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Plan wykładu:

1. Wielkości fizyczne typu skalarnego, wektorowego i

tensorowego. 

2. Podstawowe wiadomości o wektorach. 

3. Elementy rachunku wektorowego- podejście

geometryczne i analityczne .

4. Iloczyn skalarny i wektorowy.

5. Typowe zastosowania rachunku wektorowego



skalar

Wielkość bezkierunkowa, ma konkretną wartość, którą daje się 

wyrazić za pomocą jednej liczby.

wektor

Wielkość kierunkowa,  oprócz liczby trzeba podać kierunek i 

zwrot. Liczba wskazuje na wartość w tym kierunku.

tensor

Wielkość „ponadkierunkowa” w tym sensie, że przyjmuje 

konkretne wartości w różnych kierunkach. 

Wymienionym wielkościom przypisujemy obiekty matematyczne 

Typ wielkości odzwierciedla naturę wielkości ale kojarzenie jej  

wyłącznie z obiektem jest niewystarczające.  

Jeśli mówimy, że dana wielkość jest wektorem, to oznacza, że ma ona 

cechy wektora. Opisujemy ją wektorem jako obiektem matematycznym 

wyłącznie dla wygody.

Wielkości fizyczne



Od strony matematyki wszystkie te wielkości są tensorami, które 

różnią się tzw. rzędem tensora, determinujących liczbę składowych 

określających daną wielkość zgodnie z wzorem N= 3r

Dla r = 0  mamy  N = 30 = 1  (tensor rzędu zerowego – skalar, 1 składowa)

Dla r = 1  mamy  N = 31 = 3 (tensor rzędu pierwszego – wektor, 3 składowe)

Dla r = 2  mamy  N = 32 = 9 (tensor rzędu drugiego – 9 składowych)

Dla r = 3  mamy  N = 33 = 27 (tensor rzędu trzeciego – 27 składowych)

Dla r = 3  mamy  N = 34 = 81 (tensor rzędu czwartego – 81 składowych)





Wektory

Wektorem nazywamy uporządkowaną parę punktów, z których pierwszy stanowi 

początek, a drugi koniec wektora. Charakteryzują go: długość (moduł), kierunek i 

zwrot.

Wektory zaczepione, swobodne i ślizgające się 

Wektory kolinearne: po sprowadzeniu do wspólnego początku leżą na jednej 

prostej

Wektory komplanarne: po sprowadzeniu do wspólnego początku leżą na 

jednej płaszczyźnie



Opis geometryczny a opis analityczny wektora





Wektory równe

Wektory 

nierówne

Wektory 

przeciwne



Działania na wektorach

Dodawanie i odejmowanie wektorów





Mnożenie wektora przez liczbę



Kombinacja liniowa 

wektorów

Wektory współliniowe





Rzut równoległy wektora



Wektory jednostkowe i wersory

Składowe wersorów osi układu 

współrzędnych



iloczyn skalarny







iloczyn wektorowy









Moment siły









Wektor elektryczny serca



W wyniku przekształcenia typu lustrzanego odbicia wektor C, będący 

wynikiem mnożenia wektorowego nie zmienia znaku  - taką cechę 

maja pseudowektory



Chiralność

enancjomery



PrawoskrętneLewoskrętne

muszle

rośliny pnące

bakterie

powojnik wiciokrzew



PrawoskrętneLewoskrętne

białka i DNA

kwasy nukleinowe

Spin elektronu

cząstki
elementarne



występuje także iloczyn prosty = diada



iloczyn mieszany
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