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Zad.1 Dowolny wektor leżący w płaszczyźnie XY można przedstawić nie tylko jako sumę wektorów
ułożonych wzdłuż osi układu współrzędnych, ale jako tzw. kombinację liniową (sumę z 
odpowiednio dobranymi współczynnikami) dwóch dowolnych wektorów leżących w tej płaszczyźnie
nie leżących na tym samym kierunku. Proszę znaleźć współczynniki a , b  z poniższego 
wyrażenia:

gdy wektory mają następującą postać:   

a⃗=[2, 1,0] b⃗=[1,−2,1] c⃗=[3,4,−1]

Zad.2 Kat między dwoma wektorami o niezerowej długości wyliczamy korzystając z wyrażeń na 
tzw. iloczyn skalarny dwóch wektorów wyprowadzonych w odpowiednio w układzie kartezjańskim i 
w systemie opartym o długość i kierunek wektora. Porównanie tych wyrażeń prowadzi do 
następującego wzoru na kąt między wektorami:

Znaleźć na tej podstawie katy jakie tworzą ze sobą dwie przekątne ścian sześcianu wychodzące z 
jednego wierzchołka oraz kąt między przekątną dowolnej ściany a przekątną główną tego 
sześcianu.

Zad.3 Iloczyn wektorowy dwóch wektorów 

daje nam wektor prostopadły do płaszczyzny, w której leżą wektory a⃗ i b⃗ . Składowe wektora 
wynikowego są dane następującymi wyrażeniami:

Na tej podstawie proszę skonstruować wektor prostopadły do płaszczyzny przechodzącej przez 
trzy punkty: A(0,2,0), B(3,0,0) i C(0,0,1). Jakie kąty tworzy ten wektor z osiami układu 
współrzędnych ?

Zad.4 Pojazd wyruszył w podróż z punktu A o współrzędnych (15, 25) – wyrażonych w 
kilometrach. Do przerwy obiadowej (na lunch -) dojechał do punktu B o współrzędnych (30,15).

Kontynuując podróż po przerwie dojechał na miejsce noclegu zlokalizowane w punkcie C o 
współrzędnych (50, -10). Znajdź długość i kierunek (rozumiany jako kąt biegunowy od osi OX) dla 
obu przemieszczeń AB i BC oraz przemieszczenia sumarycznego AC.

Zad.5 Samochód wyjeżdża z leśniczówki położonej w głuchych mazurskich lasach, mając na 
pokładzie GPS ale bez mapy. Tak więc ma na bieżąco informacje o kierunku i prędkości jazdy ale 
nie ma zilustrowanej swojej bieżącej pozycji. Przez pierwszą godzinę jedzie z prędkością 40 km/h 
w kierunku NE (południowy-wschód), przez następną pól godziny porusza się z prędkością 60 
km/h w kierunku NW a w ostatnim etapie przez godzinę z prędkością 80 km/h w kierunku 
zachodnim. W jakiej odległości od punktu startowego znajduje się samochód po zakończeniu 
jazdy?  W jakim kierunku w stosunku do niego znajduje się leśniczówka, z której zaczynał podróż?
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