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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Modulkapcsolódási pontok

A képességfejlesztés fókuszai

Matematika „A” 6. évfolyam

Tapasztalatok felelevenítése, rendszerezések a térbeli, síkra vonatkozó tükrözésről. A tükrözés
tulajdonságainak megfigyelése. A sík egyenesre vonatkozó tükrözésének bevezetése mozgatással. A
másolópapír használata. A mozgatásból következő egyszerű tulajdonságok megfogalmazása Az
egyenesre vonatkozó tükrözés tulajdonságainak megfigyelése másolópapír és pontrács használatával.
Egymásnak megfelelő részek keresése. Szerkesztési eljárás keresése és gyakorlati alkalmazása az
egyenesre vonatkozó tükrözésre. Külső pontból egyenesre merőleges szerkesztése.
6 óra
6. osztály
Tágabb környezetben: művészetek, építészet, festészet, biológia, technika, fizika, valamint szociális
kompetenciák

Szűkebb környezetben: 2. fejezet: egész számok, 6. fejezet: síkidomok, 8, fejezet: geometriai
számítások
Követő tevékenység: 0632 modul: Szimmetrikus alakzatok
Számolás kompetencia: Koordinátarendszer használata, műveletek koordinátákkal
Indukció dedukció: Tükörképek megfigyelése, konkrét esetekből általános tulajdonságok
megfogalmazása. A matematika jelöléseinek használata.
Szövegértés kompetencia: Utasítások értelmezése.
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AJÁNLÁS
A diákok négyfős csoportokban ülnek, olyan elrendezésben, hogy minden diák kényelmesen lássa a táblát is. A munkaformák túlnyomó többsége
kooperatívan szervezett, ezért a tanárnak célszerű ennek módszertanát továbbképzés keretében elsajátítani. Ez a forma lehetővé teszi, hogy a
matematikai kompetenciák mellett a diákok szociális készségeit is fejlesszük. Érdemes hangsúlyt fektetni a csoportépítésre és az együttműködési
szándék kialakítására, mert a ráfordított idő a későbbi együttműködést kívánó feladatok megoldásánál megtérül.

TÁMOGATÓ RENDSZER
A modulban előforduló kooperatív módszerek részletes leírása, illetve további módszerek és útmutatások: Dr. S. Kagan: Kooperatív tanulás. c.
könyvében találhatók.
A geometriai transzformációk témájának feldolgozásához tanári demonstráció céljára ajánlom a Balázs-Diák Kft. Matematika fóliasorozatának
geometria témájú fóliáit. Ezek illusztrációs, applikációs fóliákat és feladatlapokat is tartalmaznak, melyek jól használhatók a modul
kiegészítésére, szemléltetésre.

ÉRTÉKELÉS
A tanár a csoportok munkáját folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén segíti, illetve javítja a feladatok megoldását. Főként pozitív
szóbeli visszajelzésekkel motiválja a diákokat. Rendszeres szóbeli visszajelzést ad a csoportok együttműködéséről is. Ezen a területen nagy
türelemre és empátiára van szükség, mivel ennek eredményességét nem csak a megtanult képességek készségek befolyásolják, hanem a diákok
személyisége is. Az egyéni, páros és csoportos feladatok megoldása pontozható, szükség esetén osztályzattá váltható. Az egyéni és páros
feladatlapokat érdemes az óra végén beszedni. Ha tipikus hibát tapasztalunk, akkor arra érdemes a következő órán visszatérni. Ha egyéni
hiányosságot fedezünk fel, akkor ezt differenciált házi feladat feladásával pótoljuk (pl. a feladat otthoni újraszerkesztése beadandó lapon).
A két tengelyes tükrözés modul (0631, 0632) befejezése után diagnosztikai felmérő megírását ajánljuk.
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Eszközök,
Feladatok

I. Téma bevezetése, megfigyelések
1.
2.
3.
4.
5.

Ráhangolódás: Az árnyék meséje – felolvasás
Árnyék és tükörjáték – páros, csoportos játék
Tükörképek és eredetik – egyéni munka
Térbeli alakzatok tükörképének színezése – egyéni munka
Térbeli alakzatok tükörképének felépítése (színesrúd-készletből
készített alakzatok tükörképének felépítése párban)
6. Házi feladat: tükröződések megfigyelése, gyűjtőmunka

orientáció a térben
megfigyelőképesség
térlátás, szimmetriaérzékelés
térlátás, megfigyelőképesség

mese
1. feladatlap
1. feladatlap
1. feladatlap
1. feladatlap, Színesrúdkészlet

II. Tengelyes tükrözés
1.
2.
3.
4.

Ráhangolódás: Játék a zsebtükörrel
A másolópapír használata
A tengelyes tükrözés meghatározása
Tükrözés másolópapír használatával (megfelelő részek, pont párok
keresése)
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kísérletezés, tapasztalatgyűjtés
kézügyesség, rajzkészség
szabályalkotás
szabálykövetés, megfigyelés

Zsebtükör, 2. feladatlap
2. feladatlap, másolópapír
2. feladatlap
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III. Tengelyes tükrözés megfigyelése
1. Ráhangolódás: Páros játék a folyosón: tárgy – kép
2. Mozgatásból következő egyszerű tulajdonságok – egybevágóság
3. Tükrözés a koordinátarendszerben
4. Megfelelő részek színezése koordinátarendszerben
5. Megfelelő részek keresése, tulajdonságai
6. A tengelyes tükrözés tulajdonságai (összefoglalás diákkvártettel)

utasítások értelmezése, követése,
modellezés
Analógiás gondolkodás
tájékozódás a síkon, pontok ábrázolása
műveletek egész számokkal
szabályszerűségek megfigyelése
szabályszerűségek megfigyelése
általánosítás a konkrét tapasztalatokból

madzag, aszfaltkréta

4. feladatlap
5 feladatlap
Kérdések a diákkvártetthez

szövegalkotás
geometriai szemlélet fejlesztése

6. feladatlap

szövegértés, kiegészítés
utasítások értelmezése, végrehajtása

6. feladatlap
7. feladatlap

összefüggések keresése

7. feladatlap

Szerkesztési készség

8. feladatlap, táblakörző,
vonalzó

3. feladatlap
4. feladatlap

IV. A tengelyes tükrözés tulajdonságai
1. Ráhangolódás: füllentős játék
2. Tükrözés pontrács segítségével (speciális helyzetű egyenesek,
szakaszok, szög)
3. Hiányos szöveg kiegészítése a tapasztalat alapján
4. Utasítások végrehajtása négyzetrácson (tengelyes és középpontos
tükrözés, középpontos nagyítás, merőleges affinitás; „Sík pontjai
figyelem…”)
5. Transzformációk koordinátarendszerben a jelzőszámok
változtatásával (megfeleltetés az előző utasításokkal)
6. Tengelyes tükrözés szerkesztéssel
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V. Tengelyes tükrözés – szerkesztés
1. Ráhangolódás: széttöredezett rajz a koordinátarendszerben
2. Szerkésztés gyakorlása
3. Külső pontból adott egyenesre merőleges egyenes szerkesztése

szerkesztési készség
következtetés, általánosítás

9. feladatlap
10. feladatlap
11. feladatlap

szerkesztési készség
következtetés, általánosítás

12. feladatlap
13. feladatlap
14. feladatlap

VI. Szerkesztés gyakorlása
1. Ráhangolódás: „Mit rejt a tükör?”
2. Szerkésztés gyakorlása 1. (tükör és biliárdasztal)
3. Szerkésztés gyakorlása 2. (kör és háromszög)
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Téma bevezetése, megfigyelések
1. Ráhangolódás: Az árnyék meséje – felolvasás
Ennek az órának kettős célja van. Egyrészt a mese, valamint a valóságos élet tárgyaival való
kapcsolat révén motiválttá teszi a gyerekeket. Másrészt a valóságos jelenségek, tárgyak
megfigyelésével matematikai tapasztalatokra tesznek szert. Célunk, hogy észrevegyék, és
megfogalmazzák, hogy a térbeli tükörkép „ugyanolyan” mint az eredeti (megfelelő távolságok
és forma tekintetében), de nem mozgatható vele azonos helyzetbe. Az ilyen térbeli alakzatok
előállítása, színezése fejleszti a tér- és formaérzékelést.
Ráhangolódásként a tanár, vagy egy szépen olvasó gyerek olvassa fel a következő mesét.
BOLDIZSÁR ILDIKÓ: AZ ÁRNYÉK MESÉJE
Valamikor réges-régen az árnyékok is színesek voltak. Az embereknek nem kellett tükörbe
tekinteniük, ha meg akarták nézni magukat, elég volt rápillantaniuk az utca kövére vagy a ház
falára, és rögtön látták, hogy csálén áll a kalapjuk, leszakadt a kabátaljuk, netán falevelet,
madártollat sodort hajukba a szél. Az árnyékok engedelmesen követték az embereket, és
nagyon büszkék voltak pompás külsejükre. Nem volt közöttük két egyforma, mint ahogy az
emberek világában sem akadt ilyen. Ha az emberek megálltak, hogy elbeszélgessenek, az
árnyékok is szóba elegyedtek egymással:
– Hallottátok, mi történt azzal a zöld kockás fickóval? – kérdezgették. Vagy: – Nem tudjátok,
mi lehet a piros sapkással? Olyan régen láttuk! És hol van az a sárga hasú a csíkos
nadrágjával?
Így volt ez hosszú időn keresztül, s talán örökre így is maradhatott volna, ha egy napon az
egyik árnyék azt nem gondolja magában:
„Miért kell nekem folyton az ember nyomában járni? Miért nem mehetek oda, ahová én
akarok? Unom már, hogy mindig őt kell követnem, az ő ritmusára kell lépnem, az ő
mozdulatára kell emelnem a karom. Akkor kell ébrednem, amikor ő kikel az ágyból, s csak
akkor aludhatok el, ha ő már álomra hajtotta a fejét. Elég volt ebből!"
Az árnyék még aznap elmondta bánatát a többieknek. Az árnyékok sugdolózni kezdtek
egymás között:
– Igaza van! – mondogatták. – Mi nem akarjuk többé követni az embereket! Így hát azon
kezdték törni árnyékfejüket, hogyan szabadulhatnának meg tőlük. A kisfiú árnyéka azt eszelte
ki, hogy délben, amikor össze kell zsugorodniuk, töpörödjenek, olyan kicsire, amilyenre csak
tudnak, és ne kezdjenek növekedni, amikor a Nap továbbindul az égen. De a többiek nem
akarták ezt, mert attól féltek, hogy örökre kicsik maradnak. A mesemondó árnyéka azt találta
ki, bújjanak álruhába, és elmesélte, hogy az állatok között is vannak olyanok, amelyek álruhát
tudnak ölteni. Ezen egy kis vita támadt, mert nem hitték el neki, de a tudós árnyéka elmagyarázta, hogy valóban vannak álruhás állatok: a tövises sáska a levelekhez tud hasonlítani, a
botsáska a fák ágaihoz, az üvegsügér a víz színéhez, a sziklahal a kőhöz, az egyszínű
lepényhalból pedig még kockás sakktábla is válhat, ha nagyon akarja. Ezen az árnyékok jót
nevettek, és már sorolták is, ki milyen álruhába bújna legszívesebben: teáskanna... füles kosár... hintaszék... vitorlás hajó. De egyiküknek sem sikerült, hiába próbálgatták.
– Tudjátok mit? – szólalt meg akkor a futó árnyéka. – Szökjünk meg az emberektől!
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– Ez az! – kiabálták a többiek. – Szökjünk meg
tőlük! – De hogyan?
– Talán akkor a legkönnyebb, amikor alszanak.
Lemászunk az ágyukról, és csöndben kisurranunk a
házak ajtaján. A tisztáson megvárjuk egymást. .. –
mondta az árnyék, de befejezni már nem tudta a
mondatot, mert a futó futásnak eredt.
Nagy volt az izgalom azon az estén az árnyékok
között. A kislány árnyéka annyira izgatott volt,
hogy elfelejtette utánozni a kislányt fogmosás közben. A táncosnő árnyéka mindent összekevert: ha a
táncosnő a bal kezét emelte, ő a jobbot tette fel, ha a
jobb lábát lendítette, neki a balja lendült. Szerencsére senki nem vette észre a tévedéseket.
Aztán eljött az éjszaka. Az árnyékok búcsú nélkül
hagyták ott az embereket, és boldogan gyülekeztek a
tisztáson. A sötétben nem látták jól egymást, s hogy
zajt ne csapjanak, hang nélkül indultak az erdő felé.
Vándoroltak egész éjszaka, siettek, hogy minél
messzebb kerüljenek az emberektől.
Menet közben arról álmodoztak, milyen jó lesz
végre, hogy nem kell senkit utánozniuk, milyen jó
lesz majd azt csinálni, amihez kedvük van.
Az éjszaka után eljött a reggel is. Fölkelni készült a
Nap, megrezzent a levegő, ébredeztek a fák és a
vizek. Az erdő lassan megtelt fénnyel, s a fény
ébresztgetni kezdte a színeket is. De hiába jött szemét dörzsölgetve a piros, ásítozva a zöld,
álomittasan a világoskék, az erdő közepét nem tudták beragyogni.
Ott, az erdő közepén, száz meg száz fekete alak kuporgott, ott kuporgott az egész árnyékvilág.
Abban a pillanatban, amikor leváltak az emberről, és kisurrantak az ajtókon, elveszítették
színeiket, kockáikat, pöttyeiket meg csíkjaikat, és egyformák lettek valamennyien, egyforma
feketék. Bánták már a szökést, siratták engedetlenségüket, és fordultak volna is vissza azonnal, de nem ismerték a visszafelé vezető utat. Az emberek, akik ébredés után rögvest a
keresésükre indultak, késő délután találtak rájuk, de hiába ölelkezett össze ki-ki a maga
árnyékával, már semmi sem úgy volt, mint azelőtt: az árnyékok nem láthatták többé az
emberben magukat, és az ember sem láthatta magát bennük.
– Mégiscsak az én tervem sikerült! – sírta a mesemondó árnyéka. – Van ugyan álruhánk, de
ezt az álruhát mi már soha többé nem vethetjük le.

2. Árnyék és tükörjáték – páros, csoportos játék
A négyfős csoportokon belül alkossanak párokat a gyerekek és játszanak először árnyjátékot,
majd tükörjátékot. Felváltva vezeti a mozgást a pár két tagja. A követő mindig úgy mozog,
mintha párja árnyéka illetve tükörképe lenne.
Beszéljük meg, hogy mire kell figyelni árnyék-, illetve tükörjáték közben, hogy mi a
különbség a két játék között! Arról is ejtsünk szót, hogy az árnyék a valóságban síkra
vonatkozó vetítés. A tapasztalatok matematikai tisztázása érdekében töltsék ki a következő
táblázatot!
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1. FELADATLAP
1. A játék tapasztalata alapján írd a táblázat rovataiba az „azonos”, „különbözik”,
„megegyezik” illetve „ellentétes” szavak valamelyikét!
valódi árnyék
árnyék játék
tükör játék

méret
különbözik
azonos
azonos

forma
különbözik
azonos
azonos

előre-hátra irány
forgás iránya
megegyezik
megegyezik
megegyezik
megegyezik
ellentétes
ellentétes

3. Tükörképek és eredetik – egyéni munka
2. Válaszd ki, hogy ki melyik eredeti és melyik tükörkép!

Melyiknél volt nehéz a dolgod, és miért?
Eredeti: 1. jobboldali, a betűkből látszik, 2. az elöl lévő, de nem eldönthető, 3. jobboldali, a
betűk miatt, 4. jobboldali, van rajta egy R betű, 5. baloldali, a számlap miatt.

4. Térbeli alakzatok tükörképének színezése
3.
a) Színezd ki az építményeket úgy, hogy egymás tükörképei legyenek!
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Megoldás:

b) Keress párokat, melyek egymással tükrös helyzetbe hozhatók!
1.

3.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Megoldás: párok: 1. – 11. 2. – 6.

3. – 9.

4. – 8.

5. – 7.

10. – 12.

5. Térbeli alakzatok tükörképének felépítése
4. Páros feladat: Készítsetek a színesrúd-készletből egy-egy építményt! Cseréljetek helyet, és
mindketten készítsétek el a másik építményének tükörképét!
Beszéljük meg közösen a feladatok tapasztalatait: Ha egy térbeli alakzatot és tükörképét
megfigyeljük, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a formájuk és a méreteik megegyeznek. A
térbeli alakzatot, és síkra vonatkozó tükörképét mozgással nem tudjuk fedésbe hozni, például
az ember jobb és bal keze.
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6. Házi feladat: tükröződések megfigyelése, gyűjtőmunka
5. Figyeld meg a természetben előforduló tükröződéseket! Gyűjts hasonló képeket
újságokból, albumokból, vagy az internetről, és készítsetek tablót belőlük!

II. Tengelyes tükrözés
A térbeli, síkra vonatkozó tükrözésről most áttérünk a síkbeli, egyenesre vonatkozó
tükrözésre, vagyis a tengelyes tükrözésre. (Ezt úgy is felfoghatjuk, hogy a térbeli tükrözésnek
egy olyan síkmetszetét vesszük, mely merőleges a tükörsíkra. Ilyenkor a tükörtengely a két
említett sík – a tükörsík és a metszet sík – metszésvonala lesz.) A zsebtükörrel végzett játék
(6. feladat a és b), illetve kísérlet megfelelő ahhoz, hogy a gyerekek figyelmét a síkbeli
tükrözésre irányítsa, valamint érdeklődésüket, motivációjukat fenntartsa. A rendelkezésre álló
időkeret függvényében az a) feladatot mindenképp érdemes elvégezni. A b) feladatot azoknak
a csoportoknak vagy gyerekeknek adhatjuk, akik hamar elkészültek az elsővel. Ha nincs idő
továbbadni az elkészült rajzokat, beszedhetjük, és fénymásolhatjuk őket, így bármikor
felhasználhatóvá válnak, ha valamelyik csoport előbb végezne feladataival.
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1. Ráhangolódás: Játék a zsebtükörrel
2. FELADATLAP
1.
a) Keresd meg a tükör helyét! Kiindulásként mindig ezt a rajzot használtuk:

Állapítsd meg, hogy hol lehetett a tükör, amikor ezeket a képeket kaptuk!

Megoldás:

Amennyiben az időben nem fér bele, következő feladatot adhatjuk házi feladatnak is,
másolópapírra vagy celofánra is elkészíthetik a gyerekek. Utóbbi esetben Írásvetítőn is
bemutathatjuk a rajzokat például óra eleji ráhangolódásként.
b) Készítsetek egymásnak a csoportban hasonló rejtvényt a kép alapján! (Helyezzétek el
valahová a tükröt, rajzoljátok le, amit láttok, majd adjátok tovább társatoknak!) Legyen ez a
cápa a kiindulási ábra, vagy rajzoljatok magatoknak valami mást!
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2. A másolópapír használata
A másolópapír nagyon egyszerű és szemléletes eszköz arra, hogy a síkbeli geometriai
transzformációk közül az egybevágóságokat megvizsgáljuk. Használata elősegíti az
egybevágósági transzformáció fogalmának kialakulását, szemléletes képet ad az ilyen
transzformációk tulajdonságairól. Alkalmazásának megtanítására érdemes időt fordítani, mert
a felsőbb évfolyamokban is hasznát vesszük, a többi egybevágósági transzformáció
tanulásánál. A tengelyes tükrözést könnyen elvégezhetjük a papír – vagyis a sík – tényleges
elmozgatásával. Amennyiben a gyerekek már alsó tagozatban használták ezt az eszközt, akkor
kérjük meg őket, hogy mondják, milyen lépéseket kell végrehajtani. Ha utasításaik
pontatlanok, akkor „kövessünk el” minden hibát, melynek javításával a gyerekek a pontos
utasítást meg tudják fogalmazni. Ha még nem találkoztak ezzel az eszközzel, mutassuk be a
lépéseket, és közben fogalmazzuk is meg, hogy mit kell tenni!
Az utasítások a másolópapír használatához:
1. lépés: Helyezzük a papírt a tükrözni kívánt ábrára úgy, hogy a tengely annak kb. a
közepére essen. Jelöljük meg a tengely egy pontját. Másoljuk át a tengelyt a megjelölt
pontjával, és a tükrözni kívánt alakzatot.
2. lépés: Fordítsuk át a papírt, majd tegyük le úgy, hogy a két félsík helyet cseréljen, de a
tengely és a megjelölt pont fedje az eredetit. Ezután az eredeti alakzatot ismét átrajzolva
együtt láthatjuk a tárgyat és a képet.
Ezzel a módszerrel olyan szemléletes képet adtunk a tengelyes tükrözésről, mely
matematikailag is megállja a helyét. Valóban a sík minden pontját mozgattuk. Ráadásul az
eredmény nem függ attól, hogy a mozgatást milyen úton végeztük, csak a kezdeti és a végső
helyzettől. Ez később, a transzformációk egyenlőségének vizsgálatánál fontos tapasztalat
lehet.
2. Az utasításnak megfelelően tükrözd a levelet tengelyesen, másolópapír segítségével!

3. A tengelyes tükrözés meghatározása
TUDNIVALÓ:
Ha a síkban megadunk egy egyenest, és a sík minden pontját úgy mozgatjuk, hogy a megadott
egyenes pontjai önmagukba kerülnek, az általa határolt félsíkok pedig felcserélődnek, akkor
tengelyes tükrözést hajtottunk végre. A megadott egyenest tengelynek nevezzük.
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4. Tükrözés másolópapír használatával
3. Végezd el a tükrözést a megadott tengelyre másolópapír segítségével. Figyelj, ahol nem
jelöltünk meg pontot a tengelyen, ott ezt neked kell megtenned!
a)

c)

b)

d)

e) Minden rajz eredetijén jelölj meg 1-1 pontot színessel! Figyeld meg, hogy a megjelölt
pont hová kerül a mozgatás után, és jelöld azonos színnel!
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2. Ezeket a rajzokat tükrözéssel készítettük. Keresd meg a színessel jelölt részek tükörképét,
és színezd azonos színnel. Ha kell, használj másolópapírt vagy zsebtükröt!

III. Tengelyes tükrözés megfigyelése
1. Ráhangolódás: Páros játék a folyosón: tárgy – kép
A gyerekek válasszanak párt maguknak. Feszítsünk ki egy madzagot a földön, vagy
rajzoljunk krétával (az udvaron vagy a folyosón) egy egyenes vonalat: ez lesz a tengely.
Minden pár egyik tagja lesz a tárgy másik a kép. Megkérjük, hogy a tárgyakat
megszemélyesítő gyerekek helyezkedjenek el valahol a tengelyhez képest. A képeket
megszemélyesítő gyerekeknek az a dolguk, hogy a párjuk képeként helyezkedjenek el. Ezek
után különböző jelszavakat adhatunk ki:
→ Minden tárgy tegyen egy lépést a tengely felé!
→ Minden tárgy emelje fel a jobb kezét!
→ Minden tárgy tegyen egy lépést balra!
→ Helyezkedjenek el a tárgyak egy egyenes mentén!
→ Formázzanak kört!
→ Minden tárgy foglalja el képének helyét! stb.…
A „képeknek” mindig az a dolguk, hogy saját párjukat figyelve, vele tükrösen mozogjanak. A
játék végén megbeszélhetjük a tapasztalatokat.
Ha nincs lehetőség kinti játékra, akkor páros játékkal lehet helyettesíteni: minden pár kap
egy A4-es lapot, melynek kb. a közepére húznak egy egyenest – ez lesz a tengely. Ezután
felváltva rajzolnak. A pár egyik tagja rajzol egy egyszerű alakzatot, a másik megrajzolja
ennek tengelyes tükörképét, és rajzol egy új alakzatot… A játékot meghatározott ideig
(például 5 perc) játszhatják. Az elkészült rajzokat ki is rakhatjuk a teremben.
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2. Mozgatásból következő egyszerű tulajdonságok – egybevágóság
3. FELADATLAP
1. A P pontnak a t tengelyre vonatkozó tükörképe P’. Rajzold meg a színessel jelölt szakaszok
tükörképét azonos színnel!
Feladat:
Megoldás:

a) Mi lesz az AP szakasz tükörképe?
AP’
b) Mi lesz a PB szakasz tükörképe?
P’B
c) Mi lesz a PC szakasz tükörképe?
P’C
d) Mit lehet elmondani a szakaszokról és tükörképeikről?
Egyenlő hosszúak
e) Mit veszel észre a PB és BP’ szakaszokon?
Egyenlő hosszúak, van egy közös pontjuk a tükörtengelyen (B), ugyanakkora szöget zárnak
be a tengellyel.
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2. A P pontnak a t tengelyre vonatkozó tükörképe P’. Rajzold meg a színessel jelölt szögek
tükörképét azonos színnel!
Segítség: A BAP szög az A csúcsnál lévő kékkel jelölt szög.
Feladat:
Megoldás:

a) Mi lesz az APB szög tükörképe?
b) Mi lesz a BAP szög tükörképe?
c) Mi lesz PBA szög tükörképe?
d) Mi lesz PCB szög tükörképe?
e) Mit mondhatunk el szögről és tükörképéről?
f) Keresd meg, és jelöld be a PCP’ szöget!
g) Keresd meg, és jelöld be a PAP’ szöget!
h) Mit veszel észre ezeknél a szögeknél?

AP’B szög
P’AB szög
P’BA szög
P’CB szög
egyforma nagyok
A zöld szög
A kék szög
A tengely felezi ezeket

Beszéljük meg közösen az előző két feladat megoldásánál tapasztaltakat. A konkrét
válaszokból fogalmazzuk meg az általános tulajdonságokat. Utaljunk arra is, hogy ez a
másolópapírral végrehajtott mozgatásból következik.

TUDNIVALÓ:
A tengelyes tükrözésnél mozgatással bármely alakzat fedésbe hozható a tükörképével. Ezt
röviden úgy mondjuk, hogy a két alakzat „egybevágó”.
A mozgatásból az is következik, hogy a szakaszok és a szögek nagysága nem változik. Ezért
azt mondjuk, hogy a tengelyes tükrözés távolságtartó és szögtartó.

3. Tükrözés a koordinátarendszerben
A tanár a táblára, a gyerekek a füzetükbe felrajzolnak egy koordinátarendszert. Megbeszéljük
a szokásos jelöléseket, elnevezéseket: x tengely, y tengely, origó, egység. Felelevenítjük a sík
pontjainak koordinátákkal történő megadását. Ábrázoljuk közösen a következő feladat
A (–5; 1), B (–2; 0), C (–2; 2) és D (0; –6) pontjait. A gyerekek írják be a koordinátákat a
táblázatba!
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4. FELADATLAP
1. Osszátok szét a négy pontot: A (–5; 1), B (–2; 0), C (–2; 2), D (0; –6) a csoporton belül.
Mindenki végezze el a saját pontjával a tükrözést, és írja az eredményt a táblázatba. Amikor
mindenki elkészült a saját pontjával, osszátok meg, és írjátok be a táblázatba egymás
eredményeit! Aki előbb készen van, válasszon
magának még egy pontot az E, F és G közül, és
azzal is végezze el a tükrözéseket!
a) Olvasd le a pontok koordinátáit, és írd a
táblázat megfelelő helyére!
b) Tükrözd a pontod az x tengelyre, a
tükörkép színe legyen piros! Olvasd le a piros
pont koordinátáit, és írd a táblázat megfelelő
helyére!
c) Tükrözd az eredeti pontot az y tengelyre, a
tükörkép színe most legyen kék! Olvasd le a kék
pont koordinátáit, és írd a táblázat megfelelő
helyére!
d) Tükrözd az eredeti pontot a zöld egyenesre,
a tükörkép színe legyen zöld! Olvasd le a zöld
pont koordinátáit, és írd a táblázat megfelelő
helyére!
Eredeti
x-re
y-ra
Zöldre

A (–5; –1)
A (–5; 1)
A (5; –1)
A (–1; –5)

B (–2; 0)
B (–2; 0)
B (2; 0)
B (0; –2)
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C (–2; 2)
C (–2; –2)
C (2; 2)
C (2; –2)

D (0; –6)
D (0; 6)
D (0; –6)
D (–6; 0)

E (2; –4)
E (2; 4)
E (–2; –4)
E (–4; 2)

F (3; 1)
F (3; –1)
F (–3; 1)
F (1; 3)

G (3; 4)
G (3; –4)
G (–3; 4)
G (4; 3)
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4. Megfelelő részek színezése koordinátarendszerben
2.
a) Ábrázold a pontokat a koordinátarendszerben, és kösd össze őket a megadott sorrendben
egyenes vonalakkal!
(–3; 2), (–10; 2), (–9; 0), (–3; 0), (–1; 2), (–3; 2), (–3; 9), (–8; 3), (–3; 3)

b) Tükrözd a kapott képet a piros egyenesre!
Megoldás:

c) Színezd a (–1; 2) és (–10; 2) pontokat összekötő szakaszt kékre! Keresd meg a
tükörképét, és azt is színezd kékre! Mit lehet elmondani a kék szakaszokról?
Egyenlő hosszúak, ugyanabban a pontban metszik a tengelyt, ugyanakkora szöget zárnak be a
tengellyel.
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d) Színezd a (–3; 3), (–3; 9) és (–8; 3) pontok által meghatározott háromszöget pirosra.
Keresd meg a tükörképét, és azt is színezd pirosra! Mit tudsz elmondani a piros
háromszögekről? A két háromszög egybevágó: ugyanakkorák az oldalaik és a szögeik.
e) Van-e olyan rész a rajzon, melynek tükörképe önmaga? Miért?
A hajó eleje, mert a tengelyen van.
A tanár mondja el, hogy azokat a pontokat, amelyek képe önmaga fixpontnak nevezzük. A
tengelyes tükrözésnél a tengely pontjai fixpontok.

5. Megfelelő részek keresése, tulajdonságai
5. FELADATLAP
1. A rajzokon alakzatokat és tükörképeiket látod.
a) Betűzd a háromszögek csúcsait, és
b) Színezd azonosra a megfelelő
részeket! Jelöld nyíllal az óramutató
színezd a megfelelő színűre a tükörkép
járásának irányát az eredetin és a
részeit!
tükörképen! Mit tapasztalsz?

Megoldás:
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c) Színezd a megfelelő részeket! Figyeld meg az azonos színűek tengelyhez viszonyított
helyzetét! Mit tapasztalsz?

Megoldás:

6. A tengelyes tükrözés tulajdonságai
A tükrözések során sok tapasztalatot gyűjtöttek a gyerekek. Foglaljuk össze a tapasztalatokat:
A tengelyes tükrözés tulajdonságai:
Egyenes tükörképe egyenes, a tengely képe önmaga, a tengelyre merőleges egyenes képe
önmaga, egyenes és képe ugyanott metszi a tengelyt, és ugyanakkora szöget zár be a
tengellyel. A tengellyel párhuzamos egyenes képe is párhuzamos a tengellyel.
A tengelyes tükrözés során a körüljárási irány megváltozik
Szakasz és tükörképe egyforma hosszú. A tengelyre merőleges szakasz és képe egy
egyenesbe esik. Ha egy szakaszt a tengely merőlegesen felez, akkor képe önmaga. Tengellyel
párhuzamos szakasz képe is párhuzamos a tengellyel. A tengelyen elhelyezkedő szakasz képe
önmaga.
A tengely pontjai fixpontok (ezek képe önmaga).
A következő kérdéseket úgy tegyük fel, hogy mindegyik után hagyjunk egy kis időt, hogy a
csoportokon belül meg tudják beszélni a választ. A csoportokon belül mindenkinek legyen
egy betűjele (A, B, C, D), és használjuk a csoportok neveit, vagy számozzuk őket. A
gondolkodási idő letelte után mondjunk egy betűt és egy csoportnevet. Ezt kis cédulákkal
sorsolhatjuk is, így a véletlen határozza meg, hogy mely csoport mely tagja válaszolhat a
kérdésre. Az elején mondjuk el, hogy a megbeszélési idő arra való, hogy a csoport tagjai
egymást felkészítsék a helyes válasz megadására. (Ennek a kooperatív módszernek
diákkvártett az elnevezése)
Gyorsabban haladó osztályoknál a diákkvártett megelőzheti a tanári összefoglalást.
Amennyiben kevés a rendelkezésre álló idő, akkor a diákvártett kimaradhat, vagy a következő
óra elején ismétlésként alkalmazhatjuk.
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A diákkvártett kérdései:
1. Mit mondhatunk el egyenesről és tengelyes tükörképéről? Térjetek ki a speciális
elhelyezkedésű egyenesekre is!
Egyenes tükörképe egyenes, a tengely képe önmaga, a tengelyre merőleges egyenes képe
önmaga, egyenes és képe ugyanott metszi a tengelyt, és ugyanakkora szöget zár be a
tengellyel. A tengellyel párhuzamos egyenes képe is párhuzamos a tengellyel.
2. Azt az irányt, ahogyan a sokszögek csúcsai betűrendben követik egymást, körüljárási
iránynak nevezzük. Ez lehet az óramutató járásával egyező vagy ellentétes. Mit mondhatunk
el alakzat és tengelyes tükörképének körüljárási irányáról?
Bármely alakzat és tükörképének körüljárási iránya ellentétes.
3. Mit mondhatunk el szakaszról és tengelyes tükörképéről? Térjetek ki a speciális
elhelyezkedésű szakaszokra is!
Szakasz és tükörképe egyforma hosszú. A tengelyre merőleges szakasz és képe egy egyenesbe
esik. Ha egy szakaszt a tengely merőlegesen felez, akkor képe önmaga. Tengellyel
párhuzamos szakasz képe is párhuzamos a tengellyel. A tengelyen elhelyezkedő szakasz képe
önmaga.
4. Mely pontok nem változtatják helyüket a tengelyes tükrözés során?
A tengely pontjai – ezek fixpontok
5. Gyűjtsetek olyan alakzatokat, melyek képe megegyezik önmagával! Ezek között melyek
azok, amelyeknek nem minden pontjának a képe önmaga?
A tengely, és rajta elhelyezkedő szakasz pontjai egyenként is azonosak saját tükörképükkel,
de például a tengelyre merőleges egyenes nem. (Itt jó bármilyen szimmetrikus alakzat.)
6. Hogyan kell elhelyezni a következő alakzatokat a tengelyhez képest, hogy tükörképükkel
megegyezzenek: pont, szakasz, egyenlőszárú háromszög, kör, egyenes, szögtartomány?
A pontot a tengelyre, a szakaszt a tengelyre, vagy legyen a tengely a szakaszfelező
merőlegese, az egyenlőszárú háromszögnek legyen a tengely az alap felező merőlegese, a kör
középpontján haladjon át a tengely, az egyenes legyen maga a tengely, vagy legyen rá
merőleges, a szögtartománynak legyen a szögfelezője a tengely (Ezeket érdemes le is
rajzoltatni, illetve a megoldások megbeszélésekor a tanár is rajzolja a táblára!)

IV. A tengelyes tükrözés tulajdonságai
1. Ráhangolódás: Füllentős játék
Minden csoport fogalmazzon meg két igaz és egy hamis állítást a tengelyes tükrözéssel vagy a
síkra vonatkozó tükrözéssel kapcsolatosan. A csoport szóvivője olvassa fel a három állítást. A
csoportok beszéljék meg, hogy hányadik volt a hamis, majd egy megadott jelre minden
csoport szóvivője mutassa fel a hamisnak gondolt állítás sorszámát. Az állításokat
megfogalmazó csoport szóvivője mondja meg a helyes választ. Vita esetén beszéljük meg a
félreértés okát! Ha az előző órán nem jutott idő a diákkvártettre, akkor a füllentős helyett azt
is alkalmazhatjuk ráhangolódásként.
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2. Tükrözés pontrács segítségével
6. FELADATLAP
1. Tükrözz a megadott tengelyre a pontrács segítségével!
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Megoldás:

3. Hiányos szöveg kiegészítése a tapasztalat alapján
2. Az előző feladatok tapasztalata alapján egészítsd ki a szöveget!
Ha egy alakzat metszi a tengelyt, akkor tükörképe ugyanott metszi a tengelyt.
A tengellyel párhuzamos egyenes vagy szakasz képe szintén párhuzamos a tengellyel.
Egy egyenesnek és képének a tengellyel bezárt szöge ugyanakkora, ezért a két egyenes
hajlásszögét a tengely felezi.
Az egyenes tükörképe egybeesik az eredetivel, ha a tengelyre merőleges.
Ha egy szakasz merőleges a tengelyre, akkor képe szintén merőleges a tengelyre.
Ha egy szakaszt a felező merőlegesé-re tükrözünk, akkor tükörképe megegyezik az eredetivel.
Egy szöget szögfelezőjére tükrözve a képe megegyezik az eredetivel.
Ha egy kört olyan egyenesre tükrözünk, amelyik átmegy a kör középpontján, akkor tükörképe
megegyezik az eredetivel.
A P pont két egység távolságra van a tengelytől. Tükörképe P’ két egység távolságra van a
tengelytől.
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Ismételjük át a pont és egyenes távolságáról tanultakat! Pont és egyenes távolsága a pontból
az egyenesre bocsátott merőleges szakasz hossza. Ezt ötödik osztályban hajtogatással és
derékszögű vonalzó segítségével határozták meg a gyerekek.

4. Utasítások végrehajtása négyzetrácson
A következő feladatlap két feladata a transzformációs szemlélet fejlesztése miatt fontos. Az
utasítások megfogalmazásából adódik, hogy ilyenkor a sík minden pontjáról beszélünk, nem
csak a vizsgált alakzat pontjai változtatják helyüket. Ezzel a két feladattal egyszerű példákat
mutatunk arra, hogy nem minden geometriai transzformáció egybevágóság. Ráirányítja a
gyerekek figyelmét a tulajdonságok vizsgálatának jelentőségére. Amennyiben kevés a
rendelkezésre álló idő, akkor a két feladat valamelyikét esetleg mindkettőt elhagyhatjuk, vagy
a későbbiekben differenciálásként a gyorsabban haladóknak önálló munkára kiadhatjuk, mert
ilyen típusú példák a hetedikes anyagban is megjelennek.

7. FELADATLAP
1. Képzeld el, hogy a sík minden pontja végrehajtja az utasítást. Rajzold meg piros színnel,
hogy hová kerülnek a zsiráf pontjai!
a) Sík pontjai figyelem! Minden pont a
lehető legrövidebb úton menjen az O
ponthoz, és ugyanabba az irányba haladjon
tovább még kétszer annyit, mint amekkora
utat a pontig megtett!
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b) Sík pontjai figyelem! Minden pont a
lehető legrövidebb úton menjen a t
egyeneshez, és ugyanabba az irányba
haladjon tovább annyit, mint amekkora utat
az egyenesig megtett!
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c) Sík pontjai figyelem! Minden pont a
lehető legrövidebb úton menjen az O
ponthoz, és ugyanabba az irányba haladjon
tovább annyit, mint amekkora utat a pontig
megtett!
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d) Sík pontjai figyelem! Minden pont a
lehető legrövidebb úton menjen a t
egyeneshez, és ugyanabba az irányba
haladjon tovább kétszer annyit, mint
amekkora utat az egyenesig megtett!

e) Válaszd ki, hogy melyik utasítást követhetik a sík pontjai tengelyes tükrözéskor. Írd ide a
megfelelő utasítás betűjelét! b)

5. Transzformációk koordinátarendszerben, a jelzőszámok
változtatásával (megfeleltetés az előző utasításokkal)
2. Ábrázold a koordinátarendszerben a pontokat, és kösd össze egyenes szakaszokkal azokat,
amelyeknek koordinátáit is összekötöttük!
a)
(–6; 2) – (–5; 3) – (–2; 3) – (–3; 2) – (–6; 2);
(–6; 0) – (–6; 2);
(–3; 0) – (–3; 2);
(–2; 1) – (–2; 3);
(–5; 1) – (–5; 3).

b) Változtasd minden pont mindkét jelzőszámát az ellentettjére, és ábrázold az így kapott
alakzatot pirossal! (Az eredetileg összekötött pontokat most is kösd össze!)
c) Változtasd minden (eredeti) pont első jelzőszámát a (–2)-szeresére, a második
jelzőszámot hagyd változatlanul. Az így kapott pontokat ábrázold kékkel.
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d) Minden (eredeti) pont második jelzőszámát szorozd meg (–1)-gyel, és első jelzőszámát
hagyd változatlanul. Az így kapott képet rajzold meg zölddel!
e) Minden (eredeti) pont mindkét jelzőszámát szorozd meg (–2)-vel. Az így kapott alakzatot
ábrázold sárgával.
f) Figyeld meg az eredeti kisasztallal történt változásokat! Nézd meg az előző feladat
zsiráfjait, és párosítsd össze azokat, ahol ugyanolyan változás történt a zsiráffal, mint a
kisasztallal. Színezd a zsiráfot a megfelelő színnel!
a) zsiráf sárga, b) zsiráf zöld, c) zsiráf piros, d) zsiráf kék
3. Fogalmazz meg a b), c), d) e) feladatban lévő változásokhoz a pontok számára egy-egy
utasítást, ezzel a kezdettel:
„Sík pontjai figyelem! Minden pont menjen a…”
b)-hez: Sík pontjai figyelem! Minden pont menjen a lehető legrövidebb úton az origóhoz, és
ugyanabba az irányba haladjon tovább annyit, mint amekkora utat a pontig megtett!
c)-hez: Sík pontjai figyelem! Minden pont menjen a lehető legrövidebb úton az y tengelyhez,
és ugyanabba az irányba haladjon tovább kétszer annyit, mint amekkora utat a tengelyig
megtett!
d)-hez: Sík pontjai figyelem! Minden pont menjen a lehető legrövidebb úton az x tengelyhez,
és ugyanabba az irányba haladjon tovább annyit, mint amekkora utat a tengelyig megtett!
e)-hez: Sík pontjai figyelem! Minden pont menjen a lehető legrövidebb úton az origóhoz, és
ugyanabba az irányba haladjon tovább még kétszer annyit, mint amekkora utat a pontig
megtett!

6. Tengelyes tükrözés szerkesztéssel
Rajzoljunk fel a táblára egy pontot és egy egyenest. A feladat, hogy a pontnak az egyenesre
vonatkozó tükörképét kell megszerkeszteni, körző és egyenes vonalzó használatával. A
gyerekek is készítsék el a rajzot a füzetbe, és mindenki próbáljon meg egy eljárást találni a
tükörkép megszerkesztésére.
Kis idő elteltével párban ki is próbálják a szerkesztési eljárásokat. Ennek az a módja, hogy a
pár egyik tagja a maga által kitalált eljárásnak megfelelő utasításokat ad a másiknak, aki
ezeket elvégzi. Közben lehet pontosítani. Amikor kész, akkor cserélnek. Ha mindkét eljárást
kipróbálták, megbeszélik, hogy mindkettő megfelelő-e, és hogy melyik az egyszerűbb. Ha
tudnak, közösen kidolgoznak egy „lehető legegyszerűbb” módszert, mely lehet a kettőnek
ötvözete is, de bármilyen más is.
Amikor a párok többsége elkészült, megkérdezzük, hogy sikerült-e valahol egyszerű
megoldást találni a szerkesztésre. Néhány jelentkező eljárását végig próbáljuk úgy, hogy a
lépéseket végrehajtjuk a táblán, a gyerekek pedig a füzetben szerkesztenek. Minden eljáráshoz
új ábrát készítünk. Végül állapodjunk meg egy vagy két egyszerű megoldásban, amelyet
mostantól a tükörkép megszerkesztésére használni fogunk. Amennyiben a gyerekeknek
nagyon nehezen megy a szerkesztés, akkor az előző két lépést kihagyhatjuk, és a szerkesztési
eljárást tanári magyarázattal dolgozzuk fel.
Két szerkesztési eljárást emelnék ki a pont tükrözéséhez:
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TUDNIVALÓK:
Egy pont tengelyes tükrözését többféle módon is megszerkeszthetjük. Próbáld ki mindkét
eljárást!
1. A tengely tetszőleges A pontjából egy AP sugarú kört rajzolunk. A tengely másik
tetszőleges B pontjából egy BP sugarú kört rajzolunk. A két kör metszéspontja lesz a P pont
tükörképe. A P pont tükörképét P’-vel jelöljük.
kiindulási helyzet

1. lépés

2. lépés

végső helyzet

2. P középpontú körrel elmetsszük a tengelyt. Két ugyanilyen sugarú kört rajzolunk, amelyek
középpontja a két metszéspont. A két kör metszéspontja a P pont tükörképe. P pont
tükörképét P’-vel jelöljük.
kiindulási helyzet

1. lépés

2. lépés

végső helyzet

A következő feladatlapot egyéni munkára ajánljuk a szerkesztés gyakorlására. A tanár
körbejárva segítse a gyerekek munkáját! Mivel a következő órán is a szerkesztés gyakorlása a
feladat, nem probléma, ha a lassabban haladók csak 1-1 önálló szerkesztést csinálnak meg. A
maradékból a tanár belátása szerint adjon házi feladatot.
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8. FELADATLAP
1. feladat: Rajzolj a füzetedbe egy tetszőleges A pontot és egy tengelyt, ami nem megy át
rajta. Tükrözd az A pontot a tengelyre!
2. feladat: Rajzolj egy BC szakaszt a füzetedbe, és egy tengelyt, aminek nincs közös pontja a
szakasszal! Tükrözd a B és a C pontokat a tengelyre, és rajzold meg a BC szakasz tükörképét!
3. feladat: Rajzolj egy MN szakaszt, és egy tengelyt, ami áthalad az M ponton! Tükrözd
tengelyesen az MN szakaszt!
4. feladat: Rajzolj egy FD szakaszt, és egy tengelyt, ami metszi! Tükrözd a szakaszt a
tengelyre!
5. feladat: Tükrözd az ABC háromszöget a tengelyre!

V. Tengelyes tükrözés – szerkesztés
1. Ráhangolódás: széttöredezett rajz a koordinátarendszerben
Az 1. feladat megoldása lehetőséget ad a koordinátarendszerben való tengelyes tükrözés
gyakorlására. A gyorsabb diákok a 2. feladatot is oldják meg, ezeket később feladhatjuk
rejtvényként a többieknek.
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9. FELADATLAP
1. Tükrözz az y tengelyre! Mit ábrázol az eredeti és a tükrözött kép együttese?
egy sárkányt

2. Készíts hasonló rejtvényt társaidnak!
A tengelyes tükrözés gyakorlására a diákok oldják meg a következő feladatlapot úgy, hogy
közben a párok összehasonlítják munkájukat, és segítik egymást.

2. Szerkésztés gyakorlása
10. FELADATLAP
1. Szerkeszd meg mindkét pont tengelyes tükörképét! Ne feledkezz meg a képek megfelelő
betűzéséről!
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2. Tükrözd a szakaszt a megadott tengelyre! A tükörképet is betűzd meg!

3. Szerkeszd meg a háromszög tengelyes tükörképét! Figyelj a megfelelő betűzésre!
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4. Tükrözd a háromszöget a megadott tengelyre! Ha szükséges, először végezd el a tükrözést
másolópapír segítségével. Betűzd a csúcsokat!

3. Külső pontból adott egyenesre merőleges egyenes szerkesztése
A következő feladatsor alkalmas arra, hogy a gyerekeket a lépések elvégzése, és a kapott
ábrák megfigyelése alapján rávezesse, hogy hogyan lehet a tengelyes tükrözés tulajdonságai
alapján egy egyenesre külső pontból merőlegest szerkeszteni. Ha van olyan diák, aki mégsem
tudja megoldani önállóan, vagy csoportja segítségével a 10. feladatot, annak a 9. feladat
megoldására utalva, annak alapján magyarázzuk el, és mutassuk meg a szerkesztés módját!

11. FELADATLAP
1.
a) Szerkeszd meg a P pont tükörképét!

b) Rajzold meg a PP’ egyenest! Milyen helyzetű ez az egyenes a tengelyhez képest?
merőleges
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2.
a) Szerkessz merőlegest t egyenesre az A pontból!

b) Állíts merőlegeseket a megadott pontokból az f egyenesre!

TUDNIVALÓ:
Egy egyenesre merőlegest egy külső pontból úgy
szerkesztünk, hogy a pontot az egyenesre tengelyesen
tükrözzük, majd a kapott pontot az eredetivel
összekötjük.
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VI. A szerkesztés gyakorlása
1. Ráhangolódás: „Mit rejt a tükör?”
A feladatlap megoldása során a gyerekek szimmetrikus sokszögekkel találkozhatnak. Ez egy
játékos tapasztalatszerzés, mielőtt bevezetnénk a tengelyes szimmetria fogalmát, és
megismerkednénk a nevezetes négyszögek újabb fajtáival. A gyerekek önállóan rajzolják meg
a feladatot, majd csoportban gyűjtsenek minél több információt a kiszínezett alakzatokról. Az
elnevezések, amelyeket már ismernek: négyzet, téglalap, rombusz, egyenlőszárú háromszög.

12. FELADATLAP
1. Tükrözd tengelyesen a színes szakaszokat a t egyenesre! Színezd ki a tükrözött és az eredeti
vonalak által együtt meghatározott síkidomot a megfelelő színnel!

2. Gyűjtsetek össze a csoportban minél több információt a színezett síkidomokról! (oldalak
hossza, szögeik, átlóik)
Minden csoport mondja el az összegyűjtött információit egy-egy színezett sokszöggel
kapcsolatosan! A többiek kiegészíthetik az elmondottakat. Az alább felsorolt információkra
számíthatunk, de nem baj, ha ezeknek csak töredéke kerül elő, mert a négyszögekkel
részletesen a következő modulban foglalkozunk. Jó, ha a nevek elhangoznak, és néhány
tükrözésből adódó tulajdonságot is vizsgáljunk meg!
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→ A sötétlila alakzat négyzet. Ennek minden szöge derékszög és minden oldala egyenlő.
Átlói egyenlő hosszúak, és merőlegesen felezik egymást.
→ A világoskék egy egyenlőszárú háromszög, melynek az alapon fekvő szögei egyenlők. A t
egyenes felezi a szárszöget és az alapot is.
→ A piros alakzat egy téglalap. Ennek mindenszöge derékszög. A két-két szemköztik oldala
párhuzamos, és egyenlő hosszú. Átlói egyenlők, és felezik egymást. A t felezi a szögeit.
→ A narancssárga egy deltoid. Ennek van két egyenlő nagyságú szöge (amelyen nem megy
át a t egyenes), a másik két szögét felezi a t egyenes. Van két-két egyenlő oldala. Átlói
merőlegesek egymásra, és a t-re eső átló felezi a másikat.
→ A sötétzöld egy húrtrapéz. Ennek van két egyenlő oldala. A másik két oldalt felezi a t
egyenes, és ezek párhuzamosak egymással (ezek az alapjai). Az azonos alapon fekvő két
szög egyenlő egymással. Átlói egyenlő hosszúak.
→ A barna alakzat egy rombusz, ennek minden oldala egyenlő hosszú. A szemközti szögei
egyenlők, és a t egyenes felezi a két szöget, amin áthalad. Átlói merőlegesen felezik
egymást.
→ A világoszöld megint egy egyenlőszárú háromszög, csak szárszöge tompaszög.
→ A világosnarancs egy téglalap. Minden igaz rá, ami a pirosra, csak itt a t a két oldalt
felezi.
→ A világoslila egy deltoid, ami konkáv. Minden igaz rá, ami a narancssárgára.

2. Szerkesztés gyakorlása 1.
13. FELADATLAP
Egy fénysugár a tükörből mindig úgy verődik vissza, mintha egy
tükör mögötti pontból érkezne, mégpedig abból a pontból, amely az
eredeti fényforrásunk tengelyes tükörképe. Figyeld meg a rajzot: az
F pontból a tükörre érkező fénysugár úgy verődik vissza, mintha az
F’ pontból indult volna. Ez azt is jelenti, hogy a visszaverődő és a
beeső fénysugár ugyanakkora szöget zár be a tükörrel.
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1. Szerkeszd meg a visszaverődő fénysugarakat a rajzokon!
b)
a)
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c)

2. A biliárdasztalon a golyó épp úgy viselkedik, mint a visszaverődő fénysugár: ugyanakkora
szögben pattan vissza a falról, mint amekkora szögben érkezett. A rajzon egy biliárdasztal
képét látod. A B-vel jelzett helyen lévő golyót a nyíl irányában meglökjük. Rajzold be, hogy
hol éri el a falat, és szerkeszd meg a visszaverődő golyó útját!

3. A következő biliárdasztalon a P-vel jelzett golyót olyan erővel löktük meg, hogy három
falról is visszapattant. Szerkeszd meg a golyó útját!
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4. A biliárdasztalon a feketével jelzett helyeken lyukak találhatók. Hol kell pattannia a G-vel
jelzett golyónak a pirosra színezett falon, hogy onnan az L-lel jelzett lyukba érkezzen?
Szerkeszd meg a helyet, ahová célozni kell!

3. Szerkesztés gyakorlása 2.
14. FELADATLAP
1. Tükrözd a köröket a t-vel jelzett egyenesekre! Jelöld a tükrözött kör középpontját O’-vel!
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Rajzold meg az OO’ szakaszt az ábrákon! Mit veszel észre?
2. Rajzolj a füzetedbe egy háromszöget, és egy egyenest, ami átmegy valamelyik csúcsán!
Tükrözd a háromszöget az egyenesre!
3. Rajzolj a füzetedbe egy háromszöget, és tükrözd valamelyik oldalegyenesére!
Az óra végén mondjunk néhány szót arról, hogy vannak olyan alakzatok, melyek képe
bizonyos egyenesre tükrözve azonos az eredeti alakzattal. Ilyenek például az óra elején
megrajzolt sokszögek, vagy a kör. A hétköznapi életben is sokszor találkozunk ilyen
formákkal, például művészeti alkotásokon, az építészetben, címereken, vagy a természetben,
állatok és növények formáinál. Házi feladatként adjuk fel, hogy következő órára mindenki
hozzon néhány képet, melyeken ilyen tárgyakat, motívumokat lehet látni. Ilyen motívumokat
készíteni is lehet hajtogatott papír kivágásával, ezt az eljárást a gyereke biztosan ismerik.
Itt még nem kell törekedni a tengelyes szimmetria szabatos meghatározására, elég, ha a
gyerekek a szemléletes jelentéssel tisztában vannak.

FELADATGYŰJTEMÉNY
1. Válassz ki, és színezz a
víztükörben látszó pontokat,
vonalakat, idomokat! Keresd meg,
és színezd be mindegyiknek az
eredetijét is!
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2. Keress a képen olyan részeket, amelyek egymás tükörképei lehetnek!
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3. Színezd úgy az alakzatokat, hogy tükrös helyzetűek legyenek!
a)
b)

c)

4. Készítsd el színesrúd-készletből ezt az építményt, és építsd meg a tükörképét is!
a)
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5. Tükrözz másolópapírral!

6. Karikázd be azokat az alakzat párokat, melyek tükörképei egymásnak! A tükörtengelyt is
rajzold meg!

Az 1. tengelyesen tükrös, a 2. nem, a 3. tükrös, a 4. nem, az 5. tükrös, az utolsó három nem.
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7. Keresd meg a tengely helyét! Ha kell, használj zsebtükröt! (Van, ahol több megoldás is
van.)

Színezd be, hogy melyik ábránál mi lehetett az eredeti, amit tükröztünk!
8.
a) Ábrázold, és kösd össze a pontokat a
megadott sorrendben!
(2; 0) – (5; 0) – (6; 1) – (7; 3) – (6; 5) – (6; 6) –
(7; 7) – (7; 8) – (6; 9) – (4; 10) – (4; 16) – (5;
17) – (5; 19) – (3; 19) – (3; 10) – (1; 9) – (0; 8)
– (0; 7) – (1; 6) – (1; 5) – (0; 3) – (1; 1) – (2; 0)
valamint (2; 4) – (3; 3) – (4; 3) – (5; 4) – (4; 5)
– (3; 5) – (2; 4)
b) Tükrözd a kapott alakzatot az y tengelyre!
Jelölj meg egymásnak megfelelő részeket az
eredeti és a tükörkép alakzaton!
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9. Tükrözd a képeket a megadott tengelyre!

10. Ezek az ábrák tükrözéssel készültek. Rajzold meg a tengelyt! (Ha kell, használd a
zsebtükröt.) Ahol lehet, keress több megoldást is!
a)
b)

c)

d)

11. Tükrözd a kisszéket a színes tengelyekre! A kép mindig legyen a tengellyel azonos színű!
a)
b)

Keress egymásnak megfelelő részleteket a fenti képeken!
12. Rajzolj a füzetedbe egy kört, és egy rajta kívül elhelyezkedő tengelyt! Tükrözd a kört a
tengelyre!
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13. Rajzolj a füzetedbe egy kört és egy tengelyt, ami metszi! Tükrözd a kört a tengelyre!
14. Rajzolj a füzetedbe egy kört, és szerkessz bele egy szabályos hatszöget! Tükrözd a
hatszöget a körrel együtt a hatszög egyik oldal egyenesére!
15. Rajzolj egy hegyesszöget és tükrözd valamelyik szárának egyenesére!
16. Rajzolj egy hegyesszöget és egy tengelyt, ami mindkét szögszárat elmetszi! Tükrözd a
szöget a tengelyre!
17. A háromszög csúcsait egy-egy paca eltakarja. Tükrözd úgy a megadott egyenesre, hogy
nem rajzolod meg az eredetin a hiányzó részeket, de a képen a teljes háromszög látszik!
Megoldás:
Tükrözzük a pacáig terjedő három szakaszt, és hosszabbítsuk meg, hogy megkapjuk a
képháromszöget!
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