
math4u.vsb.cz

TRIGONOMETRIE TROJÚHELNÍKU

TABULKOVÁ HRA

Pro každou otázku v testu existuje právě jedna správná odpověď, kterou označíte
kliknutím na příslušné políčko. Tlačítko Odevzdat slouží k ukončení testu,
zobrazení výsledků a správných odpovědí.

Upozornění: Omlouváme se, zdá se, že soubor neotevíráte v
aplikaci podporující práci s Javascripty. Pro bezproblémovou
funkčnost tohoto PDF souboru si jej uložte na svůj lokální
disk a otevřete z tohoto disku v aplikaci Adobe Reader.
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Na obrázku je pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem
u vrcholu C . Označte v tabulce správné definice uvedených
goniometrických funkcí v tomto trojúhelníku.

1. sinα =

a
c

b
c

a
b

b
a

c
a

c
b

2. sinβ =

3. cosα =

4. cosβ =

5. tgα =

6. tgβ =

7. cotgα =

8. cotgβ =



Jsi Einstein!Parádička!
Tomu říkám fajnová prácička!

Dobrá práce, kámo!Dnes ses vážně překonal!Pozor, aby Sheldon Cooper nezačal žárlit!Zbývá malý krůček,
příště pokus bude stylový!

Dost dobrý, jako!Dobrá práce, dej si piškotek. . .Skvěle! K dokonalosti chybí
jen milimetry.

Jsi už tak blízko vítězství, nevzdávej to!Nezoufej, je tu prostor pro zlepšení.Nebylo to nejhorší, ale příště si dej čokoládu a
bude to ještě lepší.

Buď optimista, polovina výsledků je bez chyby.Není to špatné, ale mohlo by to být lepší. . .Máš na víc! Musíš ještě zamakat!To bylo o fous! Musíš zabrat, příště by to už
nemuselo vyjít.

Unikl jsi pětce, ale to neznamená,
že se nemáš více učit!

Zvládl jsi to,
ale je tady stále prostor pro zlepšení.

Nebyla to žádná Enigma,
tak kde je problém?

To dáš! Neházej flintu do žita!Ten trapný pocit, když dokončíš výpočet a tvůj
výsledek není ani jedna z možností. . . .

Většina tvých odpovědí
byla bohužel jako π — iracionální.

Příště to snad bude lepší.

Příště nenásob své znalosti nulou.Víš, že máš vybírat správné odpovědi!?Tvé znalosti jsou jako odmocnina z −1.

Počet správných odpovědí:




