
SOUSTAVA SOURADNlC

soustava souřadnic - souřadnicová sít'
Polohu bodu můžeme jednoznačně popsat pomocí
soustavy souřadnic.
V rovině můžeme soustavu souřadnic vytvořit
pomocí dvou přímek, které jsou na sebe kolmé.
Tyto přímky nazýváme osy souřadnic a značíme je
písmeny x (vodorovná přímka) a y (svislá přímka).
Bod, ve kterém se tyto osy protínají, označujeme
jako počátek soustavy souřadnic,
Na osy vyznačujeme od počátku soustavy jednotlivé

dílky, pomocí ktených potom určujeme polohu bodu.
Tuto polohu zapisujeme pomocí hranaté závorky.
V závorce zapisujeme nejdříve polohu na ose x, poté na ose y.
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Pozn. Pokud budeme pracovat s kladnými čísly,
postačí nám výsek soustavy souřadnic, ktený určují
části přímek od počátku soustavy směrem doprava
a nahoru,

SOUSTAVA SO

Polohu bodu Azapisujeme: A [ 5 ; 4 ]

Polohu bodu B zapisujeme: B [2; 3]

Polohu bodu C zapisujeme: C [0; 0]
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b Zapište souřadnice vyznačených bodů.

D Podle zad

a ) Zapište soriř
c) Doplňte do o

Ol Změňte po:o
souřadnice?

b)
b podle zad
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bod není po

Podle zac

a; Sestrojte sc
Narysujte C:
A[a; 2] Cii

b)sestrojte sc
Narysujte Cl
jednoho vrc:

šTZ-7t= axes
Ieksi.z]

§
p Podle zadáninýsujte na milimetrový papír.

a)Sestrojte soustavu souřadnic, ve které bude '1 dílek na obou osách velký 1 cm,

Vyznačte v ní body A [6; 9], B 14; 10], C [0; 6], D [6; 0].

b)Sestrojte soustavu souřadnic, ve které bude 1 dílek na obou osách velký 1 cm.

Vyznačte 5 libovolných bodů a zapište jejich souřadnice. Body volte tak, aby jejich

souřadnicemi byla celá čísla.

x coordinate system
[keu c:drnet 'srstem]

E soustava souřadnic
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