
 
 

Poniedziałek, 15.06.2020r. 

Temat: Związki między funkcjami trygonometrycznymi. 

Cel lekcji: 

Uczeń:  

- stosuje proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi:  

                      
     

     
 

                                 

-  znając wartość jednej z funkcji: sinus lub cosinus, wyznacza wartości pozostałych funkcji 
tego samego kąta ostrego; 

 

Zadania do samodzielnego wykonania: 

Zad. 1 (pomoc do rozwiązania tego zadania w filmie: https://youtu.be/jhWRSC8Gj28) 

 

Zad. 2  

 

Zad. 3 

 

Zad. 11 str. 262    

 

 



 
 

Wtorek, 16.06.2020r. 

Temat: Funkcje trygonometryczne -  zadania. 

Cel lekcji: 

Uczeń:  

-  wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus  i tangens kątów o 

miarach od 0° do 180°; 

-   korzysta z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic lub 

obliczonych za pomocą kalkulatora); 

-  oblicza miarę kąta ostrego, dla której funkcja trygonometryczna przyjmuje daną wartość 

(miarę dokładną albo – korzystając z tablic lub kalkulatora – przybliżoną); 

- stosuje proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi:  

                      
     

     
 

                                 

- znając wartość jednej z funkcji: sinus lub cosinus, wyznacza wartości pozostałych funkcji 

tego samego kąta ostrego; 

 

Notatka do zeszytu: 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zadanie do samodzielnego wykonania przy wykorzystaniu powyższych wzorów: 

 

Funkcje trygonometryczne sinus, cosinus i tangens kąta ostrego (I ćwiartka) są liczbami 

dodatnimi, a co dzieje się z kątami rozwartymi (II ćwiartka), wklęsłymi w III i IV ćwiartce. 

W II ćwiartce dodatni jest tylko sinus, cosinus i tangens są ujemne. 

W III ćwiartce dodatni jest tylko tangens, sinus i  cosinus są ujemne. 

W IV ćwiartce dodatni jest tylko cosinus, sinus i tangens są ujemne. 

 

 

 

 

 

Dla ułatwienia poniższej tabeli zachęcam do nauki wierszyka: 

Zapamiętaj !!! (zapisz w zeszycie jako notatkę) 



 
 

 

 

Zadanie 2 str. 259 

Zadanie 3 str. 259 

Notatka do zeszytu: 

 

Przykład do kolejnego zadania: 

 

Zadanie 5 str. 259  

Zadanie 6 str. 259  

 



 
 

 

Piątek, 19.06.2020r. 

Temat: Funkcje trygonometryczne -  zadania. 

Cel lekcji: 

Uczeń:  

-  wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus  i tangens kątów o 

miarach od 0° do 180°; 

-   korzysta z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych (odczytanych z tablic lub 

obliczonych za pomocą kalkulatora); 

-  oblicza miarę kąta ostrego, dla której funkcja trygonometryczna przyjmuje daną wartość 

(miarę dokładną albo – korzystając z tablic lub kalkulatora – przybliżoną); 

- stosuje proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi:  

                      
     

     
 

                                 

- znając wartość jednej z funkcji: sinus lub cosinus, wyznacza wartości pozostałych funkcji 

tego samego kąta ostrego; 

- korzysta z własności funkcji trygonometrycznych w łatwych obliczeniach geometrycznych, 

w tym ze wzoru na pole trójkąta ostrokątnego o danych dwóch bokach i kącie między nimi; 

 

W dniu dzisiejszym poznamy wzór na pole trójkąta w, którym nie musimy nać 

wysokości… wystarczą dwa boki i kąt między nimi. 

 

 

Notatka do zeszytu: 

 



 
 

 

 

Zadanie 1 

 

 

 

 

Zadanie 10 str. 260 

 

Zadanie 12 str. 260 

Zadanie 2 (https://youtu.be/tFPrBn7zqUs) 

 

https://youtu.be/tFPrBn7zqUs

