
Trigonometri
 

Tid: 90 minuter Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad & Linjal

Namn:

Beräkna .1. sin 30°
(1/0/0) 

Bestäm kvoten för  i triangeln nedan.2. cos v

(1/0/0) 

Välj det alternativ som uppfyller likheten  3. sin v = sin 60∘

(1/0/0) 

 v = −120°

 v = −60°

 v = 120°

 v = 240°

 v = 300°



a) Använd figuren och bestäm den utritade cirkelns ekvation.

     Endast svar krävs.

b) Ligger punkten  på cirkeln?

     Motivera ditt svar med en kort kommentar och en beräkning.

4. 

(3, 5;  2)

(2/0/0) 

Beräkna vinkeln  då den spetsiga triangelns area är  m². 

Avrunda till heltal.

5. v 7

(2/0/0) 

Lös ekvationen     i intervallet  .
6. 

cos v =
√3
2

0 ≤ v ≤ 360°
(1/1/0) 



Punkten    ligger på enhetscirkeln. Bestäm värdet för . Svara exakt.7. P tan v

(0/1/0) 

Du och din vän ska beräkna arean på en triangeln. Ni har fått veta att en av sidorna är  m
och en annan  m lång, samt att en av triangelns vinklar är  .

Din vän påstår att det inte är möjligt att beräkna arean utifrån den informationen ni fått.
Vad säger du? Beräkna arean, om det är möjligt, och motiverar ditt svar väl.

8. 37

50 60∘

(2/2/0) 

In den likbenta triangel   är sidan  lika lång som sidan . Hur lång är sidan 
 om vinkeln  och sidan   cm?

9. △ ABC AB BC

AC A = 32∘ AB = 5

(0/2/0) 

  cm2, 6

  cm5

  cm8, 5

  cm12, 5



I den spetsvinkliga triangeln  är arean  m². Bestäm triangelns kortaste sida med
en decimals noggrannhet. 

10. △ ABC 8

(0/2/2) 

Bestäm punkten   s  x-koordinat, som ligger i tredje kvadranten, då du vet att  

.  

Svara exakt.

11. Q

sin v = − cos w

(0/0/2) 



 

Kurt ska åka med bussen in till stan. Den stannar vid skolan och sen vid kyrkan i byn där
Kurt bor, innan den far vidare.

Han brukar snedda till hållplatsen vid skolan via en stig som går genom skogen. Nu är han
tyvärr lite sent ute och bussen är där om  minuter.  Det är precis lika lång tid som det tar
för honom att springa till hållplatsen om han håller hastigheten  km/h. Risken att missa
bussen är stor. 

Han gör ett snabbt övervägande. Om han i stället skulle ta cykeln till hållplatsen vid
kyrkan? Skulle han hinna då? Dit cyklar han på  minuter om han håller en hastighet på 
 km/h.

Sträckorna mellan Kurts hus, hållplatsen vid skola och hållplatsen vid kyrkan utgör en
triangel där vinkeln mellan de två hållplatserna sett från Kurts hus är . Bussen har
medelhastigheten  km /h på den raka sträckan mellan hållplatserna.

Räkna på uppgiften och ge Kurt ditt råd. 

12. 

4

15

5 20

100∘

50

(0/0/3) 


