
Přijímací zkoušky 

Vyzkoušet si na nečisto testy je možné z archivu na stránkách 

CERMATU. Dále je možné používat tištěnou podobu, kterou jste si 

mohli zakoupit na začátku roku. V textu najdete stručné shrnutí všech 

znalostí, které testy prověřují. S přípravou pomáhá i televizní kanál 

ČT2. Doporučuji se na to podívat. Velmi hezkým způsobem jsou 

jednotlivé kapitoly opakovány. Cílem přijímacích zkoušek je prověření, 

jak využíváte znalosti učiva základní školy na jednoduchých příkladech. 

Při řešení se snažte používat nejsnadnější a nejkratší způsob. 

 

 

Goniometrické funkce:  

V pracovním listu jsou všechny funkce shrnuty najednou. Otevři si 

odkaz, vyplň pracovní list a ukonči ho (FINISH). Zvol volbu poslat email. 

Tabulku vyplň (celé jméno, třída, název) a pošli na adresu: 

kucerova.zsbynov@email.cz 

 

Nyní nás čeká používání goniometrických funkcí v různých úlohách. Je 

potřeba hledat pravoúhlý trojúhelník a v něm alespoň 2 údaje. Dále 

budeme používat znalosti, které jsi teď trénoval/a: 

- výpočet hodnot funkce 

- vyhledávání hodnot funkce v tabulkách 

- vyhledávání velikosti úhlu podle zadané hodnoty funkce 

 

Pokusím se demonstrovat postupy k používání funkcí. 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/ft72869lv
mailto:kucerova.zsbynov@email.cz


Určování funkcí 

Vypočítej sinus, kosinus a tangens vyznačeného úhlu: 

  

Funkce sinus je rovna poměru protilehlé strany a přepony. 

K vyznačenému úhlu  je protilehlá strana dlouhá 40 cm a přepona je 

dlouhá 50 cm. Můžeme napsat: sin 𝜔 =
40

50
= 0,8 

 

Počítáme velikost úhlu 

V pravoúhlém trojúhelníku KLM s pravým úhlem při vrcholu L je  

𝑘 = 5 𝑐𝑚, 𝑙 = 12 𝑐𝑚. Urči velikost vnitřních úhlů. 

Nejprve si nakreslíme náčrtek a vyznačíme zadané hodnoty. 

 

Spočítáme velikost úhlu LKM (u vrcholu K). Zadaná strana 𝑘 je 

protilehlá odvěsna k hledanému úhlu a strana 𝑙 je přeponou. Funkce, 

která je poměrem protilehlé odvěsny a přepony je funkce sinus. 

𝑠𝑖𝑛|𝐿𝐾𝑀| =
𝑘

𝑙
=

5 𝑐𝑚

12 𝑐𝑚
≐ 0,4167 



Nyní si vezmeme tabulky. Najdeme si funkci sinus. V hodnotách 

najdeme poměr, který vyšel. Pokud tam toto číslo není, najdeme to 

nejbližší a určíme velikost úhlu. 

|𝐿𝐾𝑀| ≐ 24°40´ 

Druhý úhel můžeme dopočítat přes velikosti úhlu nebo pomocí 

goniometrických funkcí. 

První způsob je sice jednodušší, ale není zcela správně. Pokud bychom 

někde udělali chybu, nenašli bychom ji. Je lepší použít druhý způsob 

k výpočtu a první způsob pouze ke kontrole. 

1. způsob: Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku je 180°. Jeden je 

pravý, tj. součet zbylých dvou vnitřních úhlů je 90°. 

|𝐾𝑀𝐿| = 90° − 24°40´ = 65°20´ 

2. způsob: Podobný při hledání prvního úhlu. Pro hledaný úhel je 

zadaná přilehlá odvěsna a přepona, což používá funkce kosinus. 

cos|𝐾𝑀𝐿| =
5 𝑐𝑚

12 𝑐𝑚
≐ 0,4167 

Opět v tabulkách najdeme hodnotu buď stejnou, nebo nejbližší. 

Pozor jde o tabulku pro funkci kosinus! 

 

|𝐾𝑀𝐿| ≐ 65°20´ 

 

Počítáme délku strany 

V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem u vrcholu A je 

𝛽 = 35°, 𝑐 = 8 𝑐𝑚. Urči délky zbývajících stran. 

Pro získání představy o daném trojúhelníku je nejideálnější náčrtek. 



 

Zadaná strana je přilehlá odvěsna k zadanému úhlu. 

Pro výpočet přepony použijeme funkci kosinus. 

cos 𝛽 =
𝑐

𝑎
 

S tímto předpisem pracujeme jako s rovnicí, kde neznámou je 𝑎 

Obecné vyjádření: 

cos 𝛽 =
𝑐

𝑎
 /. 𝑎 

𝑎 cos 𝛽 = 𝑐 /: cos 𝛽 

𝑎 =
𝑐

cos 𝛽
 

Do tohoto vyjádření pouze dosadíme číselné hodnoty a spočítáme. 

𝑎 =
8 cm

cos 35°
≐

8 cm

0,8192
≐ 9,77 cm 

Pro výpočet protilehlé odvěsny použijeme funkci tangens. 

𝑡𝑔 𝛽 =
𝑏

𝑐
 

Dále postupujeme stejně jako v předchozí části. Kontrolu správnosti 

výpočtů můžeme ověřit Pythagorovou větou. 

 

 

 



 

Při řešení postupuj takto: 

- v náčrtku si vyznač zadané prvky 

- uvědom si, který neznámý prvek chceš určit 

- rozhodni, co můžeme použít 

o Pythagorovu větu 

o součet velikostí vnitřních úhlů 

o goniometrickou funkci 

- ze zvoleného vztahu vyjádři požadovanou neznámou 

- do upraveného vzorce dosaď a neznámou vypočítej 

 

Podle vzorových příkladů spočítej následující úlohy do cvičného sešitu: 

učebnice 73/1 

  74/2-5 

  75/6-7 

  76/8-11 

sbírka 99/46-47 

 

Pošli na známý email všechny příklady. 

  


