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Тригонометричні формули додавання
Методична розробка уроку
Мета уроку:
 домогтися засвоєння учнями тригонометричних формул додавання;
формувати вмiння вiдтворювати та обґрунтовувати зазначенi формули,
застосовувати

формули

додавання

до

обчислення

значень

та

перетворення тригонометричних виразiв;
 сприяти розвитку логічного мислення учнів;
 сприяти вихованню активності в навчанні, культури поведінки, письма,
мови.
Тип уроку: засвоєння знань, формування вмiнь.
Обладнання: підручник, електронна презентація.

Хiд уроку
І. Органiзацiйний етап
II. Актуалізація знань учнів.
Бліц-опитування (Робота в групах – по рядах)
Спростити вираз:
1. 1– sin2α =
2. 1– sin2α +cos2α =
3. 1– sin2α ∙ctg2α =
4. 1 + tgα∙ctgα =
5. sin2α – sin2α∙cos2α =
6. 1 + tg2α =
ІІІ. Формулювання мети та завдань уроку, мотивацiя навчальної
дiяльностi
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Завдання. Обчислiть без допомоги таблиць та
обчислювальних засобiв: cos 45 , cos 30 , sin 45 , sin 30 ,
cos 75 .

Проблема!
Як обчислити cos 75
75
Учнi помiчають, що cos 75  cos  45  30 i якби
була формула, яка пов’язує cos 75 з тригонометричними функцiями кутiв 45 i
30 , то виконання цього завдання не викликало б труднощiв.

Такi формули iснують, вони називаються тригонометричними формулами
додавання. За допомогою цих формул можна не тiльки виконувати обчислення
значень виразiв, а й перетворювати, спрощувати вирази.
Знаючи цi формули, можна, наприклад, без зайвих зусиль дослiдити
властивостi та побудувати графiк функцiї f ( x )  sin x cos 2 x  cos x sin 2 x . Отже,
основна дидактична мета цього уроку — вивчення тригонометричних формул
додавання та застосування цих формул.
Історична довідка.
Учнівська презентація.
Бхаскара ІІ

(1114
1114—1185,—

визначний

індійський

математик

та

астроном XII ст.. Очолював астрономічну обсерваторію в Удджайні
Удджайні.
В працях видатного ученого, Бхаскари II (XII століття), наведені формули
для синуса і косинуса суми і різниці кутів:

Тригонометрія
игонометрія розвивалась швидкими темпами і в таких класичних
сферах її застосування як артилерія, навігація, геодезія.
Зима за літом, ніч за днем.
Плюс змінюєт ься мінусом,
Все у природі і в людей
Йде за законом синуса.
Ряди везінь і невезінь:
То зверху, то насподі ми,
Із березоля в березіль
Виходимо й приходимо.
Гріхопадіння й каяття,
І нищення і творення.
Проста гармонія бутт я
Повт орення й повторення.
То вверх крокуємо то вниз,
Удачі за невдачами,
По синусоїді кудись
Всі пливемо неначе ми.
Г.П. Бевз
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V. Засвоєння знань.
План вивчення теми
Ознайомлення з тригонометричними
ригонометричними формулами додавання, звертаємо
увагу на те, що формули містять не один аргумент, а два.
1. cos      cos  cos   sin  sin 
2. cos      cos  cos   sin  sin 
3. sin      sin  cos   cos  sin 
4. sin      sin  cos   cos  sin 
5. tg     

tg   tg 
1  tg  tg 

6. tg     

tg   tg 
1  tg  tg 

VІ. Формування вмiнь
Виконання усних вправ
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1. Обчислiть:
а) sin 75 ; б) cos105 ; в) sin15 ; г) cos15 ; д) tg15 ; е) tg 75 .
2. Знайдiть значення виразу (робота в парах):
а) sin 20 cos 40  cos 20 sin 40 ; б) cos 70 cos10  sin 70 sin10 ;
в) sin 50 cos 40  cos 50 sin 40 ; г) cos 60 cos 30  sin 60 cos 30 ;
д)

tg 48  tg12
tg 75  tg 30
; е)
.
1  tg 48 tg12
1  tg 75 tg 30

Виконання письмових вправ. ( Перед тим як розв’язувати вправу, разом
iз учнями обговорюємо план її розв’язання).
1. Спростiть вираз:




а) 2 sin      cos  ; б) 2 sin      sin  ;
4


4




в) 2 cos      3 sin  ; г) 3 cos   2 cos     .
3


6
4
5

2. Вiдомо, що  і  — кути другої чвертi i sin   , cos   

15
. Знайдiть:
17

а) sin     ; б) sin     ; в) cos     ; г) cos     .
4. Доведiть тотожнiсть:
а) sin      sin      2 sin  cos  ;
б) cos      cos      2sin  sin  ;

VІІ. Пiдсумки уроку

VІІІ. Домашнє завдання
Вивчити тригонометричнi формули додавання.
Виконати вправи.
1. Обчислiть:
а) sin 21 cos 9  cos 21 sin 9 ;
в) cos

б) cos

8
7
8
7
cos
 sin sin
;
3
3
3
3

5
13
5
13
cos
 sin sin
; г) sin 80 cos 20  cos80 sin 20 ;
9
9
9
9

5

д)

tg10  tg 35
1  tg 67 tg 7
; е)
.
1  tg10 tg 35
tg 67  tg 7

2. Доведiть тотожнiсть:
а) sin      sin      2 cos  sin  ;
б) cos     cos      cos 2   sin 2  .
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