
2.5 Trigonometrie 
 

1. Kam sahají její počátky, potřeba čeho si ji vynutila, čím 
se zabývá ? 

2. Jaký obrazec a které jeho vlastnosti jsou myšlenkovým 
zdrojem/pramenem trigonometrie ? 

3. Z náčrtku s popisem pojmenujte jednotlivé prvky  R-  ! 
4. Jaké jsou jednotlivé trojúhelníky na obr. 14 ? Která 

vlastnost a proč je spojuje ?  
5. Co plyne z podobnosti těchto trojúhelníků s ohledem na 

poměr určitých stran ? 
6. Na čem závisí velikost poměru stran a/c; jak se tento 

poměr mění, když se úhel  zvětšuje ? 
7. Jak byl tento poměr nazván a jak označován ? 

8. Jak se v tomto R-  jmenují poměry ostatních stran? 

9. Zvětšuje-li se úhel , pak hodnota  

   sin  –                         tg  – 

   cos  –                    cotg  –     

10. Jakou podmínku splňují hodnoty sin , cos  pro 
všechny ostré úhly ? 

11. Pomocí specifických R-  se stranami 1, 2, 2, 3 určete 
fční. hodnoty gon. fcí. pro úhly 30

0
, 45

0
, 60

0
. 

12.  Co je důsledkem Pyth. věty pro součet sin2  + cos2  ? 
13. Z čeho plyne, že 

   a obdobně    

14. Proč se v R-  úhly ,  vzájemně doplňují na 900 ? 
Ukažte na příkladech dvojic takovýchto úhlů. 

15. Jaký je vztah mezi hodnotami fcí a kofcí ? Uveď př. ! 
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