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GONIOMETRICKÉ FUNKCE 

Velikost úhlu – stupňová a oblouková míra 
 
- míra stupňová –jednotky 1⁰ (stupeň) 
- míra oblouková – jednotky 1 rad (radián) 
 
RADIÁN – středový úhel 
 - na jednotkové kružnici odpovídá oblouku o 
délce 1 jednotky 



GONIOMETRICKÉ FUNKCE 

JEDNOTKOVÁ KRUŽNICE 
    délka (r = 1 jednotka) =  2∏ 
 
2 ∏  rad = 360⁰               1 ⁰ = ∏   rad 
                                                   180 ⁰  
 
dále používáme- minuta  ´, vteřina  ´´ 
1 ⁰ =60´, 1´=60´´, 1 ⁰ =3600´´ 
 
např.: 12 ⁰24´35´´  
 



GONIOMETRICKÉ FUNKCE  

Základní goniometrické funkce: 
 
SINUS – sin 
 
KOSINUS- cos 
 
TANGEMS- tg 
 
KOTAMGENS- cotg  
 



GONIOMETRICKÉ FUNKCE 

 Definovány fce pro úhel α : 
 
sin α= a/c 
 
cos α =b/c 
 
tg α =a/b 
 
cotg α =b/a                  obr.1 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Pravouhly_trojuhelnik_C.png


GONIOMETRICKÉ FUNKCE 

Definovány fce pro úhel β : 
 
sin β= b/c 
 
cos β =a/c 
 
tg β =b/a 
 
cotg β =a/b  obr.2 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Pravouhly_trojuhelnik_C.png


GONIOMETRICKÉ FUNKCE  
sinus 

Graf funkce sinus -sinusoida                                  jednotková kružnice 

 
 
 
 
 
 
 
obr.3                                              obr.4 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sin.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sine_triangle_circle.svg


GONIOMETRICKÉ FUNKCE  
sinus 

• Vlastnosti funkce sinu 
Definiční obor: R (reálná čísla) 

Obor hodnot:  

Rostoucí: v každém intervalu  

Klesající: v každém intervalu  

Maximum je (v bodech  

Minimum je (v bodech  

  
 
                                                                                        obr.5 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Defini%C4%8Dn%C3%AD_obor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C3%A1ln%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obor_hodnot
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostouc%C3%AD_funkce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klesaj%C3%ADc%C3%AD_funkce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maximum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Minimum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sin.svg


GONIOMETRICKÉ FUNKCE  
cosinus 

Graf funkce cosinus – kosinusoida 
 
 
 
 
 
 
 
obr.6 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cos.svg


GONIOMETRICKÉ FUNKCE  
cosinus 

Vlastnosti funkce cosinus 
 k je libovolné celé číslo: 

• Definiční obor:R (reálná čísla) 

• Obor hodnot:  

• Rostoucí: v každém intervalu      

• Klesající: v každém intervalu  

• Maximum: +1 v bodech  

• Minimum: -1 v bodech  
 
 
                                            obr.7 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cel%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Defini%C4%8Dn%C3%AD_obor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C3%A1ln%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obor_hodnot
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostouc%C3%AD_funkce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klesaj%C3%ADc%C3%AD_funkce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maximum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Minimum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cos.svg


GONIOMETRICKÉ FUNKCE 

Obr.1 a 2 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pravouhly_trojuhelnik_C.
png 
obr.3 - 5 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sinus 
 
obr.6- 7 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosinus 
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