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Trigonometry 
studies triangles and the relationships between 
the lengths of their sides and the angles 
between those sides 



Trigonometric functions 

Sine function (sin) 

Cosine function (cos) 

Tangent function (tan) 

 



V pravoúhlém trojúhelníku ABC jsou dány délky 
přepony c = 14 a odvěsny a = 6. Určete délku 

odvěsny b a velikosti vnitřních úhlů α, β. 

 

Řešení: 

 

 





Sinová věta - Law of sines 

 Pro každý trojúhelník ABC, jehož strany mají délky a, b, 
c a vnitřní úhly o velikosti α, β, γ, platí: 

kde r je poloměr kružnice opsané 



In triangle ABC, c = 20 cm, α = 45°, 

β = 105°. Solve the triangle. 

 

In triangle ABC, a = 4.56 mm, α = 43°, and γ = 57°, 
solve the triangle. 

(β= 43°, c = 5.61 mm, b = 6.58 mm) 

When you know any two angles and any 
side of a triangle, you can use the law of 
sines to solve the triangle.  



Kosinová věta - Law of cosines 

 Pro každý trojúhelník ABC, jehož strany mají délky 
a, b, c a vnitřní úhly o velikosti α, β, γ, platí: 
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The law of cosines can be used in two different cases: 
  First, if you know the lengths of all three sides of a 
triangle, you can use the law of cosines. 
 Secondly, when two sides and the included angle are 
known. 

Example: 
 
In triangle ABC, b = 12 mm, c = 15 mm, and angle 
α = 49o. Solve the triangle.  
 
In triangle ABC, a = 24 cm, c = 32 cm, and angle β 
= 115o. Solve the triangle.  
 
(b = 47.4 cm, angle α = 27.32o. γ = 180o - 115o - 
27.32o = 37.68o ) 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky  a vzdělávání  
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