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

základní školy o pravoúhlém trojúhelníku. Rovněž slouží k procvičení 

goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku. Poskytuje zásobu 

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

dvojjazyčném vyučování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solution of a right-angled triangle 

Given one angle and one side 

The hypotenuse of right-angle triangle is 18,1 cm and one of the angles is 32⁰. Find the other sides. 

          [9,59 and 15,3 cm] 

 

 

 

 

In the triangle ABC, angle α= 28˚ and a=8cm. Find b and c, given that the angle γ= 90˚.   

        [17,0 and 15,0 cm] 

Exercises: 

Find the other sides of the triangle given that angle β=90˚. 

1. a=13,6 cm, α=72˚ 

2. b=4,7 cm, α=62˚ 

3. c=8,3 cm, γ=20˚40‘ 

4. b=12 m, γ=28˚32‘ 

5. c=22,6 cm, α=30˚ 

Given two sides 

Given that angle  β =90˚ b= 18,1 cm and c=15,0 cm, find the angle α.   [34˚2‘] 

Given that angle β=90˚ a= 8,1 cm and c=7,9 cm, find the angle α.   [47˚12‘] 

Exercises: 

Find the angles of the following triangle, given that angle β=90˚. 

1. a=12,6 cm, b=18,0 cm 

2. a=2,4 cm, c=3,2 cm 

3. b=7,2 cm, c=2,43cm 

4. a=8,2 cm, b=9,1cm 

5. c=24,6 cm, b=28,3cm 

 

The isosceles triangle 

To solve an iscosceles triangle of given sides, draw the perpendicular from 

vertex to the oposide side 

 

 

           

Find the angles of the triangle ABC, given that a=8,2 cm,b=8,2 cm and c=9,6 cm     [54˚10‘ and 71˚40‘] 
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Solve sides and size of acute (=sharp) angles in a right-angle triangle ABC (the longest side – 
hypotenuse is AB) 

c = 35 m, b = 20 m 
 

Solve sides and size of acute (=sharp) angles in a right-angle triangle ABC (the longest side – 
hypotenuse is AB) 

a = 15 cm, β = 42˚ 
 

 

Solve sides and size of acute (=sharp) angles in a right-angle triangle ABC (the longest side – 
hypotenuse is AB) 

b = 18 dm, β = 33˚ 
 

 

Solve sides and size of acute (=sharp) angles in a right-angle triangle ABC (the longest side – 
hypotenuse is AB) 

a = 5,8 dm, α = 37˚30’ 
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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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