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kosinus poznávají žáci v úlohách, které jsou součástí 

prezentace. 
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Zavedení funkce sinus a kosinus 

                                 xz…základní velikost orientovaného úhlu (radián) 

x…libovolná velikost orientovaného úhlu  (radián) 

01 …počáteční rameno orientovaného úhlu  

0X…koncové rameno orientovaného úhlu  

bod X …průsečík jednotkové kružnice a ramene 0X 
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Funkce sinus 

                                 Každému reálnému číslu x je jednoznačně přiřazeno 

číslo  yL. 

Funkcí sinus se nazývá funkce na množině všech 

reálných čísel, která každému reálnému číslu x 

přiřadí číslo yL.   

 

0 

X [xL, yL] 

 

 

1 

x 

1 

yL 



Funkce kosinus 

                                 Každému reálnému číslu x je jednoznačně přiřazeno 

číslo  xL. 

Funkcí kosinus se nazývá funkce na množině všech 

reálných čísel, která každému reálnému číslu x 

přiřadí číslo xL.  
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Úloha 1 

                                 

Zdůvodněte, proč jsou právě zavedené funkce na 

intervalu od 0 po π/2 totožné s příslušnými funkcemi 

definovanými pomocí pravoúhlého trojúhelníku.                                



Periodicita funkcí sinus a kosinus 

                                 Pro každé celé číslo k a pro každé reálné číslo x platí 

 

sin(x + 2kπ)  = sin x 

 

cos(x + 2kπ) = cos x 
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Úloha 2 

                                 
Doplňte následující tabulku:                    

x 0 π/6 π/4 π/3 π/2 π 3π/2 
 

sin x 

cos x 



Úloha 3 

                                 
Zamyslete se na vlastnostmi funkcí sinus a kosinus 

na celém oboru reálných čísel. 

1) Jsou funkce shora nebo zdola omezené? 

2) Mají maximum nebo minimum, v kladném případě 

ve kterých bodech? 

3) Určete obor hodnot. 

4) Na kterých intervalech jsou funkce rostoucí nebo 

klesající? 

5) Je některá z funkcí sudá nebo lichá? 

 

 



Úloha 4 

                                 

Dokažte: 

sin 50°= sin 770° 

cos (-15π) = cos π 

 

Vypočtěte: 

cos 4π;  sin (5π/6);  cos (13π/3);  cos (-27π/6);  

sin(-11π/4) 

 

Určete hodnotu x, aby platilo 

sin x = 0,5     cos x < 0 
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