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0873. Geometriai transzformáció – Hasonlóság

A modul célja
Időkeret
Ajánlott korosztály
Modulkapcsolódási pontok
A képességfejlesztés fókuszai

Tanári útmutató 2

Tapasztalatok gyűjtése hasonló alakzatokról, arányok leolvasása. Középpontos hasonlóság
fogalmának megértése, a kép előállítása többféle módon. Szakaszok megadott arányban történő
felosztása. Hasonló és egybevágó háromszögek vizsgálata (alapesetek).
7 óra
8. osztály
Tágabb környezetben: művészetek területén: építészet, festészet, biológia, technika, fizika.
Szűkebb környezetben: geometriai ismétlés modul.
Ajánlott követő tevékenységek: 0874 (geometriai transzformációk rendszerező ismétlése).
Számolás kompetencia: koordinátarendszer használata, műveletek koordinátákkal, arányok
megállapítása.
Mérés, becslés: alakzatok méretének becslése, mérése. Méretek változása különböző transzformációk
során.
Kombináció rendszerezés kompetencia: transzformációk rendszerezése.
Indukció dedukció: transzformációk megfigyelése, konkrét esetekből általános tulajdonságok
megfogalmazása, azonosságok és különbözőségek megfigyelése.
Szövegértés kompetencia: tulajdonságok, eljárások megfogalmazása, állítások értelmezése,
igazságtartalmuk megállapítása.

AJÁNLÁS
A diákok négyfős csoportokban ülnek, olyan elrendezésben, hogy minden diák kényelmesen lássa a táblát is. A munkaformák egy része
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. Idővel a gyerekeknek
természetessé válik az együttműködés. Támogassuk őket, ha a feladatok megoldásánál a csoportokon belül szívesen segítik egymást,
megbeszélik feladataik végeredményét.
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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. Geometriai transzformációk c.
matematika fólia mappáját. Ezek illusztrációs, applikációs fóliákat és feladatlapokat és tanári útmutatókat 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. Visszajelzést ad a
csoportok együttműködéséről. Az egyéni, páros és csoportos feladatok megoldása pontozható, szükség esetén osztályzattá váltható. A téma
lezárásaként ajánljuk a felmérő megíratását.
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Eszközök,
Feladatok

I. A hasonlóság
1. Ráhangolódás
2. Hasonló alakzatok, a hasonlóság aránya
3. Gyakorlás

Megfigyelés.
Megfigyelés, következtetés.

Képek a munkafüzetben
1. feladatlap
2. feladatlap

II. Hasonló alakzatok tulajdonságai
1. Ráhangolódás: tablók készítése
2. Hasonló alakzatok megfigyelése

logikai következtetés.

Gyerekek által gyűjtött képek
3. feladatlap

III. A középpontos hasonlóság
1. Ráhangolódás
2. A középpontos hasonlóság

Megfigyelés, szövegértés,
szövegalkotás.

Képek
4. feladatlap

IV. A középpontosan hasonló kép
1. Ráhangolódás: „Keress hasonlót!”
2. Szerkesztés egyszerű arányok esetén
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V. A középpontos hasonlóság tulajdonságai
1. Ráhangolódás: „Gondoltam egy transzformációra!”
2. Szerkesztés és tulajdonságok megfigyelése
3. Hasonlóság és középpontos hasonlóság összevetése

Szerkesztési készség.

6–7. feladatlap
8. feladatlap

VI. Szerkesztés, szakasz felosztása
1.
2.
3.
4.

Ráhangolódás: „Tedd, amit mondok!”
Szerkesztés középpont és egy megadott pont képének ismeretében
Szakasz felosztása egyenlő részekre
Hasonlóság tört aránnyal

Szerkesztési készség.
Analógiás gondolkodás.

9. feladatlap
10. feladatlap

VII. Arányok, hasonló háromszögek
1. Arányok a hasonló alakzatokon belül
2. Az egybevágóság alapesetei – ismétlés
3. A hasonlóság alapesetei
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Analógiás gondolkodás.

11. feladatlap
12. feladatlap
Feladatkártyák a
szerkesztéshez (1. tanári
melléklet), csoportonként 2
műszaki rajzlap, olló, 13.
feladatlap
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. A hasonlóság
1. Ráhangolódás
A következő fényképek az ausztriai Minimundusban készültek. Ez egy olyan park, ahol híres
épületek kicsinyített másait építették fel. Melyik épületeket látod a képeken?

Diadalív Párizsból

Mátyástemplom, Magyarország, Budapest

Halászbástya Magyarország, Budapest

Tadzs Mahal India

Nézzük meg közösen a fényképeket, és beszéljük meg, hogy mit jelent az, hogy „kicsinyített
mása”! Mondjuk el, hogy az eredeti Mátyástemplomnak bármely részletét kiválasztjuk, –
például egy ablakot, egy boltívet, vagy a torony legmagasabb pontját – akkor annak megfelelő
párja megtalálható a maketten is!
Beszéljük meg, hogy miben hasonlítanak, és miben különböznek egymástól! A méreteik nem
egyenlőek, de mindegyik ugyanolyan arányban változott meg: ha a főkapu magassága
mondjuk az eredetinek a tizedrésze, akkor mindegyik méret az eredetinek a tizedrésze lesz.
Az ilyen alakzatokról a mindennapi beszédben azt mondjuk, hogy hasonlítanak. A
matematikában is hasonlónak neveznek két alakzatot, ha megfelelő méreteik aránya
megegyezik. Arról is beszélhetünk, hogy ez nem azonos azzal, amikor azt mondjuk például,
hogy két testvér hasonlít egymásra.
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Tegyük fel a kérdést, hogy milyen adatokra lenne szükség, hogy meghatározzuk az eredeti
Halászbástya magasságát? (a makett magasság méretére és a hasonlóság arányára)
A gyerekek gyűjtsenek a csoportban más példákat, ahol valaminek a kicsinyített vagy
nagyított „másával” találkoztak.
Vizsgáljunk most meg néhányat ezek közül: pl.: szabásminta, térkép, makett autó,
babaszoba…
Ezek közös tulajdonsága, az aránytartás, vagyis, hogy bármely két pont képének a távolsága,
és az eredeti pontok távolságának aránya állandó.
Az első feladatot szakértői mozaik módszerrel dolgozzuk fel.

2. Hasonló alakzatok, a hasonlóság aránya
1. FELADATLAP
1. Osszátok ki egymás között a csoportban az A, B, C, D betűket!
a) Figyeld meg a saját betűdnek megfelelő téglalapot vagy háromszöget és keress hozzá
hasonlót! Színezd ki az oldalait megfelelő színekkel.

A-hoz hasonlók: 1, csökkent felére, 12, nőtt 1,5-szeresére, 10, nőtt: kétszeresére, 9, nőtt
háromszorosára.
B-hez hasonlók: 8, csökkent negyedére, 2, csökkent felére, 4, nőtt kétszeresére.
C-hez hasonlók: 3, nőtt 1,5-szeresére, 11, nőtt kétszeresére, 13, nőtt háromszorosára.
D-hez hasonlók: 7, csökkent negyedére, 5, csökkent felére, 6, nőtt kétszeresére.
b) Döntsd el, hogy az eredetihez képest nőtt vagy csökkent a méret! Hányszorosára?
c) Beszéljétek meg a négy feladat megoldását a csoportban!
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2. Nagyítsd kétszeresére, háromszorosára, illetve kicsinyítsd felére a L betűt!

3. A térképeket úgy készítik, hogy a valóságos távolságokat arányosan lekicsinyítik. Minden
térképen szerepel, hogy mekkora a méretaránya, vagyis hogy a térképen 1cm hány cm-nek
felel meg a valóságban.
Vedd elő a földrajzi atlaszod, és nyisd ki Magyarország településeinél! Olvasd le a
méretarányt! Mérd le, hogy a térképen milyen messze van Szolnok és Debrecen! Számítsd ki,
hogy ez mekkora távolság a valóságban!
Kb. 130 km.
4. Adjatok fel egymásnak távolság számítási feladatokat a térképről: a csoport egyik tagja
válasszon ki két települést, majd mindenki mérje le a saját térképén a távolságukat, és
számítsa ki, hogy ez mennyit jelent a valóságban! Ellenőrzésként hasonlítsátok össze
eredményeiteket!

ÖSSZEGZÉS:
Az előző feladatokban olyan transzformációkkal találkoztatok, amelyeknek a pontjait össze
lehet úgy párosítani, hogy bármely két képpont távolságának és az eredeti pontok
távolságának az aránya állandó. Vagyis ezek aránytartó transzformációk. Az aránytartó
geometriai transzformációkat hasonlóságnak nevezzük. A hasonlóság aránya megmutatja,
hogy a képalakzat bármely mérete hányszorosa az eredeti alakzat megfelelő méretének.
A következő feladatsor a különböző geometriai transzformációk felelevenítésére, és
tulajdonságaik összehasonlítására ad lehetőséget. Mielőtt a gyerekek hozzákezdenének a
feladatok megoldásához, mondjuk el, hogy mit értünk azon a geometriai transzformáción,
amit úgy adunk meg, hogy (x; y ) a (2 x; 2 y ) , vagyis mondjuk meg, hogy minden pont
mindkét koordinátáját szorozzuk meg 2-vel!
A következő feladatot megint mozaik módszerrel oldják meg! Amennyiben szükségesnek
találjuk, akkor a feladatok megoldása előtt a gyerekekkel fordítassuk le a jelöléssel megadott
transzformációkat szövegesen!
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3. Gyakorlás
2. FELADATLAP
1. Rajzolj a füzetedbe egy koordinátarendszert, és ábrázold azt a négyszöget, melynek
csúcsai: A(2;0), B(6; 2), C(6; 6), D(2; 8)!
a) Végezd el a betűjelednek megfelelő transzformációt (írd le, hogy melyik pontnak hogyan
változnak a koordinátái), és rajzold meg az így kapott alakzatot színessel!
⎛1 1 ⎞
A: (x; y ) a ⎜ x; y ⎟ pirossal
⎝2 2 ⎠
B: (x; y ) a (− 2 x; − 2 y ) kékkel
C: (x; y ) a (2 x; y ) zölddel
D: (x; y ) a ( x + 1; − y + 2 ) sárgával
b) Rajzoljátok meg a többi ábrát is a saját koordinátarendszeretekbe, a megfelelő színekkel!
c) Mely alakzatok hasonlóak az eredetihez? A, B
A megoldás ellenőrzéséhez használjunk írásvetőt!
2. Ábrázold a pontokat koordinátarendszerben: A(–1; 2), B(1; 4), C(3; 2) D(1; –3), és kösd
össze őket! Milyen négyszöget kaptál?
A következő feladatoknál végezd el az utasításnak megfelelő geometriai transzformációt!
Figyeld meg az eredeti és a kép alakzatot, majd válaszolj a füzetedben a kérdésekre! Minden
feladatot külön koordinátarendszerben oldj meg!
a) ( x; y ) a ( x; − y )
Mi a neve az elvégzett geometriai transzformációnak? Tengelyes tükrözés.
Van olyan pont a síkon, ami egyhelyben marad?
X tengely pontjai.
Mit mondhatsz el egy szakasz és képének hosszáról?
Egyenlő az eredetivel.
Hogy nevezzük ezt a tulajdonságot?
Távolságtartás.
Mit mondhatsz egy szög és képének nagyságáról?
Egyenlők.
Mi ennek a tulajdonságnak az elnevezése?
Szögtartó.
b) (x; y ) a (2 x; 2 y )
Mi a neve az elvégzett geometriai transzformációnak? Középpontos nagyítás.
Van olyan pont a síkon, ami egyhelyben marad?
Az origó.
Mit mondhatsz el egy szakasz és képének hosszáról?
A kép kétszerese az eredetinek.
És az egymáshoz viszonyított helyzetükről?
Párhuzamosak.
Mit tudsz egy szög és képének nagyságáról?
Egyenlők.
c) (x; y ) a ( x + 3; y + 2)
Mi a neve az elvégzett geometriai transzformációnak? Eltolás.
Van olyan pont a síkon, ami egyhelyben marad?
Nincs.
Mit mondhatsz el egy szakasz és képének hosszáról?
Egyenlő az eredetivel.
És az egymáshoz viszonyított helyzetükről?
Párhuzamosak.
Mit tudsz egy szög és képének nagyságáról?
Egyenlők
d) ( x; y ) a (− x; − y )
Mi a neve az elvégzett geometriai transzformációnak? Középpontos tükrözés.
Van olyan pont a síkon, ami egyhelyben marad?
Az origó.
Mit mondhatsz el egy szakasz és képének hosszáról?
Egyenlők.
És az egymáshoz viszonyított helyzetükről?
Párhuzamosak.
Mit tudsz egy szög és képének nagyságáról?
Egyenlők.
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A feladatok ellenőrzése történhet csoporton belül, vagy közösen, tanári magyarázattal.
Házi feladat: képek gyűjtése, vagy rajzolása hasonló alakzatokkal

II. Hasonló alakzatok tulajdonságai
1. Ráhangolódás: tablók készítése
Nézzék meg a gyerekek a hozott képeket a csoportokon belül, és készítsenek tablót belőlük!
Amelyik képnél lehet, megfelelő adatok megmérése alapján határozzák meg a hasonlósági
arányt! Képtárlátogatással tekintsék meg egymás munkáit.

2. Hasonló alakzatok megfigyelése
3. FELADATLAP
1. A sor elején álló színes sokszögek mindegyikéhez pontosan egy hasonlót találsz vele egy
sorban. Válaszd ki mindegyiknek a hasonló párját, és színezd a megfelelő részeit azonos
színnel! Választásodat indokold!

Az első sorban a második másfélszeresére nagyított, a középsőben az első harmadára
kicsinyített, az utolsó sorban az első kétszeresére nagyított.
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2. A számozott kishajók az A jelűnek a hasonló képei. Megfelelő adatok lemérésével állapítsd
meg a hasonlóságok arányát!
A 1. kétszeres nagyítás, a 2. 2/3-os kicsinyítés, a 3. 4/3-os nagyítás

3. Ábrázold és kösd össze a koordinátarendszerben a pontokat: A(–6; 4), B(–4; 1), C(–2; 4),
D(–4; 7)! Milyen négyszöget kaptál?
Rombuszt.
Készítsd el a négyszög hasonló képét úgy, hogy az AB oldal képe az A’B’ legyen, ahol
A’(8; 1) és B’(2; 5)!
(8; 9) és (14; 5).
Számold ki a hasonlóság arányát is!
Kétszeres.
4. Rajzold meg azt a háromszöget, melynek csúcsai: A(3; –1), B(6; 5), C(6; –1)!Készítsd el a
háromszög hasonló képét úgy, hogy a BC oldal képe a B’C’, és B’(8; –5), C’(6; –5) legyen!
Számold ki a hasonlóság arányát is!
(6; –4) vagy (6; –6); az arány 1/3

Házi feladatként adjuk fel a következő feladatot!
5. Megfigyeléseid alapján döntsd el, hogy melyik állítás biztos igaz (i), melyik hamis (h),
melyik lehet hogy igaz (l).
→ Hasonló alakzatok megfelelő szöge egyenlő.
(i)
→ Egy egyenes és egy körív lehet hasonló.
(h)
→ Ha két sokszög hasonló, akkor oldalaik páronként párhuzamosak.
(l)
→ Hasonló alakzatok körüljárási iránya megegyezik.
(l)
→ Ha két háromszög hasonló, és az egyik egyenlőszárú, akkor a másik is az. (i)
→ Ha egy sokszög két oldala egyforma hosszú, akkor a hozzá hasonló alakzatnak is lesz
két egyforma hosszú oldala.
(i)

Matematika „A” 8. évfolyam

0873. Geometriai transzformáció – Hasonlóság

Tanári útmutató 12

III. A középpontos hasonlóság
1. Ráhangolódás:
Beszéljük meg diákkvártett formájában a házi feladat állításait!

2. A középpontos hasonlóság
Tanári magyarázattal készítjük elő a középpontos hasonlóságot: amikor a diavetítővel egy
képet a falra vetítünk, akkor egy pontszerű fényforrás sugarakat bocsát ki. Lehetőség szerint
ezt szemléltessük diavetítővel! Mutassunk rá, hogy a sugarak (vetítő sugarak) a diafilm
kockáján annak nagyított képét állítják elő a falon! Ez azt jelenti, hogy a diafilm minden
egyes pontjához a fénysugár kivetít egy annak megfelelő pontot a vetítővásznon. A
filmkockán és a falon lévő kép hasonló egymáshoz. Ezt szemléltethetjük a diavetítő elé rakott
kezünkkel, megmutatva az egymásnak megfelelő részleteket is. Tapasztaljuk, hogy minél
messzebb visszük a vásznat a diavetítőtől, annál nagyobb lesz a kivetített kép. Ezt
megmutathatjuk kezünk mozgatásával. Milyen messze kell elhelyezni a vásznat, ha azt
szeretnénk, hogy a kapott kép az eredeti nagyságának a kétszerese legyen? Ilyenkor azt
mondjuk, hogy az eredeti és a kapott kép középpontosan hasonló. Nézzük meg a
munkafüzetben a következő képet, és mondjuk el, hogy itt ugyanolyan szabály szerint
állítottuk elő a fekete virág képét, mint ahogy a diavetítő működik, csak síkban. Ez azt jelenti,
hogy egy A pontjának középpontosan hasonló képét úgy kapjuk meg, hogy az O pontot
összekötjük a kiválasztott ponttal, és ezen a félegyenesen felmérjük az OA távolság
kétszeresét. Az OA félegyenest vetítősugárnak nevezzük.

Azt is beszéljük meg, hogy ezzel az eljárással lehet kicsinyített képet is kapni, ha az OA
távolságot felezem, vagy harmadolom!
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4. FELADATLAP
1. Nagyítsd az O pontból középpontosan kétszeresére a kisszéket!

2. Kicsinyítsd a zászlót az O pontból

1
-ára középpontosan!
3

Az első két feladat megoldása után vezessük be a hasonlóság arányának a fogalmát. Mondjuk
el, hogy minden egyes pont esetén teljesül, hogy az OP távolság kétszerese az OP’ távolság,
illetve az OP távolság egyharmada az OP’. Középpontos hasonlóság esetén ezt az
OP'
hányadost nevezzük a hasonlóság arányának, és lambdával (λ) jelöljük.
OP
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3. Mennyi a hasonlóság aránya, ha az O középpont, és az A pont képe A’?

Készítsd el az alakzat középpontosan hasonló képét!
4. A pontrácson alakzatokat és középpontokat adtunk meg. Minden alakzat valamely
pontjának középpontosan nagyított vagy kicsinyített képét megtalálod az ábrán. Határozd meg
a középpontos hasonlóság arányát, és végezd el az alakzat nagyítását illetve kicsinyítését a
rács segítségével!
a) kétszeres nagyítás, b) 1/2-szeres kicsinyítés c) 1/4-szeres kicsinyítés d) 1/3-szoros
kicsinyítés
a)
b)
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d)

5. A szakaszokat háromszorosára nagyítottuk középpontosan, de csak az egyik végpont képét
adtuk meg. Keresed meg, hogy hol lehet a középpont, és végezd el a nagyítást!

6. Rajzolj a füzetedbe két pontot! Az egyiket jelöld A-val, a másikat O-val! Legyen az O a
hasonlóság középpontja. Szerkeszd meg az A pont képét (A’), ha
a) a hasonlóság aránya: 2,
b) a hasonlóság aránya: 3,
1
c) a hasonlóság aránya: ?
2
Mindegyik esetben szerkeszd meg az A’ pontot!

Fogalmazzuk meg a középpontos hasonlóság meghatározását konkrét esetekben, illetve jobb
képességű osztályokban az általános meghatározást is.

TUDNIVALÓ:
A hasonlóság speciális esete, amikor egy középpontból kicsinyítünk, vagy nagyítunk. Ezt a
geometria transzformációt középpontos hasonlóságnak nevezzük.
Ilyenkor adott egy O középpont és egy λ (lambda) pozitív arányszám. Ha például a λ = 2,
akkor bármely P pont képét úgy kapjuk meg, hogy összekötjük az O ponttal, és az OP
1
félegyenesre felmérjük az OP távolság kétszeresét. Ha a λ= , akkor egy tetszőleges S pont
3
képét úgy kapjuk meg, hogy
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1
részét.
3
Általánosan: Bármely P pont középpontosan hasonló képe egy olyan P’ pont, mely az OP
OP'
félegyenesen van, és
= λ . Az O pontból kiinduló félegyeneseket vetítősugaraknak
OP
nevezzük.
Ha a λ értéke 1- nél nagyobb, akkor középpontos nagyításról beszélünk. Ha a λ értéke kisebb
mint 1, akkor középpontos kicsinyítésről van szó.
összekötjük az O ponttal, és az OS félegyenesre felmérjük az OS távolság

IV. A középpontosan hasonló kép
1. Ráhangolódás: „Keress hasonlót!”
A koordinátarendszerbe felrajzolunk egy téglalapot, melynek csúcsai: A(1; 2), B(7; 2), C(7; 5)
és D(1; 5). Olyan téglalapot kell keresni, mely ehhez hasonló, és egyik oldala (2; –1) és
(4; –1).
Itt négy megoldást kell találni, aszerint, hogy a megadott oldal a rövidebb vagy a hosszabb
oldal.

2. Szerkesztés egyszerű arányok esetén
A feladatsor az egyszerű arányok esetén alkalmazható szerkesztési eljárást mutatja meg. A
gyerekek önállóan dolgozzanak, a csoportokon belül egyeztetve eredményeiket!

5. FELADATLAP
1. Rajzolj a koordinátarendszerbe derékszögű háromszöget, melynek csúcsai A(0; 4), B(6; 0)
és C(0; 0)!
a) Nagyítsd a háromszöget középpontosan háromszorosára úgy, hogy az origó legyen a
középpont! Színezd pirosra a kapott képet!
b) Kicsinyítsd Az eredeti háromszöget a felére középpontosan úgy, hogy az origó legyen a
középpont! Színezd kékre a kapott képet!
c) Nagyítsd az eredeti háromszöget középpontosan háromszorosára úgy, hogy a B pont
legyen a középpont! Színezd zöldre a kapott képet!
d) Kicsinyítsd az eredeti háromszöget a felére középpontosan úgy, hogy a B pont legyen a
középpont! Színezd narancsra a kapott képet!
e) Rajzold meg az előző feladatok vetítő sugarait is!
f) Hasonlóak-e a különböző színű háromszögek egymáshoz? Milyen a hasonlóságuk
aránya?
2. Rajzolj a koordinátarendszerbe derékszögű háromszöget, melynek csúcsai: A(–4; 0),
B(–4; –2) és C(0; –2)!
a) Nagyítsd a háromszöget középpontosan kétszeresére úgy, hogy az origó legyen a
középpont!
b) Kicsinyítsd a háromszöget a felére középpontosan úgy, hogy az origó legyen a
középpont!
c) Nagyítsd a háromszöget középpontosan háromszorosára úgy, hogy a C pont legyen a
középpont!
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ÖSSZEGZÉS:
Középpontosan hasonló kép szerkesztése egyszerű arányok esetén:
Ha adott egy O középpont és az arány egy pozitív egész szám, akkor egy P pont
középpontosan hasonló képét a következő módon lehet megszerkeszteni
→ Az O pontot összekötjük a P ponttal, és meghosszabbítjuk a P-n túl
→ Az OP távolságot az arányszámnak megfelelően felmérjük az OP félegyenesre
1
Ha az arány nem egész, hanem például , akkor a szerkesztési eljárás a következő:
2
→ Az O pontot összekötjük a P ponttal
→ Az OP szakaszt elfelezzük, így a P’-höz jutunk
1
Ha az arány az -nek hatványa, akkor további felezésekkel eljuthatunk a képpontig.
2
3. Végezd el a négyszög kétszeres középpontos nagyítását! Segítségül megrajzoltuk a
vetítősugarakat.

4. Rajzolj a füzetedbe egy tetszőleges négyszöget, és egy O pontot! Nagyítsd a négyszöget
háromszorosára az O pontból! Színezd a megfelelő részeket azonos színnel!
5. Rajzolj a füzetedbe egy 6 cm oldalú négyzetet, és valahol a belsejében vegyél fel egy O
pontot! Kicsinyítsd a négyzetet az O pontból a felére!
6. Szerkessz rombuszt, melynek oldala 7 cm, és egyik szöge 60°-os!
a) Kicsinyítsd a rombuszt az egyik csúcsából negyedére!
3
b) Kicsinyítsd az előző csúcsából -ére!
4

V.A középpontos hasonlóság tulajdonságai
1. Ráhangolódás: „Gondoltam egy transzformációra!”
Adjunk meg egy utasítást: „Sík pontjai figyelem! Megadtam egy egyenest. Minden pont
menjen az egyeneshez a legrövidebb úton, és még tovább ugyanannyit, amennyit az egyenesig
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ment!” (tengelyes tükrözés) A gyerekeknek ki kell találni, hogy melyik geometriai
transzformációt adtuk meg. A továbbiakban a kitaláló adhat meg egy hasonló meghatározást.
Ha ez túl nehéz a gyerekeknek, akkor továbbra is a tanár adja meg az utasításokat!
Példák a megadható utasításokra:
→ Sík pontjai figyelem! Megadtam egy pontot. Minden pont a lehető legrövidebb úton
szaladjon a megadott ponthoz, forduljon vissza, és ellenkező irányba haladjon kétszer annyit,
mint amekkora utat a pontig megtett!
Középpontos nagyítás, λ=2.
→ Sík pontjai figyelem! Megadtam egy egyenest. Minden pont a lehető legrövidebb úton
menjen a megadott egyeneshez, és maradjon ott!
Merőleges vetítés.
→ Sík pontjai figyelem! Minden pont mozduljon el azonos irányba ugyanakkora
távolsággal!
Eltolás.
→ Sík pontjai figyelem! Megadtam egy pontot. Minden pont a lehető legrövidebb úton
menjen a megadott ponthoz, és ugyanabba az irányba haladjon tovább ugyan annyit, mint
amekkora utat a pontig megtett!
Középpontos tükrözés.

2. Szerkesztés és tulajdonságok megfigyelése
A feladatsor a középpontos hasonlóság szerkesztésének gyakorlására, és a tulajdonságok
megfigyelésére szolgál.

6. FELADATLAP
1. Vegyél fel a füzetedbe egy e egyenest, egy A kezdőpontú félegyenest és egy O pontot!
a) Szerkeszd meg az egyenes és a félegyenes középpontosan hasonló képét, ha O a
középpont és az arány 2!
b) Szerkeszd meg az egyenes és a félegyenes középpontosan hasonló képét, ha O a
1
középpont és az arány !
2
2. Vegyél fel a füzetedbe egy AB szakaszt, egy α szöget, és egy O pontot!
a) Szerkeszd meg a szakasz és a szög középpontosan hasonló képét, ha O a középpont és az
arány 2!
b) Szerkeszd meg a szakasz és a szög középpontosan hasonló képét, ha O a középpont és az
1
arány !
2
c) Szerkeszd meg a szakasz és a szög középpontosan hasonló képét, ha O a középpont és az
arány 3!
3. Rajzolj a füzetedbe egy kört, egy szabályos hatszöget és egy O pontot!
a) Szerkeszd meg a kör és a hatszög középpontosan hasonló képét, ha O a középpont és az
arány 2!
b) Szerkeszd meg a kör és a hatszög középpontosan hasonló képét, ha O a középpont és az
1
arány !
2
4. Szerkessz paralelogrammát, amelynek oldalai 2 és 4 cm-esek, és egyik szöge 45˚-os!
Betűzd meg a paralelogramma csúcsait és oldalait!
a) Jelölj ki egy O pontot és nagyítsd a paralelogrammát kétszeresére az O-ból! Milyen
alakzatot kaptál?
b) Mérd meg az így kapott alakzat oldalait, és számold ki az arányukat! Mit tapasztalsz?
Megegyezik az eredetivel.
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5. Rajzolj egy húrtrapézt!
a) Válaszd ki valamelyik csúcsát, és kicsinyítsd abból felére!
b) Színezd az egymásnak megfelelő oldalakat azonos színnel! Figyeld meg ezeket! Mit
tapasztalsz?
6. Rajzolj egy kört, és szerkessz bele egy szabályos hatszöget!
a) Nagyítsd a hatszöget a körrel 1,5-szeresére a kör középpontjából!
b) Figyeld meg az eredeti és a kép hatszög megfelelő oldalait és szögeit!

7. FELADATLAP
Párban dolgozzatok, felváltva válaszoljátok meg a kérdéseket! Használjátok az előző
feladatsor rajzait! Ha elkészültetek, akkor válaszaitokat hasonlítsátok össze a csoport másik
párjával!
1. Milyen alakzatot kapunk, ha egy egyenes középpontosan hasonló képét megrajzoljuk?
Egyenest.
Vizsgáljuk egy egyenes és középpontosan hasonló képének a helyzetét!
Milyen helyzetűek, ha az eredeti egyenes áthalad a középponton?
Egybe esnek.
Milyen helyzetűek, ha az eredeti egyenes nem halad át a középponton? Párhuzamosak.
2. Ha egy félegyenest és középpontosan hasonló képét vizsgáljuk, mit tudsz elmondani?
Párhuzamosak, és egyirányúak.
Egy szög és hasonló képének szárai milyen félegyenesek?
Egyállásúak.
Hogyan neveztük az ilyen szögeket?
Egyállásúak.
3. Hogyan helyezkedhet el egymáshoz képest egy szakasz és középpontosan hasonló képe,
attól függően, hogy hol a hasonlóság középpontja? Készíts rajzokat!
Párhuzamosak, vagy egy egyenesbe esnek.
Milyen alakzatot kapunk, ha egy kört középpontosan nagyítunk, vagy kicsinyítünk?
Kört.

ÖSSZEGZÉS:
Egy egyenes középpontosan hasonló képe egyenes. Ha a középpont az egyenesen van, akkor
képe önmaga, ha az egyenesen kívül esik, akkor az egyenes és képe párhuzamos egymással.
Egy félegyenes középpontosan hasonló képe, az eredetivel egyállású félegyenes. Ez igaz a
középpontosan hasonló szögek száraira is, ezért ezek egyállásúak, vagyis azonos nagyságúak.
A középpontos hasonlóság tehát szögtartó transzformáció.
Bármely szakasz és középpontosan hasonló képe párhuzamos, vagy egy egyenesbe esik.
Egy kör középpontosan hasonló képe kör.
Középpontos hasonlóság esetén bármely két szakasz hosszának aránya megegyezik képeik
arányával.
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3. Hasonlóság és középpontos hasonlóság összevetése
8. FELADATLAP
1. Egészítsd ki a szöveget a „hasonlóság”, „középpontos hasonlóság” szavakkal!

A középpontos hasonlóság a hasonlóság egy speciális esete. Ez azt jelenti, hogy minden olyan
tulajdonság, ami a hasonlóság -ra érvényes, az teljesül a középpontos hasonlóság -ra is. Ha
Venn-diagramon ábrázoljuk a hasonlóság és a középpontos hasonlóság tulajdonságait, akkor
két olyan halmazt kell rajzolni, melyek közül az egyik tartalmazza a másikat. A belső
halmazban lesznek a hasonlóság tulajdonságai, a külsőben pedig a középpontos hasonlóság
tulajdonságai. Biztosan ismeritek azt a mondást, hogy „Nem minden rovar bogár, de minden
bogár rovar.” Írjátok most át ezt a mondást: „Nem minden hasonlóság középpontos
hasonlóság de minden középpontos hasonlóság hasonlóság.”
2. Címkézd fel a halmazokat a „hasonlóság tulajdonságai” illetve a „középpontos hasonlóság
tulajdonságai” nevekkel! Írd a tanult tulajdonságokat a halmazábra megfelelő részébe!

VI. Szerkesztés, szakasz felosztása
1. Ráhangolódás: „Tedd, amit mondok!”
Rajzoljunk a táblára egy négyszöget (lehet speciális is), majd kérjünk meg egy gyereket, hogy
gondoljon egy geometriai transzformációra, és adjon olyan utasításokat, melyek elvégzésével
megkapjuk a négyszög transzformáltját! A tanár a táblánál végrehajtja a lépéseket,
természetesen a pontatlan megfogalmazásból származó hibákkal, hogy a gyerekeket minél
pontosabb megfogalmazásra késztessük. Ha elkészült a kép, akkor a gyerekek párban még
egy-két menetet játszanak, a saját füzetükben rajzolva.
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Ismételjük át a párhuzamosok szerkesztési módját, mert a szakasz egyenlő részekre való
felosztásához erre szükség lesz! A lépéseket a „Tedd, amit mondok!” formájában is
megtehetjük, majd megkérdezzük, hogy mihez jutottunk ezzel.

EMLÉKEZTETŐ:
Ha adott egy e egyenes és rajta kívül egy P pont, akkor az e egyenessel párhuzamost a P
ponton át úgy szerkeszthetünk, hogy felhasználjuk a paralelogramma oldalainak
párhuzamosságát.
A szerkesztés menete:
1. lépés: jelöljünk ki két
pontot az egyenesen!

2. lépés: Rajzoljunk egy A
középpontú PB sugarú kört!

3 lépés: Rajzoljunk egy P
középpontú AB sugarú kört!

Az így kapott R pontot P-vel összekötve az eredeti e egyenessel párhuzamos egyenest
kapunk.
Szükség szerint adjunk fel ehhez kapcsolódó egy vagy két szerkesztési feladatot!

2. Szerkesztés középpont és egy megadott pont képének ismeretében
Felrajzoljuk a táblára a következő ábrát: O pontbó induló vetítő sugár, melyen A és A’ pontok,
és egy, a sugárra nem illeszkedő B pont. Kérdve kifejtő módszerrel vezessük rá a gyerekeket,
hogy milyen módon lehet a B pont hasonló képét megszerkeszteni, ha A képe A’!
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TUDNIVALÓ:
Ha adott az O középpont, valamint egy A pont és annak középpontosan hasonló képe A’,
akkor bármely pont képe megszerkeszthető.
Szeretnénk B pont képét, vagyis B’-t megszerkeszteni. Gondoljuk végig a következőket:
→ Mivel középpontos nagyításról van szó, ezért B’ rajta van az O kezdőpontú OB
félegyenesen.
→ Mivel bármely szakasz és középpontosan hasonló képe párhuzamos, ezért AB és A’B’ is.
A szerkesztés menete tehát:

1. lépés: Húzzuk meg az OB
félegyenest!

2. lépés: Húzzuk be az AB
szakaszt!

3.
lépés:
húzzunk
párhuzamost AB-vel az A’
ponton át!

3. Szakasz felosztása egyenlő részekre
Az itt következő feladatsort megoldva a gyerekek ráismernek arra az eljárásra, ahogy egy
szakaszt megadott számú részre feloszthatunk szerkesztéssel. Minden gyerek önállóan
dolgozzon a munkafüzetben, a tanár körbejárva segítse munkájukat!
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9. FELADATLAP
1. Szerkeszd meg a megadott pontok képét, illetve eredetijét, ha az O középpontú hasonlóság
az A pontot A’-be viszi!
a)

b)

2. Szerkeszd meg az ABC háromszög O pontra vonatkozó kicsinyített képét, ha az A
csúcsának képe A’!
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3. Végezd el az A1B1 szakasz kétszeres (A2B2), háromszoros (A3B3) illetve négyszeres (A4B4)
nagyítását! A középpont legyen az O pont!

Figyeld meg a rajzod, és válaszolj a kérdésekre!
a) Mit mondhatunk el az A1B1 szakaszról és nagyított képeiről? (helyzetük, nagyságuk)
Párhuzamosak vele és kétszer, háromszor ill. négyszer hosszabbak.
b) Mit mondhatunk el az A2A3 és az OA1 szakasz hosszáról? Egyenlő.
c) Van még ilyen hosszú szakasz a rajzon? Igen A1A2, A3A4
d) Keress még egyenlő szakaszokat a képen! Ugyanígy OB1 = B1B2 = B2B3 = B3B4
4. A képen látható B3 pont O középpontú háromszoros nagyítással készült. Végezd el az A1
pont kétszeres illetve háromszoros nagyítását, és annak felhasználásával szerkeszd meg az
eredeti B1 pontot, és kétszeresen nagyítását is!
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5. Oszd fel az OB3 szakaszt három egyenlő részre!

Fogalmazzuk meg, hogyan lehet egy szakaszt egyenlő részekre felosztani!

ÖSSZEGZÉS:
Egy szakaszt tetszőleges számú egyenlő részre feloszthatunk a középpontos hasonlóság
tulajdonságai alapján. Osszunk fel egy AB szakaszt például öt egyenlő részre!

1. lépés: Vegyük fel a szakaszt!

2. lépés: A szakasz egyik
végpontjából húzzunk egy
félegyenest, és mérjünk fel rá
egy tetszőleges távolságot
ötször!

3. lépés: Az utolsó osztópontot
kössük össze a B ponttal, és
ezzel az egyenessel húzzunk
párhuzamosakat
a
többi
osztóponton át!
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4. Hasonlóság tört aránnyal
A következő feladatlap a szakasz felosztásának gyakorlását, illetve a tört arányú hasonlóság
megszerkesztését szolgálja. A gyerekek önállón dolgozzanak a füzetükbe, és csoporton belül
beszéljék meg a feladatok megoldását! A tanár körbejárva segítse munkájukat!

10. FELADATLAP
1. a) Rajzolj a füzetedbe egy AB szakaszt, és oszd fel hét egyenlő részre!
2
b) Jelöld meg az A végponttól számított -ét!
7
2. Rajzolj a füzetedbe egy háromszöget!
a) Kicsinyítsd valamelyik csúcsából egyharmadára!
b) A kapott képet az előzővel azonos középpontból nagyítsd négyszeresére!
c) A b) részben kapott kép az eredeti háromszögnek kicsinyített vagy nagyított képe?
Határozd meg a hasonlóság arányát! 4
3
3. Rajzolj a füzetedbe egy négyszöget! Először nagyítsd a kétszeresére az egyik csúcsából,
majd a kapott képet kicsinyítsd az ötödrészére! Az eredetinek milyen arányú hasonló képét
2
kaptad?
5
4. Rajzolj egy paralelogrammát, és jelöld be a szimmetria középpontját (O) is! Szerkeszd meg
a középpontosan hasonló képét úgy, hogy legyen O a hasonlóság középpontja, és az arány
2
pedig !
3

Ha a gyerekek elkészültek a feladatokkal, akkor közösen beszéljük meg a tapasztalatot: ha a
hasonlóság aránya tört, akkor két lépésben végezhetjük el a transzformációt:
→ vagy először megszerkesztjük a nevezőnek megfelelő kicsinyítést, majd a számlálónak
megfelelő nagyítást,
→ vagy fordítva – először megszerkesztjük a számlálónak megfelelő nagyítást, majd a
nevezőnek megfelelő kicsinyítést.

VII. Arányok, hasonló háromszögek
Ennek az órának az a célja, hogy elmélyítse a gyerekek hasonlósággal kapcsolatban
megszerzett tudását. Ennek egyik eszköze, hogy rávilágítunk a hasonlóság aránya, és az
alakzatokon belüli szakaszok arányának egyenlősége közötti különbségre. A másik eszköz,
hogy foglalkozunk a háromszögek hasonlóságának alapeseteivel. Ez, csak mint tapasztalat
fontos, az alkalmazásra kész begyakorlás a középiskola tananyaga.

1. Arányok a hasonló alakzatokon belül
Az első feladatsor szerepe, hogy a hasonló alakzatokon belüli arányok egyenlőségére
rámutasson.
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11. FELADATLAP
1. Ez a két házikó középpontos nagyítással készült. Mérd le a kérdezett adatokat (pirossal
jelöltük), és számíts arányokat!

házfal magassága:
az alap szélessége:
a magasság és
szélesség aránya:
a kémény magassága:
a tető magassága:
a kémény és a tető
aránya:
az ablak szélessége
az ablak magassága
az ablak
szélességének és
magasságának aránya

eredeti (cm)
2
3
2
3
1
2
1
2
1,5
0,75
1,5 : 0,75 = 2

nagyított (cm)
4
6
4 2
=
6 3
2
4
2 1
=
4 2
3
1.5
3 : 1,5 = 2

Mit tapasztalsz? Gyűjts egymással megegyező arányokat a táblázat adatai között!
Tisztázzuk, hogy a középpontos hasonlóságnál (és általában a hasonlóságnál is) kétféle
arányról beszélhetünk! Az egyik a hasonlóság aránya, ami megmutatja, hogy két egymásnak
megfelelő képszakasz és tárgyszakasz hosszának aránya mennyi. Ez a házikó esetében 2, mert
például a kémény magasságát mindkét házon megmérve a kapott hosszok aránya 2. De ezt az
arányt kapjuk, ha mindkét alap szélességét megmérjük, és elosztjuk egymással.
A másik arány, amiről szó van, ha egy alakzaton belül nézzük meg két szakasz arányát,
például a ház falának és alapjának hossza, akkor azt találjuk, hogy ez mindkét ház esetében
azonos.
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TUDNIVALÓ:
Középpontosan hasonló alakzatoknál az eredeti alakzat bármely két szakaszának az aránya
megegyezik a képeik arányával.

2. Az egybevágóság alapesetei - ismétlés
Elevenítsük fel, hogy mit jelent két alakzat egybevágósága, hogy a tanultak közül melyek
egybevágósági transzformációk! Beszéljük meg azt is, hogy mik voltak a háromszögek
egybevágóságának alapesetei!

EMLÉKEZTETŐ:
A háromszögek egybevágóságának alapesetei:
Két háromszög egybevágó, ha egyenlő
→ három oldaluk; vagy
→ két oldaluk, és a közéjük zárt szög; vagy
→ két oldaluk, és a hosszabbikkal szemben fekvő szög; vagy
→ egy oldaluk és a rajta fekvő két szög.
Értelmezzük, hogy ezek szükséges és elégséges feltételek vagyis, ha például két háromszögre
teljesül, hogy minden oldaluk páronként egyenlő, akkor a két háromszög egybevágó, de ha a
három oldalból csak kettőről tudom, akkor nem biztos, hogy egybevágóak.

12. FELADATLAP
1. Az alábbi állításokról döntsd el, hogy melyik igaz (I), melyik hamis (H), és melyik lehet
hogy igaz (L).
a) Ha két háromszög egybevágó, akkor oldalaik páronként egyenlők.
I
b) Ha két megadott szakaszból, és egy megadott szögből háromszögeket szerkesztünk úgy,
hogy a két szakasz a háromszög két oldala, a megadott szög pedig az általuk közrezárt szög,
akkor az így kapott háromszögek egybevágók lesznek.
I
c) Ha két háromszög szögei megegyeznek, akkor a két háromszög egybevágó. L
d) Ha egy megadott szakaszból és két szögből háromszögeket szerkesztünk úgy, hogy a két
szög a megadott oldalon van, akkor a kapott háromszögek egybevágók lesznek. I
e) Ha a következő adatokból háromszögeket szerkesztünk, akkor azok egybevágók lesznek:
a = 5 cm, b = 10 cm, c = 18 cm.
H (nincs ilyen háromszög)
f) A háromszögek szokásos betűzése szerint adott: a = 6 cm, b = 8 cm, α = 55˚. Az ezekkel
az adatokkal szerkesztett háromszögek egybevágóak.
H
g) Ha két egyenlőszárú háromszög szárai 5 cm-esek, és szárszögük 46˚-os, akkor a két
háromszög egybevágó.
I
h) A szabályos háromszögek mindig egybevágóak.
H

3. A hasonlóság alapesetei
A következő feladatokat másoljuk le annyi példányban, hogy minden diáknak jusson belőle
egy-egy darab! Osszuk ki a feladatokat, és csoportonként 2-2 műszaki rajzlapot, és ollót!
Feladat: A gyerekek készítsék el a szerkesztést a műszaki rajzlapra, majd a kapott
háromszöget vágják ki! Ha elkészültek, keressenek olyanokat, akik hasonló háromszöget
szerkesztettek (ez lehet egybevágó is), és csoportosítva blueteckkel erősítsék fel a táblára a
háromszögeket!
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Feladatkártyák:
1. tanári melléklet – Lásd a modul végén és az eszközei közt!
Szerkessz háromszöget, ha
három oldala: 3 cm, 4cm, és 5
cm!

Szerkessz háromszöget, ha három
oldala: 6 cm, 8 cm, és 10 cm!

Szerkessz háromszöget, ha három
oldala: 4,5 cm, 6 cm, és 7,5 cm!

Szerkessz háromszöget, ha két
oldala 5 cm és 6 cm, az általuk
bezárt szög 45°!

Szerkessz háromszöget, ha két
oldala 10 cm és 12 cm, az általuk
bezárt szög 45°!

Szerkessz háromszöget, ha két
oldala 7,5cm és 9 cm, az általuk
bezárt szög 45°!

Szerkessz háromszöget, ha egyik
oldala 6 cm, a rajta fekvő két
szög 60° és 45°!

Szerkessz háromszöget, ha egyik
oldala 36 cm, a rajta fekvő két
szög 60° és 45°!

Szerkessz háromszöget, ha egyik
oldala 5 cm, a rajta fekvő két szög
60° és 45°!

Szerkessz háromszöget, ha két
oldala 6 cm és 5 cm, és a 6 cmes oldallal szemközt 60°-os szög
van!

Szerkessz háromszöget, ha két
oldala 9 cm és 7,5 cm, és a 9 cmes oldallal szemközt 60°-os szög
van!

Szerkessz háromszöget, ha két
oldala 12 cm és 10 cm, és a 12
cm-es oldallal szemközt 60°-os
szög van!

Beszéljük meg a táblán szereplő háromszögek kapcsán, hogy az egybevágóság alapeseteiből
kiindulva azokkal rokon feltételeket meg lehet fogalmazni a hasonlóságra is! A diákkvártett
módszerével egyenként adjuk fel a következő kérdéseket a csoportoknak!
Két háromszög egybevágó, ha oldalaik páronként egyenlők. Milyen feltételnek kell teljesülni
a háromszög oldalaira, hogy a két háromszög hasonló legyen?
Oldalaik aránya páronként egyenlő
Két háromszög egybevágó, ha két-két oldaluk és a közrezárt szög egyenlő. Milyen feltételnek
kell teljesülni a háromszögek két-két oldalára, és a közrezárt szögre, hogy a két háromszög
hasonló legyen?
A két-két oldal aránya, és a közrezárt szög egyenlő
Két háromszög egybevágó, ha két oldaluk, s a hosszabbikkal szemben fekvő szög egyenlő.
Hogy lehetne ezt átfogalmazni hasonlóságra?
Két háromszög hasonló, ha két oldaluk aránya, s a hosszabbikkal szemben fekvő szög
egyenlő
Két háromszög egybevágó, ha egy oldaluk, s a rajta fekvő két szög egyenlő. Hogy hangzik
ennek a feltételnek a hasonló háromszögekre vonatkozó párja?
Két háromszög hasonló, hogy van két-két azonos nagyságú szögük.

ÖSSZEGZÉS
Két háromszög hasonló, ha
→ oldalaik aránya páronként egyenlő; vagy
→ két oldaluk aránya, és a közéjük zárt szög egyenlő; vagy
→ két oldaluk aránya, és a hosszabbikkal szemben fekvő szög egyenlő; vagy
→ van két egyenlő nagyságú szögük..
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13. FELADATLAP
1. Két háromszög közül az egyiknek az oldalai : AB = 3,2 cm, BC = 6,4 cm és AC = 4,8 cm, a
másiké EF = 4,8 cm, FG = 2,4 cm, és EG = 3,6 cm. Igaz-e, hogy a két háromszög hasonló?
Ha igen, akkor mely oldalak és csúcsok felelnek meg egymásnak. Hasonlók, E–C, G–A, F–B.
2. Két négyszög oldalai ebben a sorrendben 3 cm, 4,5 cm, 3,2 cm és 5,5 cm, valamint 6 cm, 9
cm, 6,4 cm és 11 cm. Hasonló-e a két négyszög? Nem biztos, a szögeitől függ.
3. Egy háromszögről azt tudjuk, hogy két szöge: 45 és 56 fokos. Egy másik háromszögnek
van egy 79 és egy 56 fokos szöge. Hasonló-e a két háromszög? Igen.
4. Egy háromszög oldalai: 3 cm, 3,5 cm és 4,5 cm. Egy hozzá hasonló háromszög kerülete 33
cm. Mekkorák az oldalai? 9 cm; 10,5 cm; 13,5 cm.

FELADATGYŰJTEMÉNY
1. Rajzold meg koordinátarendszerben azt az ötszöget, melynek csúcsai: A(–2; – 4), B(– 4; 2),
C(0; 6), D(4; 4) és E(2; –2)! Végezd el az utasításnak megfelelő transzformációt, és rajzold
meg a kapott alakzatot a megadott színnel!
a) piros: (x; y ) a (− 2 y; x )
1 ⎞
⎛ 1
b) kék: (x; y ) a ⎜ − x; − y ⎟
2 ⎠
⎝ 2
c) zöld: ( x; y ) a (− 2 x; 2 y )
d) Melyik a hasonlóság ezek közül? Add meg mindegyik esetben a hasonlóság arányát!
b) 1
c) 2
2

2. Egy hozzárendelés a kék alakzatot a pirosba vitte.
Betűzd meg a csúcsait, és olvasd le a koordinátáikat!
Figyeld meg, és add meg a szabályt!
(x; y ) a (x; –y)
Mi a neve ennek a geometriai transzformációnak?
Tengelyes tükrözés.
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3. Egy hozzárendelés a kék alakzatot a pirosba vitte. Betűzd
meg a csúcsait, és olvasd le a koordinátáikat!
Figyeld meg, és add meg a szabályt!
(x; y ) a (2x; 2y)
Mi a neve ennek a geometriai transzformációnak?
Középpontos nagyítás.

4. Egy hozzárendelés a kék alakzatot a pirosba vitte.
Betűzd meg a csúcsait, és olvasd le a koordinátáikat!
Figyeld meg, és add meg a szabályt!
(x; y ) a (x + 3; y – 5)
Mi a neve ennek a geometriai transzformációnak?
Eltolás.

5. Szerkessz paralelogrammát, melynek oldalai 3 cm és 4 cm, és egyik szöge 30˚-os! Nagyítsd
az egyik csúcsából 3-szorosra!
6. Szerkessz deltoidot, melynek szimmetriaátlója 10 cm, és oldalai 5 és 7 cm-esek!
Kicsinyítsd az átlói metszéspontjából felére!
7. A képen egy háromszöget és kétszeres arányú középpontosan nagyított képét látod. Figyeld
meg a rajzot, és egészítsd ki a szöveget!

Az AB oldal és az A’B’ oldal párhuzamos egymással.
A BC vagy AC oldal és a B’C’ vagy A’C’ oldal párhuzamos egymással.
Az α szög és az α’. szög egyállásúak, ezért nagyságuk egyenlő.
A β vagy γ szög és a β’ vagy γ’ szög egyenlő nagyságú, mert egyállásúak.
Mi a neve ennek a geometriai transzformációnak? Középpontos hasonlóság.
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8. Az A’B’C’ háromszög az ABC háromszög nagyított képe. Mérd meg a lenti szakaszokat, és
számítsd ki az arányukat!

B' C '
A' C '
A' B'
= 1,5
= 1,5
= 1,5
AB
BC
AC
AB
A' B'
AC
= 1,1
= 1,1
= 0,5
BC
B' C '
BC
A' B'
AB
A' C '
= 0,5
= 2,2
= 2,2
B' C '
A' C '
AC
Ahol egyforma arányokat kaptál, magyarázd meg, hogy miért egyeznek!
9. Rajzolj egy 8 cm-es szakaszt, és szerkesztéssel oszd fel öt egyenlő részre! Méréssel
ellenőrizd, hogy pontosan dolgoztál-e!
10. Rajzolj a füzetedbe egy PS szakaszt!
a) Oszd fel a szakaszt 9 egyenlő részre!
2
b)Jelöld a P ponthoz közelebbi -ét!
9
c) Vegyél fel egy R pontot, amelyik a P és S pontokkal együtt egy háromszöget határoz meg,
2
és kicsinyítsd az RPS háromszöget középpontosan a P pontból -ére!
9
11. Rajzolj egy téglalapot a koordinátarendszerbe, és olvasd le a csúcsainak a koordinátáit!
Végezd el az utasításokat a leolvasott koordinátákkal! Rajzold meg az így kapott alakzatokat!
a)

(x; y ) a (2 x; 2 y )

b)

(x; y ) a (3x − 2; 3 y − 1)

c)

(x; y ) a ⎛⎜ 1 x; 1 y ⎞⎟

d)

(x; y ) a ⎛⎜ 1 x; − 1 y ⎞⎟

e)

(x; y ) a (2 x + 1; 2 y )

f)

(x; y ) a (− x; − y )

g)

(x; y ) a (− 2 x; 2 y )

h)

(x; y ) a ⎛⎜ 3 x; 3 y ⎞⎟

⎝3

3 ⎠
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0873 – 1. tanári melléklet
Osztályonként 1 példány géppapírra nyomva. Az elkészült mellékletről az iskolában
minden új órai felhasználáshoz fénymásolatot kell készíteni. Minden gyereknek jusson
egy kártya az osztályból.

Szerkessz háromszöget, ha
három oldala: 3 cm, 4cm,
és 5 cm!

Szerkessz háromszöget, ha
három oldala: 6 cm, 8 cm, és
10 cm!

Szerkessz háromszöget, ha
három oldala: 4,5 cm, 6 cm,
és 7,5 cm!

Szerkessz háromszöget, ha
két oldala 5 cm és 6 cm, az
általuk bezárt szög 45°!

Szerkessz háromszöget, ha
két oldala 10 cm és 12 cm,
az általuk bezárt szög 45°!

Szerkessz háromszöget, ha
két oldala 7,5 cm és 9 cm, az
általuk bezárt szög 45°!

Szerkessz háromszöget, ha
egyik oldala 6 cm, a rajta
fekvő két szög 60° és 45°!

Szerkessz háromszöget, ha
egyik oldala 36 cm, a rajta
fekvő két szög 60° és 45°!

Szerkessz háromszöget, ha
egyik oldala 5 cm, a rajta
fekvő két szög 60° és 45°!

Szerkessz háromszöget, ha
két oldala 6 cm és 5 cm, és
a 6 cm-es oldallal szemközt
60°-os szög van!

Szerkessz háromszöget, ha
két oldala 9 cm és 7,5 cm, és
a 9 cm-es oldallal szemközt
60°-os szög van!

Szerkessz háromszöget, ha
két oldala 12 cm és 10 cm,
és a 12 cm-es oldallal
szemközt 60°-os szög van!
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