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Anotace: Prezentace je určena pro studenty středních 

průmyslových škol, obor strojírenství a technické 

lyceum. V prezentaci je nejprve zopakována definice 

funkcí sinus a kosinus. Pak je znázorněna konstrukce 

grafu funkce sinus pomocí jednotkové kružnice (použitá 

animace wikipedie – viz citace). V prezentaci jsou 

znázorněny křivky sinusoida a kosinusoida. Na základě 

jejich průběhů žáci určují vlastnosti funkcí sinus a 

kosinus. 

Červen 2013 



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.   
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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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Konstrukce grafu funkce sinus 

V následujícím slidu je předvedena konstrukce grafu  

funkce sinus.  

Sledujte pozorně souvislost polohy ramene 

orientovaného úhlu, jeho průsečíku s jednotkovou 

kružnicí, vzdálenosti yL (žlutá úsečka) a grafu 

funkce sinus. 

Obodbně lze ukázat i konstrukci grafu funkce 

kosinus. 
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Úloha 1 

                                 

Z grafu funkce sinus určete vlastnosti této funkce: 

1) obor hodnot, 

2) omezenost funkce, 

3) paritu funkce, 

4) body, ve kterých nabývá maxima, minima, 

5) intervaly, ve kterých je funkce rostoucí, klesající 

6) intervaly, ve kterých funkce nabývá záporných, 

kladných hodnot.  



Graf funkce kosinus 

Obr. 6    
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Úloha 2 

                                 

Z grafu funkce kosinus určete vlastnosti této funkce: 

1) obor hodnot, 

2) omezenost funkce, 

3) paritu funkce, 

4) body, ve kterých nabývá maxima, minima, 

5) intervaly, ve kterých je funkce rostoucí, klesající 

6) intervaly, ve kterých funkce nabývá záporných, 

kladných hodnot.  
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