−1�,

−18

17
⋅ �−4�/ = .18

17
,
72

17
/ 

7. Sprawdzasz zgodność powyższego wyniku z rysunkiem 20. Jest O.K. 

8. Wyliczasz współrzędne 	��. W tym celu wykorzystujesz fakt, że ��� jest sumą wektorów: �� i 	��. 

�� + 	�� = ��� 

.18

17
,
72

17
/ + 	�� = [−2, 5] 

	�� = *−2, 5+ − .18

17
,
72

17
/ = .−2 −

18

17
, 5 −

72

17
/ = .−3

�
��

,
13

17
/ 

9. Sprawdzasz zgodność otrzymanego wyniku z rysunkiem 20. Jest O.K. 

Nie musisz udzielać odpowiedzi, bo w treści zadania nie było zadane pytanie. 

 

Chcesz zarobić pieniądze np. na laptopa, wymarzony rower, wakacje lub inne swoje potrzeby? Zobacz na czym polega bezpieczny i legalny 

zarobek poprzez internet, bez wychodzenia z domu. Wejdź w link: 

http://dobryzarobek.pl/index.php?id=2e4a998e6118ebfa5007a030bdd9e30b 

i przeczytaj to co tam jest napisane. Kliknij „Zarejestruj się” na dole strony i wpłać jednorazowo tylko 5 zł na podany tam numer konta ban-

kowego. Po pewnym czasie inni użytkownicy tej strony zaczną Tobie wpłacać po 5 zł. Nawet jeśli to nie wypali, to stracisz tylko 5 zł. Jeśli 

skusi się na to 1 osoba, to zwróci Ci się te 5 zł. W pozostałych przypadkach masz zysk na czysto. Podobno można zarobić ok. 500 zł po kilku 

miesiącach. 

UWAGA! Nie wchodź na stronę główną tego serwisu, bo podany tam numer konta należy do właściciela serwisu, a on nie będzie Ci poma-

gał w reklamowaniu Twojego konta bankowego. Chcesz zarobić? — to wejdź w ten link co wyżej. Numery kont się tam znajdujące należą do 

użytkowników a nie do administratora. Oni pomogą Ci więcej i szybciej zarobić. 

Metoda jest sprawdzona i rzeczywiście działa. To nie jest piramida finansowa. Tu przelewy są realizowane jako dobrowolne darowizny. Nikt 

nikogo nie zmusza do zrobienia przelewu. Nie robiąc przelewu w wyznaczonym czasie ryzykujesz tylko skasowaniem założonego tam konta. 

Przelewy są wykonywane z prywatnych kont bankowych użytkowników, a nie z kont w serwisie. Ty przelewając komuś 5 zł robisz to z Two-

jego konta bankowego (nie z konta założonego w serwisie) i tak samo ktoś przelewając 5 zł Tobie robi to ze swojego konta bankowego. 

Serwis ten tylko pośredniczy w znajdowaniu osób chcących zrobić przelew. To ile zarobisz i jak szybko zależy tylko od Ciebie. Do im większej 

liczby osób trafi Twój link polecający, tym więcej osób wyrazi chęć przyłączenia się do Ciebie i tym więcej zarobisz. 

Wszystko jest legalne. Wystarczy zainwestować jednorazowo tylko 5 zł by po kilku miesiącach cieszyć się systematycznymi wpływami od in-

nych osób po 5 zł. Proste? Proste. Dołącz się do powyższego linku. Zarejestruj się. Reklama do dnia 30.05.2031 
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Temat: Pole trójkąta oraz równoległoboku. 

Jeśli trójkąt znajduje się w układzie współrzędnych, to dwa boki tego trójkąta można potraktować jako dwa wektory 
wychodzące z tego samego punktu. Niech te dwa wektory mają współrzędne: [�, 	] i [
, �]. Wówczas można wyli-
czyć pole danego trójkąta ze wzoru: 

�△ =
1

2
| :� 	
 �: | 

Po wyliczeniu wyznacznika (czarne kreski pionowe), powyższy wzór przekształca się do bardziej zrozumiałej postaci: 

�△ =
1

2
⋅ |�� − 	
| 

Czerwone pionowe kreski w obu powyższych wzorach oznaczają wartość bezwzględną czyli tzw. moduł liczby. 

Rozpatrz trójkąt o wierzchołkach: $(5; 8), %(1; −4), '(−7; 2) i oblicz jego pole w oparciu o współrzędne dwóch 
wektorów wychodzących z tego samego wierzchołka. W tym celu najpierw przypomnij sobie jak oblicza się współ-
rzędne wektorów, gdy znasz współrzędne ich końców — patrz strona 10. Umiejąc już to wystarczy wybrać 1 z 3 
przypadków: 

a) �������� = [−4�
�

, −12�
�

] oraz �������� = [−12�
�

, −6�
�

] b) �������� = [4�
�

, 12�
�

]  oraz �������� = [−8�
�

, 6�
�

] c) �������� = [12�
�

, 6�
�

]  oraz �������� = [8�
�

, −6�
�

] 

	△ =
1

2
⋅ |�−4� ⋅ �−6� − �−12� ⋅ �−12�| = 

=
1

2
⋅ |24 − 144| = 1

2
⋅ 120 = 60 

	△ =
1

2
⋅ |4 ⋅ 6 − 12 ⋅ �−8�| = 

=
1

2
⋅ |24 + 96| = 1

2
⋅ 120 = 60 

	△ =
1

2
⋅ |12 ⋅ �−6� − 6 ⋅ 8| = 

=
1

2
⋅ |−72 − 48| = 1

2
⋅ 120 = 60 

Oczywiście obliczanie pola trójkąta umiejscowionego w układzie za pomocą wektorów nie jest jedynym możliwym 
sposobem. Równie dobrze można wyliczyć go bezpośrednio ze wzoru: 

	△ =
1

2
| �� �� 1�� �� 1�	 �	 1

 | 

ale jak widzisz trzeba umieć liczyć wyznaczniki 3 × 3. Obliczanie tego typu wyznaczników jest omówione w opraco-
waniu o układach równań: 

http://matematyka.strefa.pl/uklady_rownan.pdf 

Pole równoległoboku oblicza się prawie tak samo jak pole trójkąta. Wystarczy tylko zauważyć, że jak w równoległo-
boku narysuje się jedną przekątną, to powstaną dwa identyczne (przystające) trójkąty. Zatem wzór na pole trójkąta 
wystarczy przemnożyć przez 2. Otrzymasz wówczas nowy wzór, ale już bez ułamka ½: 

� = | :� 	
 �: | 

gdzie [�, 	] i [
, �] to oczywiście współrzędne wektorów o tym samym punkcie początkowym. 

Podobnie jak przy trójkącie, pole równoległoboku możesz wyliczyć znając tylko 3 współrzędne jego wierzchołków: 

	 = | �� �� 1�� �� 1�	 �	 1
 | 
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Temat: Wektory w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowej. 

Wektory w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowej prawie niczym się nie różnią od wektorów na płaszczyźnie. Mają 
tylko o jedną współrzędną więcej i dodatkowo umożliwiają obliczanie m.in. objętości brył, wyznaczanie wektora 
prostopadłego do płaszczyzny lub powierzchni danej równaniem. W związku z tym omawiać je będę przy założeniu, 
że wszystko co napisałem w poprzednich tematach jest Ci już znane. 

Trójwymiarowy układ współrzędnych wygląda tak jak na rysunku obok. Wszystko co robiłaś do tej pory w tym opra-

cowaniu było rozpatrywane na jasnozielonej płaszczyźnie — patrzyłaś na nią z góry, więc nie widziałaś osi 	. Teraz roz-

szerzysz współrzędne punktów o 3-cią liczbę oznaczającą odległość od jasnozielonej płaszczyzny. 

Ponieważ ta jasnozielona płaszczyzna zawiera w sobie osie � oraz 
, więc będziesz ją nazywać płaszczyzną �
. Trój-

wymiarowy układ współrzędnych ma jeszcze 2 charakterystyczne płaszczyzny, które ze względów przejrzystości rysun-

ku nie zostały na nim zaznaczone. Są to płaszczyzny: �	 oraz 
	. Wszystkie te 3 płaszczyzny są prostopadłe względem 

siebie. 

Rys. 21 

Pojęcia: długość, kierunek, zwrot, suma, różnica, wektor zerowy, wektor przeciwny, swobodny, zaczepiony, wodzący 
oraz ich oznaczenia są idealnie takie same jak na płaszczyźnie. Nie będę więc omawiać ich po raz drugi. 

Współrzędne wektora. 

W przestrzeni każdy wektor (nawet zerowy) ma dokładnie 3 współrzędne: [�, 	, 
]. Ich kolejność jest ważna. Dwie 
pierwsze współrzędne pokazują jakie współrzędne ma prostokątny rzut wektora [�, 	, 
] na płaszczyznę ��, zaś 
trzecia współrzędna określa o ile jednostek nad lub pod punktem początkowym znajduje się punkt końcowy tego 
wektora. Zobacz rysunek: 

 Rys. 22 

Każdy wektor o współrzędnych [�, 	, 
] można potraktować tak, jakby to była przekątna prostopadłościanu o kra-
wędziach długości: �, 	, 
: 

 Rys. 23 
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Ćwiczenie:  Narysuj wektory o podanych współrzędnych i wszystkie je zaczep w punkcie (2;  3;  4). 

a) [7, 6, 1] b) [−3, 5, 2] c) [4, −3, 0] d) [−7, −1, −4] e) [−2, 1, −5] 

Zauważ jednak, że gdy mówisz o wektorze zerowym, to trudno mówić o prostopadłościanie. W przypadku tego wek-
tora jego długość wynosi 0, a wspomniany prostopadłościan degeneruje (zmienia) się w punkt. 

W tej przestrzeni wektor zerowy ma współrzędne: [0, 0, 0] i tak samo jak na płaszczyźnie, oznaczasz go: 0��. 

Translacja o wektor. 

Jeśli w układzie współrzędnych masz dany np. punkt � o współrzędnych ���; ��; ;�� oraz znasz współrzędne wekto-
ra o jaki chcesz go przesunąć, to wówczas by obliczyć pierwszą współrzędną punktu końcowego � należy do pierw-
szej współrzędnej punktu � tj. do �� dodać pierwszą współrzędną wektora o jaki przesuwasz. Aby obliczyć drugą 
współrzędną punktu �, trzeba do drugiej współrzędnej punktu � dodać drugą współrzędną danego wektora itd. Za-
tem jeśli punkt ����; ��; ;�� chcesz przesunąć o wektor [�, 	, 
], to punkt końcowy � będzie mieć współrzędne: 

�( �� + ����
�456789:"

89�ół7:ę#;"

; �� + 	���
#7<="

89�ół7:ę#;"

; ;� + 
���
>7:6!5"

89�ół7:ę#;"

) 

Ćwiczenie:  Oblicz współrzędne punktu końcowego K, jeśli punkt początkowy ��3; −5; 4� przesuniesz o wektor: 

a) [7, 6, 3] b) [−3, 5, −4] c) [4, −3, −5] d) [−7, −1, −2] e) [−2, 1, 8] 

[Odp. (10; 1; 7), (0; 0; 0), (7; −8; −1), (−4; −6; 2), (1; −4; 12).] 

Jeśli nie znasz współrzędnych punktu początkowego �, a znasz współrzędne wektora oraz współrzędne punktu koń-
cowego �, to współrzędne punktu � będą następujące: 

���� − �; �� − 	; ;� − 
� 

Ćwiczenie:  Oblicz współrzędne punktu początkowego �, jeśli punkt końcowy ��3; −5; 7� a wektor �� ma współ-
rzędne: 

a) [7, 6, 4] b) [−3, 5, 2] c) [4, −3, −6] d) [−7, −1, −5] e) [−2, 1, 0] 

[Odp. (−4; −11; 3), (6; −10; 5), (−1; −2; 13), (10; −4; 12), (5; −6; 7).] 

Jeśli masz wektor o punkcie początkowym �(��; ��; ;�) i punkcie końcowym �(��; ��; ;�), to pierwszą współrzęd-
ną wektora obliczasz wykonując działanie �� − ��, drugą współrzędną wykonując działanie �� − ��, a trzecią: ;� − ;�. Zatem: 

�������� = [ �� − �������
�56789:"

89�ół7:ę#;"

, �� − �������
#7<="

89�ół7:ę#;"

, ;� − ;������
>7:6!5"

89�ół7:ę#;"

]  

Innymi słowy, by obliczyć współrzędne wektora w tej przestrzeni, należy od każdej współrzędnej punktu końcowego 
odjąć odpowiednią współrzędną punktu początkowego. Zobacz jak się to robiło na płaszczyźnie — strona 10. 
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Ćwiczenie:  Oblicz współrzędne ��������, jeśli: 

a) ��−2; 0; 3�, ��−8; −5; −6� b) ��5; −4; −1�, ��−3; 1; −7� 

[Odp. [−6, −5, −9], [−8, 5, −6].] 

Obliczanie długości wektora 

Jeśli punkt początkowy ����; ��; ;�� oraz punkt końcowy ����; ��; ;�� to długość wektora �� wyraża się wzorem: 

���������� = ���� − ���� + ��� − ���� + �;� − ;��� 

Spostrzeżenia dotyczące powyższego wzoru: 

— zawartość pierwszego nawiasu to pierwsza współrzędna wektora 

— zawartość drugiego nawiasu to druga współrzędna wektora 

— zawartość trzeciego nawiasu to trzecia współrzędna wektora 

— długość wektora to nic innego jak podniesienie każdej jego współrzędnej do potęgi drugiej, zsumowanie 
otrzymanych wyników i wyciągnięcie pierwiastka drugiego stopnia. 

Ćwiczenie:  Oblicz długość wektora �� jeśli: 

a) ��−2; 0; 3�, ��−8; −5; −6� b) ��5; −4; −1�, ��−3; 1; −7� 

[Odp.: a) √142, b) √125 = 5√5.] 

 

Wniosek:  Jeśli pierwszą współrzędną wektora oznaczysz literką �, drugą współrzędną literką 	, zaś trzecią literką 
 
to długość wektora będzie się wyrażać wzorem: 

���������� = ��� + 	� + 
� 

który wygląda identycznie jak wzór na długość przekątnej prostopadłościanu o bokach �, 	, 
. Porównaj to z obli-
czaniem długości wektora na płaszczyźnie — strona 11. 

Ćwiczenie:  Oblicz długość wektora �� o współrzędnych: 

a) [−3, −4, −5] b) [10, 3, −1] 

[Odp.: a) √50 = 5√2, b) √110.] 

 

 

Wejdź w link: 

http://dobryzarobek.pl/index.php?id=2e4a998e6118ebfa5007a030bdd9e30b 

i przeczytaj opis jak pomnożyć swoje 5 zł. Reklama do 30.05.2031 
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Dodawanie i odejmowanie wektorów 

Jeśli znane są współrzędne wektorów, to sumowanie ich (czyli znajdowanie współrzędnych wektora zwanego sumą 
wektorów), polega na dodawaniu do siebie ich odpowiednich współrzędnych. Jeśli jeden z wektorów ma współ-
rzędne [�, 	, 
] a drugi [�, <, =], to ich suma będzie mieć współrzędne: 

[ � + ����
�56789:"

89�ół7:ę#;"

, 	 + <���
#7<="

89�ół7:ę#;"

, 
 + =���
>7:6!5"

89�ół7:ę#;"

] 

Ćwiczenie:  Dane są dwa wektory o współrzędnych jak niżej. Oblicz współrzędne wektora zwanego sumą tych wek-
torów. 

a) [5, 6, 7], [−2, −3, −4] b) [−2, −4, 1], [7, 0, 0] 

[Odp.: a) [−3, −3, −3], b) [5, −4, 1].] 

Analogicznie sytuacja będzie się przedstawiać, jeśli będziesz dodawać do siebie więcej niż dwa wektory — najpierw 
dodajesz pierwsze współrzędne wszystkich wektorów, potem ich drugie współrzędne, a na końcu trzecie. Przypo-
mnij sobie jak to wyglądało na płaszczyźnie — strona 12. 

Ćwiczenie:  Dane są trzy wektory o współrzędnych jak niżej. Oblicz współrzędne wektora zwanego sumą tych wek-
torów. 

a) [5, 6, 7], [−2, −3, −4], [−4, 1, −2] b) [−2, −4, 1], [7, 0, 0], [2, −3, 4] 

[Odp.: a) [−7, −2, −5], b) [7, −7, 5].] 

Odejmowanie wektorów to dodawanie do siebie ich wektorów przeciwnych. Zatem współrzędne wektora zwanego 

różnicą wektorów ,��, -��� obliczasz dodając odpowiednie współrzędne wektorów przeciwnych. Wykonujesz więc dzia-

łanie: −,�� + �−-����, czyli: −,�� − -���. W układzie współrzędnych będzie to wyglądać tak: 

[ −� − ������
�56789:"

89�ół7:ę#;"

, −	 − <�����
#7<="

89�ół7:ę#;"

, −
 − =�����
>7:6!5"

89�ół7:ę#;"

] 

Zauważ, że na płaszczyźnie (strona 13) było dokładnie tak samo. Tam miałaś dwie współrzędne a teraz masz trzy. 

Ćwiczenie:  Dane są dwa wektory o współrzędnych jak niżej. Oblicz współrzędne wektora zwanego różnicą tych 
wektorów. 

a) [5, 6, 7], [−2, −3, −4] b) [−2, −4, 1], [7, 0, 0] 

[Podpowiedź. Zamień każdą współrzędną tych wektorów na liczbę przeciwną i wykonaj dodawanie wektorów. Odp.: a) [3, 3, 3], b) [−5, 4, −1].] 
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Mnożenie wektora przez skalar 

Skalar w matematyce oznaczasz grecką małą literką lambda: ". W tym opracowaniu by nie utrudniać zrozumienia 
matematyki, będę zamiast symbolu " stosować dużą literę # i nazywać ją liczbą, choć taka zmiana symbolu jest po-
prawna tylko w zbiorach liczbowych. 

Każdy wektor możesz mnożyć przez liczbę # różną od 0. Symbolicznie zapisujesz to: #��. Mnożenie wektora �� = [�, 	, 
] przez liczbę # wykonujesz w ten sposób, że każdą współrzędną wektora �� mnożysz przez liczbę #. Dzię-
ki temu uzyskujesz nowy wektor o współrzędnych [#�, #	 #
] mający długość # razy większą od długości wektora �� 
oraz ten sam kierunek. Nie zawsze jednak oba wektory będą miały ten sam zwrot, gdyż zależy on od tego, czy liczba # jest dodatnia, czy ujemna. Jeśli będzie dodatnia, to oba wektory będą mieć zgodne zwroty, a jeśli ujemna, to zwro-
ty przeciwne. 

Opis tego jak wyglądało mnożenie wektora przez skalar na płaszczyźnie znajdziesz na stronie 13. 

Ćwiczenie:  Oblicz współrzędne wektora otrzymanego z pomnożenia poniższych wektorów przez skalar (tj. przez 
liczbę) # = 5. 

a) [−3, −4, −5] b) [10, 3, −1] 

[Odp.: a) [−15, −20, −25], b) [50, 15, −5].] 

Równoległość wektorów 

Mnożenie wektora przez liczbę (przez skalar) daje nowy wektor równoległy do danego. Możesz więc powiedzieć, że 
dwa wektory są do siebie równoległe, jeśli istnieje taka liczba # różna od 0, która sprawia, że mnożąc współrzędne 
jednego wektora przez tę liczbę, otrzymasz współrzędne drugiego wektora. 

Przykład: 

Masz dane dwa wektory. Jeden z nich ma współrzędne: [12, 15, 7] a drugi np. [24, 30, 14]. Widzisz wyraźnie, że 
dzieląc pierwszą współrzędną drugiego wektora przez pierwszą współrzędną pierwszego wektora otrzymujesz liczbę 
2. Symbolicznie zapiszemy to w taki sposób: 

#� = 24 ∶ 12 = 2 

Robiąc tak samo z drugimi współrzędnymi, otrzymujesz: 

#� = 30 ∶ 15 = 2 

zaś z trzecimi, otrzymujesz: #� = 14 ∶ 7 = 2 

Ponieważ #� = #� = #�, więc istnieje taka liczba # = 2, że pomnożenie współrzędnych pierwszego wektora przez 
nią daje współrzędne drugiego wektora. Zatem wektory o współrzędnych [12, 15, 7] i [24, 30, 14] mają ten sam kie-
runek czyli są do siebie równoległe. Dodatkowo ich zwroty są zgodne, bo liczba # wyszła większa od 0. 

Porównaj sobie teraz to co zostało napisane powyżej, z tym co było na płaszczyźnie — strona 14. 

Ćwiczenie:  Sprawdź, czy wektory o podanych współrzędnych są do siebie równoległe. 

a) [5, 6, 7], [−2, −3, −4] b) [−2, −4, 1], [7, 0, 0] c) [−2, −4, 1], [6, 12, −3] 

 [Odp.: a) nie, b) nie, c) tak.] 

W przestrzeni trójwymiarowej równoległość wektorów o współrzędnych: [�, 	, 
], [�, <, =] możesz także sprawdzać 
w oparciu o to, czy podwójne równanie: 
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�� =
<	 =

=
  

jest prawdziwe. Jeśli tak, to dane wektory są do siebie równoległe, jeśli nie, to nie. Tak na dobrą sprawę, sposób ten 
jest równoważy sposobowi wcześniej podanemu, tyle tylko, że różni się zapisem. 

Ćwiczenie:  Sprawdź wykorzystując równanie podwójne, czy wektory o podanych współrzędnych są do siebie rów-
noległe. 

a) [5, 6, 7], [−2, −3, −4] b) [−2, −4, 1], [7, 0, 0] c) [−2, −4, 1], [6, 12, −3] 

 [Odp.: a) nie, b) nie, c) tak.] 

Wersory 

Wersor to wektor o długości 1 (zwany także jednostkowym) pokazujący tylko kierunek i zwrot ustalonego wektora 
zaczepionego. Dany wektor zaczepiony i wersor go wyznaczający mają zawsze wspólny punkt początkowy. Wersor 
dla wektora zaczepionego jest dokładnie tym samym, czym odcinek jednostkowy dla osi liczbowej. Skoro wersor jest 
wektorem, o tym samym punkcie początkowym co dany wektor zaczepiony, więc można pokusić się o wyznaczenie 
jego współrzędnych. Nie jest to trudne — wystarczy każdą współrzędną wektora zaczepionego podzielić przez jego 

długość. Jeśli więc wektor zaczepiony � ma współrzędne [�, 	, 
], to jego długość jest równa √�� + 	� + 
�, 
a współrzędne wersora wyrażają się następująco: 

�∘ = . �√�� + 	� + 
� ,
	√�� + 	� + 
� ,


√�� + 	� + 
�/ 

Ćwiczenie:  Oblicz współrzędne wersora dla wektora o współrzędnych: 

a) [−3, −4, −5] b) [10, 3, −1] 

[Odp.: a) [
��

�√�
,
��

�√�
, −

��

�√�
], b) [

��

√���
,

�

√���
,

��

√���
] .] 

Jak więc widzisz, mnożąc współrzędne wersora przez długość wektora zaczepionego wyznaczonego przez ten wer-
sor, ponownie dostaniesz współrzędne danego wektora zaczepionego. Dodatkowo możesz zauważyć, że pierwsza 
współrzędna wersora to dokładnie cosinus kąta między danym wektorem zaczepionym a osią �, druga współrzędna 
to dokładnie cosinus kąta między danym wektorem zaczepionym a osią �, zaś trzecia, to cosinus kąta między danym 
wektorem a osią ;. W oparciu o te kąty możesz zapisać, że współrzędne wersora w przestrzeni trójwymiarowej to: 

�∘ = *cos 0 , cos 1 , cos >+ 
Dodatkowo możesz wykazać, że: 

cos� 0 + cos� 1 + cos� > = 1 

Wersory wyznaczające osie układu współrzędnych oznaczasz literkami 2, 3, , i mają one odpowiednio współrzędne: *1, 0,0+, [0, 1,0], [0, 0,1]. 

Bardziej szczegółowo wersory są omówione na stronie 17. 
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Iloczyn skalarny 

Jeśli pierwszy z wektorów ma współrzędne np. [�, 	, 
], a drugi [�, <, =], to wynik działania: � ⋅ � + 	 ⋅ < + 
 ⋅ = na-
zywasz iloczynem skalarnym i tak samo jak na płaszczyźnie oznaczasz go pustym kółeczkiem (patrz strona 19). 

Jeśli nie znasz współrzędnych wektorów, to iloczyn skalarny również da się wyliczyć. Trzeba tylko zastosować taki 
wzór: 

,�� ∘ -��� = �,��� ⋅ |-���| ⋅ cos 0 

w którym: 0  — kąt między danymi wektorami , i -. [Czasami zamiast symbolu 0 używa się zapisu: ∢�,��, -����.] �,���  — długość wektora , wyliczona na podstawie wzoru ze strony 31 |-���|  — długość wektora - wyliczona na podstawie wzoru ze strony 31 

Kąt między wektorami 

Aby mówić o kącie między dwoma wektorami, oba wektory muszą mieć wspólny początek. Jeśli takiej sytuacji nie 
ma, to trzeba sobie ją zrobić przesuwając równolegle jeden z nich.  

Kąt między dwoma wektorami jest ściśle związany z ich iloczynem skalarnym. Otóż, jeśli iloczyn skalarny wyjdzie: 

— dodatni (większy od 0), to kąt między danymi wektorami jest ostry 

— równy 0, to kąt między danymi wektorami jest prosty 

— ujemny (mniejszy od 0), to kąt między danymi wektorami jest rozwarty 

Ćwiczenie:  W oparciu o iloczyn skalarny wektorów sprawdź, czy kąt między wektorami o współrzędnych [1, 2, 3], 
[−2, 0, 4] jest ostry, prosty czy rozwarty. [Odp. ostry] 

Aby obliczyć dokładną miarę kąta między dwoma wektorami, należy posłużyć się wzorem: 

0 = arccos 
���∘�����

�
����⋅|�����|
,  założenie: �,��� ⋅ |-���| ≠ 0 

który bezpośrednio wynika z przekształcenia wzoru na iloczyn skalarny wektorów ,�� i -. 

Ćwiczenie:  Wylicz z dokładnością do 1 sekundy miarę kąta między wektorami o współrzędnych [1, 2, 3], [−2, 0, 4]. 
[Odp. 53°18′3′′.] 

Rzut wektora na wektor 

Rzut wektora ,�� na wektor -��� wykonujesz dokładnie tak samo jak na płaszczyźnie (strona 25), czyli wykorzystując 
wzór: 

�,'������� =
,�� ∘ -���|-���|  

Jedyna różnica polega na tym, że iloczyn skalarny który jest w liczniku oraz długość wektora -, wyliczasz ze wzorów 
dla wektorów o 3-ch współrzędnych (strona 31 i 35). 
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Ćwiczenie:  Znajdź rzut wektora [−3, −2, −1] na wektor [4, 0, −5]? [Odp. ���	
��

, 0,
��

��
�.] 

Iloczyn wektorowy oraz pole równoległoboku i trójkąta 

Iloczyn wektorowy (wektarialny) to wektor. Jest on prostopadły do dwóch wektorów wychodzących z tego samego 
punktu przestrzeni i ma długość (normę, wartość) równą polu równoległoboku rozpiętego przez te dwa wektory. 
Zobacz rysunek: 

Iloczyn wektorowy oznaczasz symbolem: ×. Gdy masz dwa 

wektory ,�� i -���, to ich iloczyn wektorowy zapisujesz: ,�� × -��� 

Iloczyn wektorowy jest wektorem normalnym1 bo jest prosto-

padły do płaszczyzny rozpiętej przez wektory ,�� i -���. 

W informatyce mówisz, że niebieski wektor wyznacza przód 
płaszczyzny rozpiętej przez czerwone wektory. 

Rys. 24 

Spostrzeżenie: 

Jeśli na powyższym rysunku zmienisz zwrot niebieskiego wektora na przeciwny i pozostawisz w tym samym 
punkcie zaczepienia co jest, to będzie on także prostopadły do obu czerwonych wektorów, a jego długość będzie 
nadal równa polu żółtego równoległoboku. 

Sęk jednak w tym, że ten niebieski wektor jest jednoznacznie wyznaczony przez czerwone wektory i nie możesz go 
na widzi mi się rysować ze strzałką do dołu lub do góry. Musisz wiedzieć gdzie jest przód płaszczyzny, a gdzie jej tył 
— o tym decyduje kąt skierowany między czerwonymi wektorami. Jeśli kąt skierowany będziesz mierzyć przeciwnie 
do ruchu wskazówek zegara (od wektora , do wektora -), to zgodnie z regułą prawej dłoni, musisz kciuk prawej rę-
ki wyciągnąć do góry (pokazuje on położenie iloczynu wektorowego, czyli przód płaszczyzny, a pozostałe 4 zgięte 
palce wskazują sposób mierzenia kąta skierowanego). Gdybyś kąt skierowany między czerwonymi wektorami mie-
rzył odwrotnie tj. zgodnie z ruchem wskazówek zegara,  czyli od wektora - do wektora ,, to prawą rękę musiałbyś 
odwrócić kciukiem do dołu, bo zgięte palce muszą zawsze wskazywać sposób mierzenia kąta skierowanego. W takim 
przypadku za przód płaszczyzny rozpiętej przez czerwone wektory będziesz uważać tę jej stronę, którą poprzednio 
uważałaś za tył. 

Jeśli nie masz podanej informacji o kącie skierowanym, a chcesz obliczyć ,�� × -��� to musisz przyjąć, że kąt skierowany 
mierzysz od wektora , do wektora -, bo taką właśnie kolejność wektorów masz w podanym zapisie. Gdybyś miał 

zapis: -��� × ,�� to kąt skierowany musiałbyś mierzyć od wektora - do wektora ,. 

Wektory czerwone razem z wektorem niebieskim tworzą tzw. trójkę wektorów, która ma zawsze tę samą orientację 
co układ współrzędnych w którym się znajduje. 

Jeśli wektory ,�� i -���  nie mają wspólnego punktu, to jeden z nich należy przesunąć równolegle tak, by oba wektory 
miały wspólny punkt początkowy. 

                                                 
1
 Wektor normalny —  wektor prostopadły (ortogonalny) do hiperpowierzchni (np. do prostej, krzywej, płaszczyzny) w ściśle określonym jej 

punkcie. 
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Własności iloczynu wektorowego 

Iloczyn wektorowy nie jest działaniem przemiennym — kolejność wektorów ma znaczenie: 

,�� × -��� ≠ -��� × ,�� 

Chodzi o to, że: 

,�� × -��� = −�-��� × ,��� 

Jeśli zmienisz jeden z czerwonych wektorów na wektor do niego przeciwny i dodatkowo kąt skierowany także 
zmienisz na przeciwny, to niebieski wektor nie zmieni się: 

,�� × -��� = �−-���� × ,�� ,�� × -��� = -��� × �−,��� 

Jeśli każdą współrzędną jednego z czerwonych wektorów przemnożysz przez liczbę #, to otrzymasz iloczyn wek-
torowy także przemnożony przez liczbę #: 

�#,��� × -��� = #�,�� × -���� ,�� × �#-���� = #�,�� × -���� 

Jeśli do wektora czerwonego wskazanego przez kąt skierowany dodasz nowy wektor, to zajdzie tzw. rozdzielność 
lewostronna względem dodawania: 

,�� × �-��� + ���� = ,�� × -��� + ,�� × ��� 

Iloczyn wektorowy dwóch tych samych wektorów zawsze wynosi 0: 

,�� × ,�� = 0 

bo pole równoległoboku rozpiętego przez te wektory wynosi 0. W ogólnym przypadku, iloczyn wektorowy jest 
równy 0, gdy czerwone wektory są do siebie równoległe, lub gdy przynajmniej jeden z nich jest wektorem zero-
wym. 

Wyliczanie iloczynu wektorowego 

Jeśli ,�� = [�� , 	� , 
�] i -��� = [�' , 	', 
'] to ich iloczyn wektorowy można wyliczyć ze wzoru: 

,�� × -��� = ? 2 3 ,�� 	� 
��' 	' 
'? 
w którym literki: 2, 3, , oznaczają wersory odpowiednio osi: �, �, ;. Obliczając powyższy wyznacznik 3 × 3 dostaniesz 
wyrażenie zawierające literki 2, 3, ,. Liczba która wyjdzie przy literce: 

— 2 oznacza pierwszą współrzędna iloczynu wektorowego 

— 3 oznacza drugą współrzędna iloczynu wektorowego 

— , oznacza trzecią współrzędna iloczynu wektorowego 

Zobacz to na przykładzie wektorów: ,�� = [1, 2, 3] i -��� = [4, 5, 6]: 

,�� × -��� = ? 2 3 ,
1 2 3
4 5 6

? =  …  = −32 + 63 − 3, 
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Zatem współrzędne poszukiwanego iloczynu wektorowego to: ,�� × -��� = [−3, 6, −3], a jego długość czyli pole rów-

noległoboku rozpiętego przez te wektory to: 

�,�� × -���� = ��−3�� + 6� + �−3�� = √9 + 36 + 9 = √54 

Sprawdzenie otrzymanego wyniku: 

Powyższy wynik można sprawdzić 

obliczając pole poszukiwanego rów-

noległoboku za pomocą wzoru zna-

nego z trygonometrii: 

	�ó������ł����� = ����� ⋅ |����| ⋅ sinα 

Oczywiście wcześniej musisz wyli-

czyć sinα np. ze wzoru na jedynkę 

trygonometryczną. 

��� ∘���� = 1 ⋅ 4 + 2 ⋅ 5 + 3 ⋅ 6 = 32 

����� = √1 + 4 + 9 = √14 

|����| = √16 + 25 + 36 = √77 

��� ∘���� = ����� ⋅ |����| ⋅ cosα 

32 = √14 ⋅ √77 ⋅ cosα 

cosα =
��

√����
⇔ cos� α =

��� 
����

⇔ sin� α = 1 −
��� 
���������������

!" #!$%& '( )"*+',ę
-%+.$'$/"-%+0!'ą

⇔ 

⇔ sin� α =
2 
����

⇔ sin α =
√2 

√����
 

	�ó������ł����� = ����� ⋅ |����| ⋅ sinα 

	�ó������ł����� = √14 ⋅ √77 ⋅
√2 

√����
= √1078 ⋅

√2 

√����
= √54 

Współrzędne wektora zwanego iloczynem wektorowym można też wyliczyć bez obliczania wcześniej podanego wy-
znacznika 3 × 3. Można od razu dostać każdą jego współrzędną wyliczając jedynie 3 wyznaczniki 2 × 2: 

,�� × -��� = [ @	� 
�	' 
'@�������
�56789:"

89�ół7:ę#;"

, :
� ��
' �'
:�������

#7<="
89�ół7:ę#;"

, @�� 	��' 	'@�������
>7:6!5"

89�ół7:ę#;"

] 

Zobacz to ponownie na przykładzie wektorów: ,�� = [1, 2, 3] i -��� = [4, 5, 6]: 

,�� × -��� = [ :2 3
5 6

:���
�56789:"

89�ół7:ę#;"

, :3 1
6 4

:���
#7<="

89�ół7:ę#;"

, :1 2
4 5

:���
>7:6!5"

89�ół7:ę#;"

] = [−3, 6, −3] 

Dostałaś dokładnie te same współrzędne iloczynu wektorowego, więc podane wzory oraz obliczenia są poprawne. 

Wyliczanie pola trójkąta rozpiętego przez dwa wektory 

Jeśli zauważysz, że przekątna równoległoboku dzieli go na dwa identyczne (przystające) trójkąty, możesz w oparciu 
o iloczyn wektorowy wyliczyć także pole trójkąta rozpiętego przez dwa wektory: 

�△ =
1

2
⋅ �7ó8;4?6=ł4$4�< 

�△ =
1

2
⋅ �,�� × -���� 

Ćwiczenie:  Oblicz pole trójkąta rozpiętego przez wektory: [0, 3, 0], [4, 0, −7]. [Odp. 
√�	�

�
] 
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Wektor normalny 

Do tej pory rozważałaś równoległobok, czyli część płaszczyzny wyznaczoną przez dwa wektory ,�� i -���. Jeśli płaszczy-
znę tę zastąpisz dowolną powierzchnią którą opiszesz np. za pomocą funkcji trzech zmiennych: )(��, ��, ��) 
i wektor normalny (prostopadły do niej) zaczepisz w punkcie �(��; ��; ;�) należącym do niej, to będzie mieć on 
współrzędne: 

4�� = .−
A=A�� , −

A=A�� , −
A=A��/ 

lub 

4�� = B−

A)A��A)A�� , −

A)A��A)A�� , −

A)A��A)A�� C = B−

A)A��A)A�� , −

A)A��A)A�� , −1C 

Ponieważ funkcje trzech zmiennych wykraczają poza obowiązkowy zakres szkoły średniej, więc nie będę ich oma-
wiać. 

Wektory normalne możesz wyznaczać także na płaszczyźnie np. do wykresu funkcji liniowej w odgórnie ustalonym  
punkcie (strona 18). Dodatkowo można też pokusić się o wyznaczenie wektora binormalnego (prostopadłego do 
wektora normalnego i wektora stycznego do wykresu danej funkcji liniowej). Ponieważ będzie się to ściśle wiązać 
z iloczynem wektorowym, więc tego także nie będę omawiać. 

Iloczyn mieszany wektorów oraz objętość równoległościanu 

Iloczyn mieszany to liczba. Wylicza się ją w oparciu o współrzędne 3-ch wektorów wychodzących z tego samego 

punktu przestrzeni. Jeśli wektory te mają współrzędne: ,�� = [,�, ,�, ,�, ], -��� = [-�, -�, -�, ], �� = [��, ��, ��, ], to 
ich iloczyn mieszany wylicza obliczając wyznacznik 3 × 3: 

? ,� ,� ,�-� -� -��� �� ��

? 
Iloczyn mieszany powyższych 3-ch wektorów oznaczasz: 

�� ∘ �,�� × -���� 

i jak się nie trudno domyślić jego nazwa pochodzi od tego, że w powyższym zapisie są użyte dwa różne iloczyny: ska-
larny i wektorowy. 

Geometrycznie rzecz ujmując wartość bezwzględna z iloczynu 
mieszanego wektorów oznacza objętość równoległościanu2 
rozpiętego przez te 3 wektory, ale pod warunkiem, że wszyst-
kie one wychodzą z tego samego punktu przestrzeni. 

D = | ? ,� ,� ,�-� -� -��� �� ��

? | 

Rys. 25 

                                                 
2
 Równoległościan —  graniastosłup którego każda ściana jest równoległobokiem (lub jego szczególnym przypadkiem np. prostokątem, 

kwadratem, rombem). 
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Wniosek: 

Jeśli między 3-ma wektorami: ��, ,��, -��� zachodzi związek: 

��� ∘ �,�� × -����� = 0 

to dane 3 wektory leżą w jednej płaszczyźnie. 

Wektory leżące w jednej płaszczyźnie nazywasz wektorami komplanarnymi i mówisz, że są one liniowo zależne. 

Zobacz obliczanie objętości równoległościanu rozpiętego przez wektory: [−1, −2, −3], [4, 2, −5], [0, −4, 1]:  

D = | EE
−1 −2 −3
4 2 −5
0 −4 1

−1 −2 −3
4 2 −5

EE | = |−2 − 48 + 20| = |−30| = 30 

No i już masz odpowiedź, że objętość tego równoległościanu wynosi 30. Jeśli w zadaniu nie miałbyś podanych 
współrzędnych tych 3-ch wektorów, a znałbyś współrzędne wierzchołków, to najpierw musiałbyś wyznaczyć współ-
rzędne wektorów i dopiero wówczas zastosować powyższy wzór. 

Ćwiczenie:  Oblicz objętość równoległościanu rozpiętego przez wektory: [5, 2, −1], [0, 3, 0], [4, 0, −7]. [Odp. 93.] 

Za pomocą iloczynu mieszanego 3-ch wektorów: : ,�� = [,�, ,�, ,�, ], -��� = [-�, -�, -�, ], �� = [��, ��, ��, ] możesz 
także obliczać objętość czworościanu rozpiętego przez te 3 wektory: 

D!:8474ś!5";< =
1

6
⋅ | ? ,� ,� ,�-� -� -��� �� ��

? | 

Zobacz to na przykładzie tych samych wektorów co poprzednio: [−1, −2, −3], [4, 2, −5], [0, −4, 1]: 

D!:8474ś!5";< =
1

6
⋅ | EE

−1 −2 −3
4 2 −5
0 −4 1

−1 −2 −3
4 2 −5

EE | =
1

6
⋅ |−2 − 48 + 20| =

1

6
⋅ |−30| =

1

6
⋅ 30 = 5 

 

 

Wejdź w link: 

http://dobryzarobek.pl/index.php?id=2e4a998e6118ebfa5007a030bdd9e30b 

i przeczytaj opis jak pomnożyć swoje 5 zł. Reklama do 30.05.2031 

 


