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Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím 
ICT 

◦ Tematická oblast: Matematika – Analytická geometrie 
◦ Anotace, způsob použití: Vzdělávací materiál je určen pro výklad 
učiva v rámci matematiky pro obory Obchodní akademie, Ekonomické 
lyceum, nástavbové studium- obor Podnikání . Materiál obsahuje 
výklad a příklady k problematice obecné rovnice přímky .  
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Obecná rovnice přímky
Definice 

ax+by+c=0
n= (a,b)normálový vektor  - je kolmý na přímku, je kolmý 
na směrový vektor přímky u=(-b,a) směrový vektor   

u = AB = B - A

u=(-b,a)

směrový vektor   u = AB = B - A  

u1 = b1 – a1  

u2 = b2 – a2   

A= [ a1, a2], B= [ b1, b2],

Určeno pro výuku matematiky
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Řešené příklady:
    

 Postup:
a) odstraníme parametr t z parametrické rovnice:

Příklad 1)      A= [2,-1]=[a1, a2] B= [-3,2] =[ b1, b2],
                                                                        
u1 = b1 – a1 = -3-2=-5
u2 = b2 – a2 = 2-(-1)=3 

u=(-5,3).

x= a1+tu1

y= a2+tu2

x= 2+t.(-5)
y= -1+t.3
x= 2-5t  /.3
y= -1+3t  /.5
3x= 6-15t
5y= -5+15t  sčítací metoda
3x+5y= 1
3y+5y-1= 0   obecná rovnice

Normálový vektor n= (3,5) 

b)  dosazením do obecné rovnice ze směrového vektoru  u vytvoříme 
normálový vektor n 
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Příklad 2)
Dána parametrická rovnice: x= 2+5t

y= 3
nelze použít sčítací metodu
u=(5,0) => n=(0,-5)
ax+by+c=0
0x-5y+c=0  musíme vypočítat c
Dosadíme bod A= [2,3] =[x,y]

0.2+(-5).3+c= 0
-15+c= 0
c = 15
c dosadíme do obecné rovnice 0x-5y+15= 0 
=> obecná rovnice      -5y+15=0

       y-3=0
(Pozn.: tučně vytištěná písmena jsou vektory)

Graf: bod A známe, bod B vypočítáme z parametrické rovnice dosazením 
za t = 1
x = 7, y = 3
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Kontrolní list učitele
Příklad 1)  A= [1,-1] B= [3,0] 

                                                                           
u1 = b1 – a1  = 3-1=2
u2 = b2 – a2 =  0-(-1)=1
u=(2,1).

x= a1+tu1

y= a2+tu2
x= 1+t.2
y= -1+t.1
x= 2+2t   
y= -1+t   /.(-2)
x= 1+2t
-2y= 2-2t  sčítací metoda
x-2y= 3
x-2y-3= 0   obecná rovnice

Normálový vektor  n= (1,-2)

Příklad 2) A= [1,1] B= [1,3] 
                                                                          
u1 = b1 – a1  = 1-1=0
u2 = b2 – a2 = 3-1=2
u=(0,2). 
x= a1+tu1
y= a2+tu2
x= 1+t.0
y= 1+t.2
x= 1
y= 1+2t  
 nelze použít sčítací metodu n=(-2,0)
ax+by+c=0
-2x+0y+c= 0

Dosadíme bod A= [1,1] =[x,y]
-2.1+0.1+c= 0
-2+c= 0
c = 2
c dosadíme do  obecné rovnice -2x+0y+2= 0 
      =>   obecná rovnice                  -2x+2=0 /:(-2)
                                                         x-1=0
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Pracovní list žáka
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1)Určete rovnici a sestrojte graf přímky, která prochází body
A= [1,-1] B= [3,0] 

2)Určete rovnici a sestrojte graf přímky, která prochází body
      A= [1,1] B= [1,3] 
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