
MATEMATIKA – 9. ročník 
😊Tyto úkoly se budou považovat za splněné. Po návratu do školy jen shrneme a ověříme v testu 

(testech). Pokud se nařízení zavření škol protáhne, dostanete další úkoly, ale tyto už z webu zmizí! 

Nepodceňujte to rozložte si to do několika dnů a zkoušejte počítat! Není to nic nového!!! 

Pro případné konzultace, dotazy, pomoc apod. jsem k dispozici na e-mailu houskova@zsstjicin.cz.  

Nebo jsem zase obnovila starý přístup na Skype (jméno: marthous). Zde se budu snažit být k dispozici 

v pracovních dnech od 8 hodin do 11 hodin. Případně nechávejte vzkazy a já vás pak zkusím kontaktovat. 

 

„Práci zdar, Koronaviru zmar!!!“ 

 

 

1/ Procvičování tématu „Goniometrické funkce v geometrických útvarech“  

- povinně všichni do sešitu cvičení z učebnice str. 43 cv. 3a), 4 (výsledky v zadní části 

učebnice) 

- dobrovolně - první sada příkladů z přiloženého souboru uziti_goniometrie.doc 

 

 

2/ Procvičování tématu „Goniometrické funkce v praxi“   

  - povinně všichni do sešitu cvičení z učebnice str. 45 cv. 1, 2, str. 46 cv. 3, 4, 5 (těmto 

cvičením předchází 2 vzorové příklady) 

 

  - dobrovolně z druhé sady příkladů v souboru uziti_goniometrie.doc (na posledních 

stránkách souboru jsou výsledky pro kontrolu) 

 

  - postup:  1/ pořádně přečíst zadání 

   2/ zápis pomocí náčrtku (musí obsahovat pravoúhlý trojúhelník; stejně jako 

v úlohách Pythagorovy věty) a vyznačení známých údajů 

   3/ výpočet(y) pomocí goniometrických funkcí nebo Pythagorovy věty 

   4/ Odpověď 

 

  - pro určení hodnot goniometrických funkcí zkuste využít kalkulačku (tlačítka sin, cos, 

tan pro určení hodnoty funkcí, tlačítka sin-1, cos-1, tan-1 pro určení hodnoty úhlu; pro 

zadávání úhlů nebo převod na stupně a minuty je tlačítko ° , ,,); kalkulačka je i pod 

Windows v PC nebo na internetu 

Lekci použití kalkulaček najdete třeba na https://slideplayer.cz/slide/2442371/. 

Kdo nemá lepší kalkulačku nebo mu to nepůjde, může využít on-line převodový 

kalkulátor třeba na https://www.vypocitejto.cz/goniometricke-funkce/ (úhel jen do 90O!!!) 

 

 - v přiloženém souboru PowerPointu Vyuziti_goniometrickych_funkci najdete lehčí i 

náročnější vzorově vypočítané příklady. 
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