
Trocha teorie: 

Pravoúhlý trojúhelník je takový trojúhelník, jehož právě jeden vnitřní úhel je 

pravý a dva vnitřní úhly jsou ostré. 

 

Pouze pro pravoúhlý trojúhelník platí: 

Pythagorova věta Pro připomenutí vkládám obrázek, který byl na deskách 

učebnice 1. dílu v 8. ročníku. 

„Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou se rovná součtu obsahů čtverců 

sestrojených nad odvěsnami.“ 

„Pro pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C platí rovnost: 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2.“ 

 

Goniometrické funkce 

U pravoúhlého trojúhelníku musíme umět určit přeponu, protilehlou a 

přilehlou odvěsnu. 

 



Sinus úhlu se rovná poměru protilehlé odvěsny k přeponě. 

Cosinus úhlu se rovná poměru přilehlé odvěsny k přeponě. 

Tangens úhlu se rovná poměru protilehlé odvěsny k přilehlé odvěsně. 

 

Thaletova věta 

Jestliže trojúhelník ABC je pravoúhlý s přeponou AB, pak vrchol C leží na 

kružnici k s průměrem AB. 

Kružnice 𝑘 se nazývá Thaletova kružnice s průměrem AB. 

 

Vzorové příklady k využití Thaletovy kružnice sleduj .  

Nejčastěji se setkáme s úlohou, která vede ke  

z libovolného bodu. (Tečna je přímka, která je kolmá na poloměr a s kružnicí má 

právě jeden společný bod). Celkem hezký postup najdeme i . 

 

 

Procvičování vypracuj do cvičného sešitu a pošli ke kontrole nejpozději do 7.5. 

na email kucerova.zsbynov@email.cz.  

https://www.youtube.com/watch?v=FequYk88WsY
https://www.youtube.com/watch?v=ABP9fSEle5w
https://www.youtube.com/watch?v=0ii4_-GIh5Q


1. Pro trojúhelník ABC s pravým úhlem u vrcholu A je dáno 𝑎 = 8 𝑐𝑚 

𝑏 = 10 𝑐𝑚. Vypočítej velikost úsečky AB. 

 

2. Z kulatiny (kmen s průřezem tvaru kruhu) se má vyrobit hranol 

s maximálním čtvercovým průřezem. Jaká bude délka jeho hrany? 

 

3. Štafle, které jsou tvořeny dvěma žebříky o délce 2 m a největším 

rozpětím 1,2 m. O kolik centimetrů klesne konec štaflí, které maximálně 

rozevřeme? 

 

4. Lanová dráha na Pustevny spojuje dvě místa s nadmořskou výškou 620 m 

a 1020 m. Jejich vzdálenost vzdušnou čarou je 1587 m. Kolik minut trvá 

cesta lanovkou, je-li dopravní rychlost 2,5 m/s? 

 

5. Vypočítej úhlovou výšku Slunce, jestliže člověk vysoký 175 cm vrhá stín 

délky 2,4 m. 

 

6. Letadlo stoupá pod úhlem 7°30´. Jak vysoko vystoupí letadlo letící 

rychlostí 250 km/h za 15 minut?    

 

7. Pomocí Thaletovy kružnice sestrojte: 

a. pravoúhlý trojúhelník PQR s přeponou 𝑟 = 6 cm a 𝑣𝑟 = 2 cm. 

b. pravoúhlý trojúhelník RST s přeponou 𝑡 = 7 cm a |∢𝑅𝑆𝑇| = 40°. 

c. pravoúhlý trojúhelník CDE s přeponou |𝐶𝐷| = 8 cm a |𝐷𝐸| = 5 cm. 

 

8. Je dána kružnice 𝑘(𝐴; 5 cm) a bod R takový, že |𝐴𝑅| = 8 cm. Sestroj 

tečny z bodu R ke kružnici 𝑘. 

 

9. Poloměr kružnice 𝑘 je 5 cm a její střed S. Délka úsečky SZ je 7 cm.  

a. Narýsuj tečny z bodu Z ke kružnici. 

b. Vypočítej délku úsečky RT. 


