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6. modul – 6.1 kártyakészlet

6.1 kártyakészlet leírása
A kártyákon pontok koordinátáit találjuk. A tanulók feladata, hogy megtalálják azokat a társaikat, akik
a kártyájukon ugyanarra az egyenesre illeszkedő pontot kaptak. 9 egyenes, és hozzá 36 kis kártya van
a kártyakészletben. Minden kártya számozott, így könnyen kivehetők azok a kártyák, amelyekre nincs
szükség (mert 36-nál kevesebb tanuló van).
Az egyenesek egyenleteit javasoljuk kivetíteni, a bemutatóban található dia segítségével.
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6. modul – 6.2 kártyakészlet

6.2 kártyakészlet (feldarabolt négyzetek)
Minden csoport megkapja a 6.2 kártyakészletet, amelyben 8 egyenes grafikonja, egyenlete, tengelymetszetei és 2 pontja alkot egy négyzetet. A feladat az, hogy az összetartozó kártyákat csoportosítva mind a
8 nagyobb négyzetet rakják ki. Az ábra mutatja az eredményt.
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6. modul – 6.3 TOTÓ

6.3 igaz-hamis totó: igaz-hamis kérdések az egyenes jellemzőiről
Módszertani megjegyzés: Minden csoport kap egyet a totóból, amelyet adott időre kell kitölteni. Javasoljuk,
hogy ezután a tanár maga javítsa ki – így kap egyfajta képet arról, hogy a gyerekek mennyire értik az anya
got.

kérdés

I/H

1.

Egy egyenesnek egy irányvektora van.

H

2.

Egy egyenesnek legfeljebb egy iránytényezője van.

I

3.

Két párhuzamos egyenes normálvektora lehet egyenlő.

I

4.

Az x = –2 egyenes meredeksége 0.

H

5.

A v(3; 2) és az n(3; 2) lehet ugyanannak az egyenesnek irányvektora
és normálvektora.

H

6.

Ha egy egyenes irányszöge 45°, akkor a meredeksége –1.

H

7.

Az egyenes irányszögének szinuszát megkapjuk, ha egy irányvektor
v2 koordinátáját osztjuk az irányvektor hosszával.

I

8.

Ha n egy egyenes normálvektora, akkor 2n is normálvektora ugyanannak
az egyenesnek.

I

9.

Ha v egy egyenes irányvektora, akkor –v is irányvektora ugyanannak
az egyenesnek.

I

10.

Minden egyenesnek van iránytényezője.

H

11.

Ha egy egyenesen található (nem nulla hosszúságú) vektort elforgatunk
90°-kal, akkor az adott egyenes normálvektorát kapjuk.

I

12.

Ha egy egyenesre merőleges (nem nulla hosszúságú) vektort elforgatunk
90°-kal, akkor az egyenes normálvektorát kapjuk.

H

13.

Az irányvektor hossza bármekkora lehet (kivéve nullát).

I

+1.

Párhuzamos egyenesek irányvektora egymás számszorosa (nem 0-szoros).

I
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kérdés
1.

Egy egyenesnek egy irányvektora van.

2.

Egy egyenesnek legfeljebb egy iránytényezője van.

3.

Két párhuzamos egyenes normálvektora lehet egyenlő.

4.

Az x = –2 egyenes meredeksége 0.

5.

A v(3; 2) és az n(3; 2) lehet ugyanannak az egyenesnek irányvektora
és normálvektora.

6.

Ha egy egyenes irányszöge 45°, akkor a meredeksége –1.

7.

Az egyenes irányszögének szinuszát megkapjuk, ha egy irányvektor
v2 koordinátáját osztjuk az irányvektor hosszával.

8.

Ha n egy egyenes normálvektora, akkor 2n is normálvektora ugyanannak
az egyenesnek.

9.

Ha v egy egyenes irányvektora, akkor –v is irányvektora ugyanannak
az egyenesnek.

10.

Minden egyenesnek van iránytényezője.

11.

Ha egy egyenesen található (nem nulla hosszúságú) vektort elforgatunk
90°-kal, akkor az adott egyenes normálvektorát kapjuk.

12.

Ha egy egyenesre merőleges (nem nulla hosszúságú) vektort elforgatunk
90°-kal, akkor az egyenes normálvektorát kapjuk.

13.

Az irányvektor hossza bármekkora lehet (kivéve nullát).

+1.

Párhuzamos egyenesek irányvektora egymás számszorosa (nem 0-szoros).
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6. modul – 6.5 diagnosztika

6.5 diagnosztika a párhuzamos és merőleges egyenesek ellenőrzésére
Diagnosztikai céllal javasoljuk a következő kérdéssort, amelyet diákkvartettben is feldolgozhatunk. A bemutató tartalmazza a feladatokat. A feladat ismertetése után adjunk időt a csoportoknak, hogy a választ
megbeszélhessék, majd a tanár jelére a csapatok szóvivői egyszerre, feltartott ujjaik számával jelzik a megoldás számát. Ha több megoldás is van, akkor a diák mindkét kézzel jelez egy-egy jó megoldást – a jó
megoldások száma egyik kérdésnél sem több kettőnél.

1. Mekkora az m értéke, ha az mx = y + 2 egyenesről tudjuk, hogy átmegy az (6; 1) ponton?
1) 2;

2) –2;

3) 0,5;

4) –0,5;

5) nincs a felsoroltak között.

Megoldás: 3) 0,5.

2. Az alábbiak közül melyik lehet a 2x – 3y = 4 egyenletű egyenes irányvektora?
1) v1(2; 3);

2) v2(3; 2);

3) v3(–6; –4);

4) v4(3; –2);

5) v5(–6; –9).

Megoldás: v2 és v3.

3. Mekkora p értéke, ha a 2y = px + 2 és az y = 4x – 8 egyenesek párhuzamosak?
1) 4;

2) –1;

3) –2;

4) 8;

5) 2.

Megoldás: 4) 8.

4. Mekkora a értéke, ha az y + 2 = ax és a 3y = –5x + 9 egyenesek merőlegesek egymásra?
3
5
3
;
2) –
;
3) –5;
4) 3;
5)
.
1)
5
3
5
3
.
Megoldás: 1)
5
5. Mi az A(4; 3) és a B(2; –3) pontok által meghatározott szakasz felezőmerőlegesének egyenlete?
1
1
1
1
1
1) y = 3x –
;
2) y = –
x–
3) y =
x–1
4) y = –
x+1
5) y = –x + 1
3
3
3
3
3
1
x+1
Megoldás: 4) y = –
3
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Feladatlap
1. Mekkora az m értéke, ha az mx = y + 2 egyenesről tudjuk, hogy átmegy az (6; 1) ponton?
1) 2;

2) –2;

3) 0,5;

4) –0,5;

5) nincs a felsoroltak között.

2. Az alábbiak közül melyik lehet a 2x – 3y = 4 egyenletű egyenes irányvektora?
1) v1(2; 3);

2) v2(3; 2);

3) v3(–6; –4);

4) v4(3; –2);

5) v5(–6; –9).

3. Mekkora p értéke, ha a 2y = px + 2 és az y = 4x – 8 egyenesek párhuzamosak?
1) 4;

2) –1;

3) –2;

4) 8;

5) 2.

4. Mekkora a értéke, ha az y + 2 = ax és a 3y = –5x + 9 egyenesek merőlegesek egymásra?
3
3
5
1)
;
2) –
;
3) –5;
4) 3;
5)
.
5
5
3
5. Mi az A(4; 3) és a B(2; –3) pontok által meghatározott szakasz felezőmerőlegesének egyenlete?
1
1
1
1
1
1) y = 3x –
;
2) y = –
x–
3) y =
x–1
4) y = –
x+1
5) y = –x + 1
3
3
3
3
3

Feladatlap
1. Mekkora az m értéke, ha az mx = y + 2 egyenesről tudjuk, hogy átmegy az (6; 1) ponton?
1) 2;

2) –2;

3) 0,5;

4) –0,5;

5) nincs a felsoroltak között.

2. Az alábbiak közül melyik lehet a 2x – 3y = 4 egyenletű egyenes irányvektora?
1) v1(2; 3);

2) v2(3; 2);

3) v3(–6; –4);

4) v4(3; –2);

5) v5(–6; –9).

3. Mekkora p értéke, ha a 2y = px + 2 és az y = 4x – 8 egyenesek párhuzamosak?
1) 4;

2) –1;

3) –2;

4) 8;

5) 2.

4. Mekkora a értéke, ha az y + 2 = ax és a 3y = –5x + 9 egyenesek merőlegesek egymásra?
3
3
5
1)
;
2) –
;
3) –5;
4) 3;
5)
.
5
5
3
5. Mi az A(4; 3) és a B(2; –3) pontok által meghatározott szakasz felezőmerőlegesének egyenlete?
1
1
1
1
1
1) y = 3x –
;
2) y = –
x–
3) y =
x–1
4) y = –
x+1
5) y = –x + 1
3
3
3
3
3
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7. modul – 7.1 kártyakészlet

7.1 kártyakészlet leírása
Minden tanuló kap egy kártyát, amelyen két pont található: ezek egy szakasz végpontjai. A feladat a sza
kasz felezőpontjának
meghatározása. Azok a tanulók kerülnek egy csoportba, akiknek a felezőpontjai
7.1 kártyakészlet
megegyeznek. A tanári kártyákon megtaláljuk a felezőpontokat, amelyeket a tanulói kártyák kiosztása
Minden tanuló kap egy kártyát, amelyen két pont található: ezek egy szakasz végpontjai. A
után a csoportoknak megfelelő asztalokra rak le a tanár, és a gyerekek megkeresik a saját felezőpontjuknak
feladat
a szakasz felezĘpontjának meghatározása. Azok a tanulók kerülnek egy csoportba,
megfelelő
asztalt.
akiknek a felezĘpontjai megegyeznek. A tanári kártyákon megtaláljuk a felezĘpontokat,
amelyeket a tanulói kártyák kiosztása után a csoportoknak megfelelĘ asztalokra rak le a tanár,
és a gyerekek megkeresik a saját felezĘpontjuknak megfelelĘ asztalt.
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Matematika „A”

11. évfolyam

7. modul – 7.3 munkalap

metsző
7.3 munkalap
Írd a kártyádon található

éri

érő

kit

a megfelelő helyre!

ntő

példák betűjelét
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9. modul – 9.1 kártyakészlet

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D
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9. modul – 9.2 kártyakészlet

Micimackó elhatározta, hogy meglátogatja barátait, Tigrist és Malackát.
Először Tigrishez ment, aki 170 m-re lakott tőle. Utána Malackához indult. 70 m megtétele után éppen félúton járt, amikor eszébe jutott, hogy
Malacka ajándékát otthon hagyta, így útvonaláról 60°-kal eltérve hazarohant érte. Felvette az ajándékot, és egyenesen Malackához ment.
Összesen mekkora utat tett meg Micimackó?

Egy gát keresztmetszete olyan trapéz, amelynek a folyó felé eső része a
meredekebb. AD = 3,7 m. A gát teteje 2 méter széles. A kevésbé meredek oldal BC = 5,2 m, és a folyó szintjével 35°-os szöget zár be. Milyen
széles a gát alapja és mekkora magassága?
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9. modul – 9.2 kártyakészlet

Egy faluszéli tanyáról a tulajdonosok faluközpontba mennek a
ügyeiket intézni. Először kimennek a 800 m hosszú egyenes földúton
(AB) a főútra. A földút 40°-os szöget zár be a főúttal. Ott 1,5 km-t mennek egyenesen, ahol egy elágazáshoz érnek (C). Itt letérnek egy másik
főútra, amely 80°-os szöget zár be az előző főúttal, és a faluközpontig az
ábrán látható útvonalon haladnak még 1200 métert (D). Légvonalban
milyen távol van a tanya a faluközponttól?

Egy mobiltelefon-szolgáltató központ három adótornyot helyezett el
egy 8 km, egy 9 km és egy 10 km hatótávolságút. Az adótornyok nem
egy vonalban helyezkednek el, és hatóköreik érintik egymást. Mekkora
az a belső terület, amelyet egyik adótorony sem fed le?
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9. modul – 9.3 feladatlap

Mintapélda3
Milyen hosszúak az általános négyszög oldalai, ha az AC átlója 18 cm hosszú? Az A csúcsnál lévő szöget az
átló 36,2°-os és 32,6°-os, a C csúcsnál lévő szöget pedig 18°-os és 42°-os részekre bontja úgy, hogy a 36,2°-os
és a 18°-os szögek vannak azonos oldalon.
Megoldás menete:
1. Ábra készítése:

2. Ismert adatok:

3. Keressük:

4. A négyszög D csúcsánál lévő szögének meghatározása:

5. A négyszög B csúcsánál lévő szögének meghatározása:

6. Az ACD háromszög CD oldalának kiszámítása szinusztétellel:

7. Az ACD háromszög AD oldalának kiszámítása szinusztétellel:

8. Az ABC háromszög AB oldalának kiszámítása szinusztétellel:

9. Az ABC háromszög BC oldalának kiszámítása szinusztétellel:

10. Válasz:

Matematika „A”

11. évfolyam

9. modul – 9.4 feladatlap

Mintapélda4
Az utasokat a folyón egy komp viszi az egyik partról a másikra. A kiindulási pontból a cél a folyási iránnyal a parthoz viszonyítva 30°-os szögben látszik. A folyó sodrása miatt a kompnak más irányban kell
haladnia. Mekkora ez az eltérés, ha a komp sebessége állóvízben 2,5 m/s, a folyóé 2 m/s?
Megoldás menete:
1. Ábra készítése:

2. Ismert adatok:

3. Keressük:

4. A feladat megoldását könnyítő észrevételek:

5. A keresett szög kiszámítása szinusztétellel:

6. Válasz:
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Mintapélda6
Egy háromszög oldalai 8 cm, 11 cm és 13 cm hosszúak. Mekkorák a szögei?
Megoldás:
1. Adatok kiírása:

2. Keressük:

3. Koszinusztétellel kiszámítjuk a legnagyobb oldallal szemközti szöget:

4. Valamely másik szöget meghatározzuk szinusztétellel:

5. A háromszög harmadik szögének kiszámítása:

6. Válasz:

9. modul – 9.5 feladatlap
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9. modul – 9.6 feladatlap

Mintapélda8
Egy háromszög egyik oldala 8,4 cm, a hozzá tartozó súlyvonal 7,6 cm hosszú, az adott oldalon fekvő egyik
szög 48°. Mekkorák a háromszög hiányzó oldalai és szögei?
Megoldás menete:
1. Ábra készítése:

2. Ismert adatok:

3. Keressük:

4. A súlyvonal által kettéosztott szög részei (szinusztétel):

5. A súlyvonal és az adott oldal által bezárt szög kiszámítása szinusztétellel:

6. Az egyik oldal kiszámítása szinusztétellel:

7. Koszinusztétellel a háromszög harmadik oldalának kiszámítása

8. A háromszög másik szögének kiszámítása valamelyik tétellel:

9. A háromszög harmadik szögének meghatározása:

10. Válasz:
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9. modul – 9.7 feladatlap

Mintapélda9
Egy paralelogramma átlói 6,2 cm és 8,7 cm hosszúak. A közbezárt szögük 52°. Milyen hosszúak az oldalai?
Megoldás menete:
1. Ábra készítése:

2. Ismert adatok:

3. Keressük:

4. Paralelogramma átlóiról tudjuk:

5.	A paralelogramma egyik oldalának kiszámítása koszinusztétellel (két félátló, közbezárt szög, parale
logramma oldala):

6.	A paralelogramma másik oldalának kiszámítása koszinusztétellel (két félátló, közbezárt szög, paralelogramma oldala):

7. Válasz:
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9. modul – 9.8 feladatlap

Mintapélda10
Egy háromszögnek ismerjük két oldalát, melyek 3,2 cm és 7, 8 cm hosszúak. A területe 11,8 cm2. Milyen
hosszú a harmadik oldala?
Megoldás menete:
1. Ismert adatok kiírása:

2. Keressük:

3. Háromszög területképlete két oldal és a közbezárt szög ismeretében:

4. A területképletből a közbezárt szög kiszámítása:

5. A lehetséges szögek:

6. Hegyesszögű háromszögben a harmadik oldal kiszámítása koszinusztétellel:

7. Tompaszögű háromszögben a harmadik oldal kiszámítása koszinusztétellel:

8. Válasz:

