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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k zopakování učiva 

základní školy o pravoúhlém trojúhelníku. Zároveň poskytuje zásobu pojmů 

a frází v anglickém jazyce k tomuto tématu. Lze jej použít při dvojjazyčném 

vyučování. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goniometrické funkce ostrého úhlu 

Je dán pravoúhlý trojúhelník s jedním vnitřním úhlem 

α, jehož velikost je z intervalu .  

 

 

 

 

Definujme tyto goniometrické funkce: 

Sinus úhlu α  
je poměr délky protilehlé odvěsny k úhlu a délky přepony.  

The sine of an angle is the ratio of the length of the opposite side to the length of the 
hypotenuse.  

 
 
Kosinus úhlu α  
je poměr délky přilehlé odvěsny k úhlu a délky přepony.  
The cosine of an angle is the ratio of the length of the adjacent side to the length of the 
hypotenuse. 

 
 
Tangens úhlu α 
je poměr délky protilehlé odvěsny k úhlu a délky přilehlé odvěsny.  
The tangent of an angle is the ratio of the length of the opposite side to the length of the adjacent 
side. 

 
 
Kotangens úhlu α 
je poměr délky přilehlé odvěsny k úhlu a délky protilehlé odvěsny.  

 
 
Hodnoty sin , cos , tg  , cotg   najdeme pro různé hodnoty v matematických tabulkách, popř. 

pomocí kalkulačky.  Pro α = 30˚, 45˚n a 60˚ si hodnoty goniometrických funkci odvodíme a budeme 
si je pamatovat. 



Pro velikosti úhlu α = 30˚ a 60˚ vyjdeme z rovnostranného trojúhelníku, pro α = 45˚ pak ze čtverce. 

  

 

 

 

 

 

Tabulka: 

α 30˚ 45˚ 60˚ 

sin α    

cos α    

tg α    

cotg α    

 

Úlohy: 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~robova/stranky/motyckova/Stranky_s_aplety/Gonio_funkce_ostreho_uhlu.html 

1. Pomocí kalkulačky vypočítejte s přesností na dvě desetinná místa sinus těchto úhlů 
(Calculate the sine of these angles using the calculator.) 
α = 22˚; 43˚; c    
 

2. Pro jaký úhel je jeho sinus roven 10; 0,1;  ?  

(For what angle is the sine equal to ...) 
3. Pomocí kalkulačky vypočítejte s přesností na dvě desetinná místa kosinus těchto úhlů  

(Calculate the cosinus of these angles using the calculator.) 
 
β= 29˚30‘, 39˚20‘. 
 

4. Pro jaký úhel je jeho kosinus roven 0,23; 0,68?  
(For what angle is the cosinus equal to ...) 
 

5. Pomocí kalkulačky vypočítejte s přesností na dvě desetinná místa tangens těchto úhlů 
 γ= 33˚41‘; 78˚41‘. 
 

6. Pro jaký úhel je jeho tangens roven ?  

 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~robova/stranky/motyckova/Stranky_s_aplety/Gonio_funkce_ostreho_uhlu.html


7. V pravoúhlém trojúhelníku má přepona délku c = 6 cm, jeden jeho ostrý úhel má velikost 30˚. 
Určete délky odvěsen. 

(In a right-angled triangle, the hypotenuse c = 6 cm, one of his acute angle measures 30 ˚. Determine 
the length of sides.) 

 
8. V pravoúhlém trojúhelníku má přepona délku c = 6 cm, jeden jeho ostrý úhel má velikost 20˚. 

Určete délky odvěsen. 
 

9. Odvěsny pravoúhlého trojúhelníku mají délky 5 cm a 12 cm. Určete velikosti jeho ostrých 
úhlů. (Solve the triangle). 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech  
typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
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