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Matematika „A” 7. évfolyam 

MODULLEÍRÁS 
A modul célja Vegyes pont transzformációk vizsgálata, ismerkedés a legfontosabb transzformáció tulajdonságokkal: 

távolságtartás, szögtartás, egyenes tartás. 
Transzformációk osztályozása: torzító transzformációk, hasonlósági transzformációk, egybevágósági 
transzformációk. 
Egybevágósági transzformációk megadása mozgatásokkal. A középpontos tükrözés vizsgálata, 
középpontos és tengelyes tükrözés közötti párhuzam, a középpontos tükörkép előállítása 
többféleképpen: szerkesztéssel, körzővel, vonalzóval, mozgatással, másolópapír segítségével. 
A középpontos tükrözés tulajdonságai. Párhuzamos szárú szögek. 

Időkeret 6 óra 
Ajánlott korosztály 7. osztály 
Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben: művészetek területén: építészet, festészet, biológia, technika, fizika 

Szűkebb környezetben: Háromszögek, sokszögek -  0751-0753 modulok, kerület, terület – 0761-0763  
modulok 

Ajánlott megelőző tevékenységek: Tengelyes tükrözés (6. évf.) 
Ajánlott követő tevékenységek: Szimmetrikus alakzatok. Speciális négyszögek. 

A képességfejlesztés fókuszai Számolás kompetencia: Koordinátarendszer használata, műveletek koordinátákkal 
Mérés, becslés: Alakzatok méretének becslése, mérése. Méretek változása különböző transzformációk 

során 
Kombináció rendszerezés kompetencia: Transzformációk csoportosítása. A középpontos és tengelyes 

tükrözés közös és eltérő tulajdonságainak vizsgálata, rendszerezése. 
Indukció dedukció: Transzformációk megfigyelése, konkrét esetekből általános tulajdonságok 

megfogalmazása.  
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. Visszajelzést ad a 
csoportok együttműködéséről. Az egyéni, páros és csoportos feladatok megoldása pontozható, szükség esetén osztályzattá váltható. A témakör 
végén (0721 és 0722 modul után) tájékozódó felmérő megírását javasoljuk. 
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MODULVÁZLAT 

 Lépések, 
tevékenysége 

Kiemelt készségek, 
képességek 

Eszközök, 
feladatok 

I. Tapasztalatszerzés utasítással megadott pont transzformációkról 

1. Ráhangolódás, a gyerekek figyelmének ráirányítása az alakzatok 
változására geometriai transzformációk során (csoportalakítás, 
csoportépítés, ha még nincsenek kialakított csoportok) 

analógiás gondolkodás, csoportosítás, 
együttműködési szándék kialakítása, 
együttműködési készség fejlesztése 

1., 2. tanári melléklet 

2. Utasítással megadott transzformációk azonosítása, megfigyelése  induktív gondolkodás 1. feladatlap, 
3. tanári melléklet 

3. Transzformálás az utasítások alkalmazásával, négyzetháló 
segítségével 

deduktív gondolkodás 2. feladatlap 

4. Hibakeresés (az utasítások valamelyikével végzett hibás 
transzformáció javítása) 

problémamegoldó gondolkodás 2. feladatlap 

5. A koordinátarendszer alkalmazásának felelevenítése egy 
egyszerű alakzat pontjainak ábrázolásával 

tájékozódás a koordinátarendszerben 3. feladatlap 

6. Transzformáció a koordináták megváltoztatásával (a csoport négy 
tagja négy különböző változtatást ábrázol) 

műveletek egészekkel, pontok ábrázolása 
koordinátarendszerben 

3. feladatlap 

 

II. Mozgatás másolópapírral, tükrözések 

1. Ráhangolódás: „Gondoltam egy utasításra…” térbeli érzékelés, analógiás gondolkodás  
2. A másolópapír használata zászlós mutató segítségével (a módszer 

felelevenítése) 
eszközhasználat, analógiás gondolkodás 4. feladatlap, 4. tanári 

melléklet, másolópapír 
3. Tengelyes és középpontos tükrözés, másolópapírral eszközhasználat, analógiás gondolkodás 5. feladatlap, másolópapír 
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III. A középpontos tükrözés I. 

1. Ráhangolódás: szétesett ábra helyreállítása motiváció, transzformációs szemlélet 5. tanári melléklet 
2. A középpontos és tengelyes tükörkép szerkesztése  táblakörző, vonalzó, 6. 

feladatlap 
3. Szerkesztési feladatok középpontos és tengelyes tükrözésre eszközhasználat, szerkesztés 7. feladatlap 
4. A középpontos és a tengelyes tükrözés tulajdonságai, 

összehasonlítása 
rendszerezés halmazábra, kártyák a 

tulajdonságokkal, 6. tanári 
melléklet 

 

IV. A középpontos tükrözés II. 

1. Ráhangolódás: füllentős Szövegalkotás, logika  
2. Feladatok középpontos tükrözésre (szakértői mozaik módszerrel) problémamegoldó képesség, kreativitás, 

térlátás, analógiás gondolkodás 
8. feladatlap 

3. Gyakorló feladatok megoldása  9. feladatlap 
 

V. Párhuzamos szárú szögek 

1. Ráhangolódás   
2. Egyállású és fordított állású félegyenesek  10. feladatlap 
3. Szögpárfajták Szövegértelmezés, analógiás 

gondolkodás 
kártya a szögpárokról: 7. 
tanári melléklet 

4. Tanulás a villámkártyával   
5. Szögpárfajták felismerése, megnevezése, nagyságának 

megállapítása 
deduktív gondolkodás 11. feladatlap, 8. tanári 

melléklet 
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VI. Transzformációk tulajdonságai, egyenlősége 

1. Ráhangolódás: „Találd ki, mi változik!” motiváció, tájékozódás a 
koordinátarendszerben, transzformációs 
szemlélet 

 

2. Az 1-7. sz. utasításokkal megadott transzformációk 
tulajdonságainak áttekintése 

mennyiségi és minőségi következtetés csoportok névkártyái, ABCD 
kártyák, 3. tanári melléklet 

3. Plakátok elkészítése a transzformációkról rendszerezés, kreativitás csomagolópapír, színes filcek 
4. Plakátok bemutatása kommunikációs készség gyurma-ragasztó 
5. Ellenőrzés: füllentős játékkal következtetés, logikai állítások 

helyessége 
 

6. A különböző módon megadott transzformációk egyenlősége metakognició előző órákon elvégzett 
transzformációk 
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A FELDOLGOZÁS MENETE 
Amire építünk: 
A gyerekek 6. osztályban különböző tevékenységek során ismerkedtek a geometriai 
transzformációkkal: 

– Megfigyelték a síkra vonatkozó térbeli tükrözést síktükörrel, és építettek térbeli 
tükörképeket építőkockából. 

– A tengelyes tükrözést zsebtükörrel és másolópapír segítségével történő mozgatással 
vizsgálták. 

– Végeztek tengelyes tükrözést pontrácson, négyzethálón, koordinátarendszerben. 
– Megtanulták a pont tengelyes tükörképének szerkesztési eljárását is. 
– Láttak más geometriai transzformációkat feladatokban, melyeket utasítással adtunk meg 

(„Sík pontjai figyelem…!”), illetve koordinátarendszerben (a pontok koordinátáinak 
változtatásával). 
 
Ismert fogalmak, eljárások: 

– tengelyes tükrözés és tulajdonságai 
– tengelyes tükörkép szerkesztése 
– tengelyes szimmetria fogalma 
– szögmásolás, szögfelezés 
– szakaszfelező merőleges szerkesztése 
– merőleges szerkesztése egy egyenesre adott pontjába illetve külső pontból 
– pontok ábrázolása koordinátarendszerben 

I. Tapasztalatszerzés utasítással megadott pont 
transzformációkról 

1. Ráhangolódás, a gyerekek figyelmének ráirányítása az alakzatok 
változására (csoportalakítás, csoportépítés, ha nincsenek még 
kialakított heterogén csoportok) 

Az 1. tanári melléklet ábrái különböző geometriai transzformációkat szemléltetnek, 
mindegyikhez négy-négy összetartozó kép van. Válogassunk ki az osztály létszámának 
megfelelő mennyiséget úgy, hogy a tengelyes és középpontos tükrözésre mindenképp szükség 
van, és érdemes olyan transzformációt is beválogatni, amely torzít, például a merőleges 
vetítést vagy a körre vonatkozó tükrözést. A tanár kioszt csoportonként négy-négy képet 
(kivágva és összekeverve). A képeken egy egyszerű forma és annak transzformáltja látható. 
Elmondja, hogy a csoportoknak egymás között úgy kell cserélgetni az alakzatokat, hogy egy 
csoporthoz olyanok kerüljenek, amikkel azonos változás történt. Körbejárva ellenőrzi a 
csoportosítás helyességét. 
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1. tanári melléklet – Lásd a modul végén és az eszközei közt! 

  
Csoportalakítás (ha nincsenek csoportok): 

A tanár kioszt a diákoknak egy-egy képet az 1. tanári melléklet ábrái közül. A képeken egy 
egyszerű forma és annak transzformáltja látható. (Ha előre beosztotta a csoportokat, akkor a 
képek hátára ráírja a tulajdonos nevét, azonos csoportba tartozókat azonos transzformációt 
mutató kép hátára.) Azoknak kell egymást megtalálni, akiknek az alakzatával egyforma 
változás történt. Körbejárva ellenőrzi a csoportosítás helyességét. A hamarabb elkészült 
csoportok figyeljék meg a transzformáció során bekövetkezett változásokat. 
Minden csoport kap egy „ablak”-ot (2. tanári melléklet). 
2. tanári melléklet – Lásd a modul végén és az eszközei közt! 

 
Ebbe tulajdonságokat kell gyűjteni, amely a csoportmunka szempontjából fontosak, és 
elhelyezni aszerint, hogy a csoport hány tagjára érvényes. Felszólítja a csoportokat, hogy 
válasszanak nevet maguknak, mely utalhat a tulajdonságokra. Minden csoportnak ad egy-egy 
lapot és színes filctollakat, hogy elkészítsék a csoport „jó szellemét” ábrázoló alakot. Innentől 
kezdve törekszik a csoportok választott nevének alkalmazására. 

2. Utasítással megadott transzformációk azonosítása, megfigyelése 

A tanár elmondja, hogy a csoportokban összegyűjtött négy ábrához tartozik egy közös 
utasítás. Ezt kell megtalálniuk úgy, hogy felváltva egymás után felolvassák az összes 
utasítást, és megbeszélik, hogy melyik lehet a rájuk vonatkozó. Ha ehhez nem elég önállóak a 
csoportok, akkor a következő feladatot úgy is feldolgozhatjuk, hogy a tanár felolvas egy 
utasítást, a csoportok megbeszélik, hogy illik-e az ő ábráikhoz, majd közösen eldöntik, hogy 
megfelelő-e a megoldás.  
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1. FELADATLAP 
1. Keressétek meg a következő utasítások közül azt, amelyik a nálatok lévő képekhez illik! Az 
utasításokat a szóforgó szabálya szerint egyenként olvassátok fel, majd mindegyik után 
beszéljétek meg, hogy megfelel-e a rajzaitoknak! 
 

1. Megadtam egy egyenest. Sík pontjai figyelem! Minden pont a lehető legrövidebb úton 
menjen a megadott egyeneshez, és ugyanabba az irányba haladjon tovább annyit, mint 
amekkora utat az egyenesig megtett! 

2. Megadtam egy kört. Sík pontjai figyelem! Minden pont a lehető legrövidebb úton menjen 
a körvonalhoz, és ugyanabba az irányba haladjon tovább annyit, amekkora utat a 
körvonalig megtett! 

3. Megadtam egy pontot. Sík pontjai figyelem! Minden pont a lehető legrövidebb úton 
szaladjon a megadott ponthoz, és ugyanabba az irányba haladjon tovább még kétszer 
annyit, mint amekkora utat a pontig megtett! 

4. Megadtam egy egyenest. Sík pontjai figyelem! Minden pont a lehető legrövidebb úton 
menjen a megadott egyeneshez, és maradjon ott! 

5. Megadtam egy nyilat. Sík pontjai figyelem! Minden pont mozduljon el a nyíllal azonos 
irányba a nyíl hosszának megfelelő távolsággal! 

6. Megadtam egy pontot. Sík pontjai figyelem! Minden pont a lehető legrövidebb úton 
menjen a megadott ponthoz, és ugyanabba az irányba haladjon tovább ugyan annyit, mint 
amekkora utat a pontig megtett! 

7. Megadtam egy egyenest. Sík pontjai figyelem! Minden pont a lehető legrövidebb úton 
menjen a megadott egyeneshez, és ugyanabba az irányba haladjon tovább kétszer annyit, 
mint amekkora utat az egyenesig megtett! 

Az ábrákhoz tartozó utasítások, a táblázatbeli sorrendben: 1, 6, 5, 4, 7, 2, 3. 
A transzformációk elnevezése (ezek közül a gyerekek még csak a tengelyes tükrözést 
ismerik):  

1. – tengelyes tükrözés 
2. – körre vonatkozó tükrözés 
3. – középpontos nagyítás 
4. – merőleges vetítés 
5. – eltolás 
6. – középpontos tükrözés 
7. – merőleges affinitás 

 
Az utasítások azonosítása után minden csoportnak kiosztunk egy-egy illusztrációt (3. tanári 
melléklet – az 1. tanári melléklet hét képének nagyított változata). 
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3. tanári melléklet – Lásd a modul végén és az eszközei közt! 

  
Ezen keresnek egymásnak megfelelő részleteket a csoport tagjai (pontok, szakaszok, szögek) 
úgy, hogy mindenki más színnel dolgozik. A színezett ábrákat tegyük ki a teremben a falra 
bluteckkel! 
 
2. Ehhez a feladathoz egy közös ábrát kaptok tanárotoktól. Most a csoport négy tagja négy 
különböző színnel dolgozzon. Adjátok körbe a nagy rajzot. Mindenki, keressen és színezzen 
rajta egymásnak megfelelő részeket (szakaszok, szögek, pontok)! 
 
Az elnevezéseket csak a tengelyes és a középpontos tükrözések esetében kell tudni a 
diákoknak. Érdemes használni még az eltolás, a merőleges vetítés és a középpontos nagyítás 
elnevezéseket, de ezek használatát a diákoktól nem kell elvárni.  
 

3. Transzformálás az utasítások alkalmazásával, négyzetháló 
segítségével 

Mondjuk el, hogy most párban fognak egy közös feladatlapot megoldani úgy, hogy a pár 
egyik tagja rajzol, a másik ellenőrzi, hogy tényleg az utasításnak megfelelően dolgozott-e, 
majd a következő ábránál szerepet cserélnek. Minden második feladat után a csoport két párja 
ellenőrzésként vesse össze megoldásait! A feladatlap megoldása közben a tanár körbejárva 
ellenőrzi a megoldások helyességét. 
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2. FELADATLAP 
1. Készítsd el az alakzatok képét színessel a 7. utasítás szerint! (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!) 

 
Megoldás: a képek a tengelyre merőleges irányban kétszeresre nyúlnak, a tengellyel 
párhuzamos távolságok változatlanok maradnak. 
 
2. Készítsd el az alakzatok képét színessel az 1. utasítás szerint! (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!) 

 
Megoldás: a tengelyes tükörképeket kapjuk. 
 
Hasonlítsátok össze munkátokat a másik pár eredményével, ha egyezik, haladjatok tovább, ha 
nem, akkor keressétek meg a hibát! 
Ha hamarabb készen vagytok, keressetek az ábrákon egymásnak megfelelő részeket 
(pontokat, szakaszokat, szögeket) és színezzétek azonos színnel az összetartozókat! 

A B 
  

A B 
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3. Készítsétek el az alakzatok képét színessel a 6. utasítás szerint! (Minden pont a lehető 
legrövidebb úton menjen az O ponthoz, és ugyanabba az irányba haladjon tovább még 
ugyanannyit, mint amekkora utat az O pontig megtett!) 

 
 
Megoldás: A középpontos tükörképeket kapjuk meg. 
 
Hasonlítsátok össze munkátokat a másik pár eredményével, ha egyezik, haladjatok tovább, ha 
nem, akkor keressétek meg a hibát! Ha hamarabb készen vagytok, keressetek az ábrákon 
egymásnak megfelelő részeket (szakaszokat, szögeket) és színezzétek azonos színnel az 
összetartozókat!  

A B 

A’ 

B’ 

C’ 
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4. Hibakeresés 

4. Valaki elkészítette egy szakasz képét az 1-7. szabályok valamelyikével, de néha hibázott. 
Találjátok ki, hogy melyiknél hányas szabályt alkalmazta, keressétek meg a hibát és javítsátok 
ki a rajzokat! (Több megoldás is lehet.) Párban dolgozzatok, cserélgetve a rajzolás és az 
ellenőrzés feladatát úgy, mint az előző feladatoknál! 
 

 
Megoldások: Az elsőnél lehet a 3. utasítás (középpontos nagyítás), csak a vesszős és 
vesszőtlen betűket fel kell cserélni. 
A másodiknál a 4. utasítás (merőleges vetítés), csak a t-re merőlegeseket kell bocsátani A-ból 
és B-ből, tehát a kép szakasz végpontjai feljebb kerülnek. 
A harmadiknál lehet a 7. utasítás (merőleges affinitás), de a B’ pontot két egységgel jobbra 
kell tolni.  
A negyedik lehet a 6. utasítás (középpontos tükrözés), csak a B’ pont eggyel lejjebb kerül. 
Ezeknél, a feladatoknál sok más kreatív megoldás is elképzelhető. Az ügyesebbeket bíztassuk 
minél több megoldás megadására! 

A B 

 

A’

B’ 

 

 

A’ 
× 

× 
B’ 

 
A B 

 

× B’

 

 

×B’  
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5. A koordinátarendszer alkalmazásának felelevenítése egy egyszerű 
alakzat pontjainak ábrázolásával 

A tanár rajzol egy koordinátarendszert a táblára. Megbeszélik a tengelyek és az egység 
jelölését, egy koordinátáival megadott pont ábrázolásának módját. Egy-két pontot ábrázoljunk 
közösen példaként. Ha gondot okoz az ábrázolás, akkor a következő feladat pontjait 
ábrázoljuk együtt, beszéljük meg, hogy a jelzőszámok közül az első az x, második pedig az y 
irányát jelöli.  

3. FELADATLAP 
1. Ábrázoljátok az alábbi pontokat a füzetbe rajzolt koordinátarendszerbe, és ebben a 
sorrendben kössétek össze őket egyenes vonalakkal!  

(–5; 1), (–5; 6), (–2; 6), (–2; 4), (–5; 4)! 
 

 Ellenőrzésként rajzoljuk fel a helyes ábrát: 

 

6. Transzformáció a koordináták megváltoztatásával 

2. Osszátok szét egymás között a csoportban az A, B, C és D betűket! Mindenki oldja meg a 
füzetében a saját betűjének megfelelő feladatot! Kiindulásként minden esetben az 1. feladat 
pontjait használjátok. 
A: A pontok mindkét koordinátájához adj hozzá négyet! (piros) 
B: Szorozd meg a pontok első koordinátáját (–1)-gyel, a másodikat hagyd változatlanul! (kék) 
C: Mindkét koordinátát szorozd meg (–1)-gyel! (zöld) 
D: Szorozd meg mindkét koordinátát (–2)-vel! (sárga) 
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Ha kész a csoportoknak minden tagja, akkor a szóforgó szabályai szerint mutassátok meg a 
kapott ábrákat a csoport többi tagjának, és mindenki rajzolja le a füzetébe az összes feladat 
megoldását. 
Megoldás: 

 
A következő feladatot a lassabban haladó csoportok házi feladatnak is kaphatják. Ennek 
megoldását a következő órán mindenképp ellenőrizzük. 
 
3. Válasszátok ki az előző feladat egyes részeihez tartozó utasításokat az 1. feladatlapról, és 
írjátok a megfelelő sorszámokat a betűjelek mellé! 
A – 5; B – 1; C – 6; D – 3. 

TUDNIVALÓ: 

Az előző három feladatlapon geometriai transzformációkat ismertetek meg. Az olyan 
hozzárendeléseket, melyekben pontokhoz pontokat rendelünk, geometriai 
transzformációnak nevezzük. A tengelyes tükrözés – mellyel tavaly részletesen 
foglalkoztatok – egy geometriai transzformáció: a sík minden pontjához a tengelyes 
tükörképét rendeli hozzá. 
 
Mondjuk el a diákoknak, hogy a geometriai transzformációk közül részletesebben a 
középpontos tükrözéssel fogunk foglalkozni idén, amelyet a 6. utasítással lehet megadni. 
Keressék ki az előző feladatsorokból a középpontos tükrözéseket! (Ez lehet házi feladat is.) 
 
A következő órákon geometria transzformációkkal fogtok foglalkozni. Ezek közül is 
részletesebben a középpontos tükrözéssel, melyet a 6. utasítással lehet megadni: Adott egy 
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pont. Sík pontjai figyelem!  Minden pont a lehető legrövidebb úton menjen a megadott 
ponthoz, és ugyanabba az irányba haladjon tovább ugyan annyit, mint amekkora utat a pontig 
megtett! 

II. Mozgatás másolópapírral, tükrözések 

1. Ráhangolódás: „Gondoltam egy utasításra…” 

A csoport egyik párja gondoljon egy utasításra, ami a tér pontjaira vonatkozik. Helyezzék el 
egy-egy kezüket úgy, hogy az egyik az eredeti másik a kép alakzat legyen!” Egy példát is 
mutat saját jobb és balkezével. A másik pár dolga, hogy kitalálja az utasítást, ami az egyik 
kezet a másikba viszi.  

2. A másolópapír használata zászlós mutató segítségével 

Az eljárást írásvetítőn mutassuk be, és közben a lépéseket is mondjuk el! 
4. tanári melléklet – Lásd a modul végén és az eszközei közt! 

 
1. lépés: Az ábrát átmásoljuk az átütőpapírra, a fehér mutatóval együtt. 
2. lépés: A papírt úgy mozgatjuk, hogy az átmásolt fehér mutató fedésbe kerüljön az eredeti 
fekete mutatóval. 
3. lépés: Ismét átmásoljuk az ábrát. (ez az eredeti alakzat) 
Így megkaptuk a másolópapíron az alakzat eredeti és elmozgatott képét. Fontos hangsúlyozni, 
hogy a mozgatás úgy történik, hogy a fehér zászló egészében fedje a feketét, tehát a zászló 
nyelét is át kell másolni. 

4. FELADATLAP 
1. Másolópapír segítségével végezd el a zászlós mutatóknak megfelelő mozgatást! Úgy 
helyezd el az átütőpapírt, hogy a jobb szélére essen a mozdony. Ezután másold át rá a 
mozdonyt, és a fehér zászlót, a nyelével együtt! Mozgasd előre a papírt úgy, hogy a fehér 
zászló fedje a feketét, és másold le ismét a mozdonyt! 
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2. Végezd el a zászlós mutatóknak megfelelő mozgatásokat. Figyelj! Van, ahol a papírt át kell 
fordítanod a másik oldalára! A rajzok részeit színezd a képen is azonos színűre! 

 
Megoldás: A zászlóval jelzett geometriai transzformációk: a virágnál eltolás, a cipőnél 
középpontos tükrözés, a kismadárnál tengelyes tükrözés (itt át kell fordítani a másik oldalára a 
papírt), és a pillangónál elforgatás. 
Ha elkészültél, hasonlítsd össze a csoport többi tagjával a kapott képeket. Ha eltérés van, 
keressétek meg a hibát! 

 
3. Válaszd ki, hogy az előző órai utasítások közül melyik illik az egyes mozgatásokhoz, és ír 
ide az utasítás sorszámát! Ha az utasítás szerint van megadott pont vagy egyenes, akkor 
rajzold be azt! 

a) 5. b) 6. c) 1. d) nincs 

Ha találtál olyan mozgatást, amihez nincs megfelelő utasítás, akkor próbálj megfogalmazni 
ilyet! 
Adott egy pont (a két zászló közös pontja). Sík pontjai figyelem! Minden pont forduljon el a 
megadott pont körül ugyanakkora szöggel (60˚)! 
 
Emeljük ki a c) ábrát, és beszéljük meg, hogy ez a mozgatás az 1. utasításnak felel meg. Ezzel 
a geometriai transzformációval már találkoztak a gyerekek tavaly, ez a tengelyes tükrözés. 
Nézzük meg alaposabban a b) feladatot is! Ez a 6. utasításnak megfelelő geometriai 
transzformáció. Mondjuk el, hogy ezt középpontos tükrözésnek nevezzük, és a továbbiakban 
ezzel fogunk részletesebben foglalkozni!  

a) b) 

  

c) d) 
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3. Tengelyes és középpontos tükrözés, másolópapírral 

5. FELADATLAP 
1. Végezd el a mozgatásokat másolópapírral a zászlós mutató segítségével, és színezd a 
képeket is az eredetinek megfelelő módon! Ha végeztél, hasonlítsd össze a csoporttársaiddal! 
Ha nem egyeznek a rajzok, akkor keressétek meg a hibát! 

 
Karikázd be azoknak a rajzoknak a betűjelét, amelyeknél középpontos tükrözést végeztél! 
a) d) f) g) 
Rajzold meg a tengelyt vagy a középpontot a fenti ábrákban! 
 

a)  

 
 

b) 

 
 

c) 

 

d) 
 

 
 
 

e) 
 

 
 

f) 

 

g) 

 

h) 
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2. A mozaikon a két kékkel színezett lapot valamilyen mozgás egymásba viszi. Hová kerül a 
többi színezett lap ugyanennél a mozgatásnál? Színezd ki a lapokat a megfelelő színnel! Ha 
kell, használj másolópapírt! Keress több megoldást! 

 
A feladatok megbeszélése során térjünk ki arra, hogy geometriai transzformáció esetén egy A 
pont képét A’-vel szokás jelölni (Ezzel a jelöléssel a tengelyes tükrözésnél már találkoztak.) 

III. A középpontos tükrözés I. 

1. Ráhangolódás: szétesett ábra helyreállítása 

A tanár felírja a koordinátákkal megadott pont párokat. Az összekötött koordinátájú pontokat 
a rajzban is össze kell kötni! 

 
 
Ellenőrzésként megmutatja írásvetítőn az ábrázolt szakaszokat (5. tanári melléklet). 
Felelevenítik, hogy melyik síknegyedben milyen előjelű a pontok első és második 
koordinátája. 
5. tanári melléklet – Lásd a modul végén és az eszközei közt! 

 
Úgy kell tükrözni, hogy minden szakasz az első síknegyedbe kerüljön! Beszéljük meg, hogy 
ehhez a második és negyedik síknegyed esetén tengelyes tükrözésre van szükség, mégpedig 
az első esetben az y, második esetben az x tengelyre. A harmadik síknegyed pontjait az 

×O 

 

t 

(4; 3) – (2; 5) (–4; 1) – (–4; 11) (–4; –1) – (–3; –2) (6; –5) – (4; –7) 
(3; 6) – (4; 7) (–2; 5) – (–2; 6) (–4; –3) – (–6; –5) (5; –10) – (4; –11) 
  (–2; –6) – (–5; –10)  
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origóra kell középpontosan tükrözni. Ellenőrzésképpen nézzük meg a kész ábrát írásvetítőn 
is! 

2. A középpontos és tengelyes tükörkép szerkesztése  

Elevenítsük fel a tengelyes tükörkép szerkesztési módját, illetve vezessük rá a gyerekeket az 
utasítás alapján, hogy hogyan lehet megszerkeszteni egy pont középpontos tükörképét. 
Táblakörző és vonalzós segítségével mutassuk is közben a lépéseket. 

EMLÉKEZTETŐ:  

Az előző évben egy pont tengelyes tükörképének megszerkesztésére kétféle eljárást is 
megismertünk: 
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 
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6. FELADATLAP 
1. Gyakorold a tengelyes tükörkép szerkesztését, valamelyik tanult módszerrel! Tükrözd a 
pontokat és szakaszokat tengelyesen a megadott e egyenesre! 

 
 
2. Próbálj szerkesztési eljárást keresni a középpontos tükrözésre! Segítség: a középpontos 
tükrözéshez tartozó utasítás: Adott egy O pont. Sík pontjai figyelem!  Minden pont a lehető 
legrövidebb úton menjen a megadott ponthoz, és ugyanabba az irányba haladjon tovább 
ugyanannyit, mint amekkora utat a pontig megtett! Próbáld ki a szerkesztést! Tükrözd a 
pontot, szakaszt és háromszöget középpontosan a megadott O pontra! 

 

a)  
 

 

b)  

 

a)  
 

 

b)  
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TUDNIVALÓ: 

A középpontos tükrözés megadható a következő utasítással: Adott egy O pont. Sík pontjai 
figyelem!  Minden pont a lehető legrövidebb úton menjen a megadott ponthoz, és ugyanabba 
az irányba haladjon tovább ugyanannyit, mint amekkora utat a pontig megtett! 
Az utasítás alapján könnyen megszerkeszthetjük egy P pont középpontos tükörképét. Kössük 
össze a P pontot az O-val és hosszabbítsuk meg ezt az egyenest az O-n túl. Ezután az O 
pontból mérjük fel az OP távolságot a P-vel ellentétes oldalra! 

 
A következő feladatok a szerkesztési eljárás gyakorlására szolgálnak. Míg a gyerekek 
szerkesztenek, körbejárva segítsük és ellenőrizzük munkájukat.  

kiindulási helyzet 1. lépés 2. lépés 
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3. Szerkesztési feladatok középpontos és tengelyes tükrözésre 

7. FELADATLAP 
1.  
a ) Az e egyenesen megjelölt A pont 

középpontos tükörképe A’. Hol lehet a 
középpont? Szerkeszd meg a középpontot 
és az egyenes középpontos tükörképét is! 

b ) Az e egyenesen megjelölt A pont 
tengelyes tükörképe A’. Hol lehet a 
tengely? Szerkeszd meg a tengelyt és az 
egyenes tengelyes tükörképét is! 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c ) Tükrözd az e és az f egyeneseket 
középpontosan O-ra!  

d ) Tükrözd az e és az f egyeneseket 
tengelyesen t-re! 
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e ) Az ABCD téglalapot tengelyesen 

tükrözve a t egyenesre az A’B’C’D’ 
téglalaphoz jutottunk. Szerkeszd meg az 
eredeti téglalapot! 

f ) Az ABCD téglalapot középpontosan 
tükrözve az O pontra az A’B’C’D’ 
téglalaphoz jutottunk. Szerkeszd meg az 
eredeti téglalapot! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

4. A középpontos és a tengelyes tükrözés tulajdonságai, 
összehasonlítása 

Adjunk minden csoportnak egy A3-as lapot. Rajzoljunk fel a táblára két, egymást metsző 
halmazt, és írjuk fel ez egyikre, hogy tengelyes tükrözés a másikra pedig, hogy középpontos 
tükrözés. A csoportok jegyzői másolják le ezt az ábrát az A3-as lapra. Osszunk ki minden 
csoportnak egy-egy készletet azokból a kártyákból, melyek a tulajdonságokat tartalmazzák 
(6. tanári melléklet). 
6. tanári melléklet – Lásd a modul végén és az eszközei közt! 

 
Ezeket a kártyákat kell a csoportoknak elhelyezni a halmazábrába, a szóforgó szabálya szerint 
dolgozva: a csoport tagjai egyenlően osszák el egymás között a tulajdonságokat tartalmazó 
kártyákat, majd egyesével, egymásután helyezzék el a halmazábra megfelelő részébe. Ha az 
összes tulajdonság a megfelelő részbe került, akkor rendezzék őket úgy, hogy az analóg 
tulajdonságok kerüljenek egymás mellé. 
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TUDNIVALÓ: 

A tükrözések tulajdonságai: 

 

IV. A középpontos tükrözés II. 

1. Ráhangolódás: füllentős 

Minden csoport írjon három állítást a tengelyes és középpontos tükrözéssel kapcsolatosan, 
amelyek közül kettő igaz egy hamis. A csoportok egymás után olvassák fel az állításaikat, a 
többi csoport beszélje meg, hogy melyik a hamis állítás. A csoportok szóvivői egy adott jelre 
mutassák fel a hamis állítás sorszámát. 
Lehet pontozni is: minden helyes válaszért egy pont jár, a saját állításokért pedig annyi pont 
jár, ahány csoportot sikerült megtéveszteni. 

2. Feladatok középpontos tükrözésre 

A következő négy feladatot szakértői mozaik módszerrel dolgozzuk fel: 
Kérjük meg a diákokat, hogy úgy osszák be magukat minden csoportban, hogy akinek a 
legjobban megy a középpontos tükrözés, az legyen az D betűs, és akinek a legnehezebben az 
A betűs. 
Mindenki olvassa el a saját feladatát (nem kell még megoldani) 
Alakítsuk meg a szakértői csoportokat: az azonos betűjelű diákok fognak egy-egy (vagy két-
két) csoportot alkotni 
A szakértői csoportok közösen megbeszélve megoldják a feladatot úgy, hogy mindenki el 
tudja magyarázni a többieknek. A tanár ezalatt körbejárva segíti, és ellenőrzi a munkát. 
Fordítsunk kellő figyelmet arra, hogy az összes szakértő csoport munkáját ellenőrizzük, 
mielőtt a gyerekek visszatérnek eredeti csoportjukba, nehogy ott hibás megoldást mutassanak 
be. Azok a csoportok, akik hamarabb készen vannak, rajzoljanak a megoldotthoz hasonló 
feladatokat. 

Tengelyes tükrözés Középpontos tükrözés 
Adott egy egyenes: a tükörtengely Adott egy pont: a tükörközéppont 

Egy pont tükrözésének módja: 

 

Egy pont tükrözésének módja: 

 

A tengely minden pontjának képe önmaga, 
és más ilyen pont nincs 

Egyetlen pont van, aminek a képe önmaga: 
a tükörközéppont (O) 

egyenestartó 
szögtartó 

távolságtartó 
Alakzat és képe egybevágó 

Bármelyik pont képének a képe megegyezik az eredeti ponttal 
A körüljárási irány megfordul A körüljárási irány nem változik 

Tengelyre merőleges egyenes képe önmaga A középponton áthaladó egyenes képe 
önmaga 
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Ha mindenütt elkészültek a megoldással, akkor visszarendeződnek az  eredeti csoportokba, és 
A, B, C, és D sorrendben megtanítják egymásnak a feladatok megoldását. 

8. FELADATLAP 
A feladata: A parkettamintán az 1. piros lapocskát a középpontos tükrözés a 2-be vitte. Hová 
került a többi lap? Színezd ennek megfelelően a parkettát! 

 
B feladata: A képen egy alakzatot és középpontos tükörképét látod. Színezd az egymásnak 
megfelelő részleteket azonos színűre!  

C feladata: A képen egy-egy alakzatot és középpontos képét látod. Szerkeszd meg a hiányzó 
középpontokat! 

 

O

1

2

1

2

1

2

1 21 2

1

2

1 

21 

2

   

× × ×O 
O 
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D feladata: A háromszög csúcsait egy-egy paca eltakarja. Tükrözd a megadott pontra! (Próbáld 
úgy megoldani, hogy nem rajzolod meg az eredetin a hiányzó részeket, de a képen a teljes 
háromszög látszik!) 

3. Gyakorló feladatok megoldása 

9. FELADATLAP 

 
2. A színezett csillagot középpontosan tükröztük az O pontra. Színezd a képén a megfelelő 
részleteket azonos színűre! 

 
 

1. A parkettamintán az A piros lapocskát a 
középpontos tükrözés az A’-be vitte. Keresd 
meg, és jelöld be az O pontot! Hová került a 
többi lap? Színezd ennek megfelelően a 
parkettát! 

O
×
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3. Keresd a középpontot! A képen látható alakzat párok középpontos tükrözéssel készültek. 
Szerkeszd meg az O pontot! 

 

 
 

 

 
 

 

 

V. Párhuzamos szárú szögek 

1. Ráhangolódás 

Keress egyforma szögeket a képen! 

 
A kép a Minimundus galériájából származik, és a Novara fregattot ábrázolja, mely az osztrák 
császári és királyi tengeri flotta büszkesége volt a XIX. században. 
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2. Egyállású és fordított állású félegyenesek 

A következő feladat ábráit rajzoljuk fel a táblára, és miután a gyerekek megoldották a 
feladatokat, kerüljön fel a megoldás is! 

10. FELADATLAP 
1. Tükrözd a félegyeneseket középpontosan! Figyeld meg az eredeti és a tükrözött 
félegyeneseket! 

 
 
Beszéljük meg, hogy az eredeti és a tükrözött félegyenes párhuzamos egymással (vagy egy 
egyenesbe esik), és mindig ellentétes irányúak. Ismertessük, hogy a párhuzamos egyenesek 
kétféle módon helyezkedhetnek el egymáshoz képest: 

 

A’ 
×

A’
×

A’
×

A’
×
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TUDNIVALÓ: 

A párhuzamos félegyenesek kétféleképpen helyezkedhetnek el egymáshoz viszonyítva. 

 

3. Szögpárfajták  

A következő feladathoz páronként egy-egy kártyakészletre van szükség, mely a párhuzamos 
szárú szögpárok rajzát és leírását tartalmazza. (7. tanári melléklet) Osszuk ki a pároknak a 
kártyákat. Helyezzék el középre a rajzos lapokat, és a szövegeket felváltva olvassák fel 
hangosan. Döntsék el, hogy az adott szöveg melyik képhez tartozik. Ellenőrzésként írjuk fel a 
megoldó kulcsot: A – 1; B – 4; C – 2; D – 3; E – 5. 
7. tanári melléklet – Lásd a modul végén és az eszközei közt! 

 
Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy a váltószögek és a csúcsszögek a fordított állású 
szögek speciális fajtái. Fogalmaztassunk meg ehhez kapcsolódó igaz logikai állításokat. Pl: 
Ha két szög csúcsszög, akkor nem lehetnek egyállásúak. Minden váltószög pár fordított állású 
is egyben.  
A gyerekek másolják le a füzetükbe a szögek rajzát és az elnevezést, majd ragasszák össze az 
egymáshoz tartozó párokat. Az így elkészített kétoldalas lapokat nevezzük villámkártyának. 

4. Tanulás a villámkártyával 

Továbbra is párban dolgoznak a diákok. Középre tesznek egy villámkártyát, a képes felével 
felfelé. A pár egyik tagja elmondja, hogy mi a neve a szögpárnak és mit tud róla, a másik tag 
ellenőrzi a választ a kártya hátlapja alapján.  

Egyállású félegyenesek 
 

Fordított állású félegyenesek 
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5. Szögpárfajták felismerése, megnevezése, nagyságának 
megállapítása 

11. FELADATLAP 
1. Keress szögpárokat az ábrán, és írd be azokat a megfelelő helyre! 

 
 
csúcsszögek: Pl.: 1-3, 2-4, 9-11 váltószögek: Pl.: 3-5, 11-13, 12-14 
egyállású szögek: Pl.: 1-5, 9-13 fordított állású szögek: Pl.: 1-7, 10-16 
kiegészítő szögek: Pl.: 1-8, 14-15  
 
2. Keress szögpárokat, és határozd meg a megjelölt szögeket! 

húrtrapéz paralelogramma 

α = 72˚, β = 108˚, γ = α =72˚ α = δ = 37˚, β = γ = 143˚ 
 
Az előző két feladat megoldásait beszéljük meg írásvetítő segítségével. 
8. tanári melléklet – Lásd a modul végén és az eszközei közt! 

 
 

α 

β 

γ
108° 

γ

α

δ 

β 37° 
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VI. Transzformációk tulajdonságai, egyenlősége 

1. Ráhangolódás: „Találd ki, mi változik!” 

A gyerekeknek azt kell kitalálni, hogy a koordináták változtatásával milyen változás történik 
az alakzatokon. Tegyük fel a következő kérdéseket! Szükség esetén adjunk meg egy egyszerű 
alakzatot (háromszöget, vagy speciális négyszöget) a csúcsok koordinátáival, hogy a gyerekek 
ki tudják próbálni a változtatást. 
1. Mi történik az alakzattal, ha mindkét jelzőszámának az ellentettjét vesszük? (középpontos 
tükrözés az origóra) 
2. Mi történik az alakzattal, ha mindkét jelzőszámát 2-vel megszorozzuk? (kétszeresre 
nagyítjuk, az origó a középpont) 
3. Mi történik az alakzattal, ha az első jelzőszámát változatlanul hagyjuk, a másodikat 
kettővel szorozzuk? (y irányába kétszeresére nyúlik, nem csak a mérete, hanem az alakja is 
változik) 
4. Mi történik az alakzattal, ha az első jelzőszámhoz kettőt hozzáadunk, a másodikból pedig 
hármat kivonunk? (eltolás) 
5. Mi történik az alakzattal, ha az első jelzőszámát nullára változtatjuk, a második marad az 
eredeti? (vetítjük az y tengelyre) 

2. Az 1-7. sz. utasításokkal megadott transzformációk 
tulajdonságainak áttekintése 

Elevenítsük fel az utasításokat a kirakott ábrák alapján (3. tanári melléklet, az 1. órán 
színezték ki a csoportok). 

  
Egyenként olvastassuk fel hangosan az utasításokat, és azonosítsuk a hozzájuk tartozó 
rajzokat. A következő állításokat a diákkvártett módszerrel dolgozzuk fel. (Minden állítás 
elhangzása után hagyjunk időt a csoportoknak, hogy megbeszéljék, hogy melyik utasításokra 
illetve ábrákra érvényes, majd sorsoljuk ki, hogy mely csoport melyik tagja mondja meg a 
csoport által kitalált választ.) 
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Állítások: 
a) Ami egyenes volt, az egyenes marad az utasítás végrehajtása után is. (egyenestartó) 

1, 3, 5, 6, 7. 
b) Minden szög ugyanolyan nagyságú marad. (szögtartó) 1, 3, 5, 6. 
c) Minden szakasz ugyanolyan hosszú marad. (távolságtartó) 1, 5, 6. 
d) Bármely alakzat formára és méretre ugyanolyan marad. (egybevágóság) 1, 5, 6. 
e) Minden alakzat formája ugyanolyan marad, legfeljebb a mérete változik. (hasonlóság) 

1, 3, 5, 6. 
f) Eltorzul az alakzat. 2, 4, 7. 
g) Az utasítás végrehajtása után van olyan pont, ami több eredetinek is „képe”. 2, 4. 
h) A „kép” (az utasítás után kapott alakzat) és az utasítást ismeretében, előállítható az 

eredeti alakzat. (megfordítható) 1, 3, 5, 6, 7. 
i) Teljesül, hogy ha A képe A’, akkor az A’ képe A. (Vagyis a transzformációt kétszer 

egymásután elvégezve visszajutunk az eredeti alakzathoz.) 1, 6. 
j) Mozgatással át lehet vinni az alakzatot a képbe. (egybevágóság) 1, 5, 6. 

 
Minden elhangzott állítás után a tanár írja fel a táblára az egyes tulajdonságokat röviden, és 
írja mellé az elhangzott helyes válaszokat is. Ez segítségül szolgálhat később a plakátok 
elkészítésnél. 
Itt felkerülhet a táblára az egybevágóság meghatározása is:  

TUDNIVALÓ: 

A távolságtartó és szögtartó geometriai transzformációkat egybevágóságnak nevezzük. 

3. Plakátok elkészítése a transzformációkról 

Osszuk ki a csoportoknak a felelőskártyákat, és mondjuk el, hogy melyiknek mi a feladata: 
időfigyelő, eszközfelelős, feladatmester és szóvivő. Adjunk csomagolópapírt, ragasztót és 
színes filcet az eszközfelelősöknek. Feladat: minden csoportnak plakátot kell készítenie arról 
a transzformációról, amelyik utasítása első órán hozzá került. A plakátnak tartalmaznia kell az 
első óra képeit, az utasítást, vagy más megadási módot, a transzformáció nevét, amennyiben 
ismerik, és a transzformáció tulajdonságait. Rövid, tömör, érthető és rajzokkal illusztrált 
munkát kérjünk, melynek elkészítésében minden csoporttag részt vesz. A tanár a 
plakátkészítés közben körbejár és segíti a gyerekek munkáját. 

4. Plakátok bemutatása  

Egymás után szólítsuk a szóvivőket, akik bemutatják a csoportjuk által készített plakátot. A 
bemutatott plakátokat bluteckkel a falra erősítjük, és a téma lezárásáig kint hagyjuk a falon.  
Ha marad még idő, akkor a tanultakat egy füllentős játékkal ellenőrizhetjük. Idő szűkében a 
következő óra elején levő ráhangolódás is lehet, vagy a téma végén ismétlésként is 
lejátszható. 

5. Ellenőrzés: füllentős játékkal 

Ismertessük a füllentős játék menetét: minden csoport a saját transzformációjáról 
megfogalmaz három állítást, melyből kettő igaz egy hamis. Valamelyik csoport felolvassa 
három állítását, a többi csoportnak ki kell találni, hogy melyik a hamis a három közül. A tanár 
vezeti a füllentős játékot: Miután az első csoport szóvivője hangosan és érthetően elmondta az 
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állításokat, megkéri a csoportokat, hogy közösen hozzák meg döntésüket. A szóvivő, csukott 
öklét a magasba emelve jelzi, hogy megállapodott a csoport. Egy adott jelre a szóvivők a 
hamis állítás sorszámát megmutatják. Az állítás megfogalmazói közlik a megfejtést. 
Ugyanígy jár el minden csoportnál. 

6. A különböző módon megadott transzformációk egyenlősége 

Nagyobb óraszámban tanuló, vagy gyorsabban haladó csoport esetén érdemes kitérni a 
transzformációk egyenlőségére. 
Mondjuk el, hogy egy-egy transzformációt több módon is megadhatunk. Két transzformációt 
akkor tekintünk egyenlőnek, ha minden ponthoz ugyanazokat a képpontokat rendeli. 
Keressünk egy transzformációhoz különböző megadási módokat! Pl.: A 
koordinátarendszerben az y tengelyre való tükrözés megadható úgy is, hogy minden pontnak 
a második koordinátáját változtatjuk az ellentettjére, és az elsőt változatlanul hagyjuk. Vagy 
utasítással: Sík pontjai menjenek az y tengely egyeneséhez a legrövidebb úton, és 
irányváltoztatás nélkül haladjanak ugyanannyit, mint amennyit az egyenesig megtettek. 
Fogalmaztassunk meg a gyerekekkel is egy-egy transzformációt többféle módon! 

FELADATGYŰJTEMÉNY 

1. Készítsétek el az alakzatok képét színessel a 4. utasítás szerint! (Sík pontjai figyelem!  
Minden pont a lehető legrövidebb úton menjen a t egyeneshez és maradjon ott!) 
Megoldás: merőleges vetítés – a kapott kép egy-egy szakasz a t-n. 

A B 
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2. Készítsétek el az alakzatok képét színessel a 3. utasítás szerint! (Minden pont a lehető 
legrövidebb úton szaladjon az O ponthoz, és ugyanabba az irányba haladjon tovább még 
kétszer annyit, mint amekkora utat az O pontig megtett!) 
Megoldás: középpontos nagyítás – a kapott kép az eredeti kétszeres nagyítása lesz. 

A B 

 
 
3. Ábrázold a pontokat koordinátarendszerben: A (2; 4); B (–3; 2); C (–1; –4); D (3; –5), és 
kösd össze őket!  

a) Adj hozzá a pontok első koordinátájához 3-t, és a kapott alakzatot rajzold meg pirossal! 
b) Változtasd a pontok mindkét koordinátáját az ellentettjére, és a kapott alakzatot ábrázold 

kékkel! 
c) Minden pont mindkét koordinátáját szorozd meg 2-vel, és a kapott pontokat kösd össze 

zölddel! 
a) eltolás jobbra 3 egységgel, b) középpontos tükrözés az origóra, c) kétszer nagyítás, az 
origó a centruma. 
 
4. Ábrázold koordinátarendszerben azt a négyszöget, melynek csúcsai: A (–2; 2); B (–5; 2); 
C (–8; 6) és D (–5; 6). Milyen négyszög ez? paralelogramma 

a) Tükrözd a négyszöget középpontosan az origóra! Olvasd le az eredeti csúcsok 
tükörképének koordinátáit! 
A’ (2; –2), B’ (5; –2), C’ (8; –6) és D’ (5; –6) 

b) Tükrözd az eredeti négyszöget középpontosan az O (0; 2) pontra! 
A’ (2; 2), B’ (5; 2), C’ (8; –2) és D’ (5; –2) 

c) Tükrözd az eredeti négyszöget középpontosan az O (1; –2) pontra! 
A’ (4; –6), B’ (7; –6), C’ (10; –10) és D’ (7; –10) 

d) Tükrözd az eredeti négyszöget középpontosan az O (–3; 4) pontra! 
A’ (–4; 6), B’ (–1; 6), C’(2; 2) és D’(–1; 2) 
 
5. Ábrázold koordinátarendszerben azt a négyszöget, melynek csúcsai: A (3; 3); B (2; 5); 
C (–2; 5) és D (–3; 3). Milyen négyszög ez? trapéz 

a) Tükrözd a négyszöget középpontosan az O (0; –1) pontra! Olvasd le az eredeti csúcsok 
tükörképének koordinátáit! 
A’ (–3; –5), B’ (–2; –7), C’ (2; –7) és D’ (3; –5) 

b) Tükrözd az eredeti négyszöget középpontosan az O (–2; 1) pontra! 
A’ (–7; –1), B’ (–6; –3), C’(–2; –3) és D’ (–1; –1) 

c) Tükrözd az eredeti négyszöget középpontosan az O (3; 3) pontra! 
A’ (3; 3), B’ (4; 1), C’ (8; 1) és D’ (9; 3) 

A’ 

B’

C’
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6. Ábrázold koordinátarendszerben azt a négyszöget, melynek csúcsai: A (3; 2); B (5; 5); 
C (3; 8) és D (1; 5). Milyen négyszög ez? rombusz 

a) Tükrözd a négyszöget középpontosan az O (0; 3) pontra! Olvasd le az eredeti csúcsok 
tükörképének koordinátáit! 
A’ (–3; 4), B’ (–5; 1), C’ (–3; –2) és D’ (–1; 1) 

b) Tükrözd az eredeti négyszöget középpontosan az O (1; 0) pontra! 
A’ (–1; –2), B’ (–3; –5), C’ (–1; –8) és D’ (1; –5) 

c) Tükrözd az eredeti négyszöget középpontosan az O (5; 5) pontra! 
A’ (7; 8), B’ (5; 5), C’ (7; 2) és D’ (9; 5) 
 
7. A betű párok valamilyen mozgással fedésbe hozhatók. A rajzokról azonban lemaradt a 
mozgást megadó zászlók egyike. Pótold a hiányzó zászlót! 
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8. Hol lehet a középpont? Színezd a mintát úgy, hogy középpontosan szimmetrikus legyen! 
Több megoldást is adj! 

  
 
9. Ebben a képzőművészeti alkotásban (M. C. Escher rajza) a fekete gyíkot középpontosan 
tükrözve a fehér gyíkhoz jutunk. Rajzold be a tükrözés középpontját, és színezz egyforma 
színnel egymásnak megfelelő részleteket! 

 
 

10. A fekete sokszögeket a színes sokszögek középpontos tükrözésével kaptuk. Betűzd meg 
az eredeti és a kép csúcsait a szokásos módon, keresd meg a tükrözés középpontját, és színezd 
a képalakzatokat az eredetinek megfelelően! 

 

 
 

  

O 
×

B’ A’

C 

B A 

C’ D’ 
D O 

×
A 

A’ 

B’ 

B C 

C’

O
×
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11. Betűzd meg a sokszögeket, és szerkeszd meg az O pontra vonatkozó középpontos 
tükörképüket! 
 

 
 

 

 

B’ A’

C 

B A 

C’ D’

D 

 

B’ A’C 

B A C’ 
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12. Tükrözd a szögeket középpontosan a megadott pontra! Milyen nevezetes szögpárokat 
kaptál? 

 
 

 

 

 

 

Mind a négy esetben fordított állású szögek, a második 
váltószög, a negyedik csúcsszög is egyben. 

α’ 

 

α’ 

C’ 

B’ 

C 

 B 

A 

A’ 

 
α’ 

C’

B’

C 

 B 

A 

A’
 

α’

C’ 

B’ 

C 

B 
A 

A’
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0721 – 1. tanári melléklet: Kártyák transzformált alakzatokkal 
Osztályonként 1 készlet vékony kartonlapra nyomva ebben a méretben. 

  

 

 
  

 
 

  

 

  

 
 

 



0721. Geometriai transzformációk – Transzformációk, középpontos tükrözés… Tanári útmutató   41 
 

Matematika „A” 7. évfolyam 
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0721 – 2. tanári melléklet: Ablak 
Osztályonként 1 példány géppapírra nyomva. Az elkészült mellékletről az iskolában 
minden új órai felhasználáshoz csoportonként 1 db fénymásolatot kell készíteni. 

 

3.
 

1.
 

2.
 

4.
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0721 – 3. tanári melléklet: Ábrák az egymásnak megfelelő részek színezéséhez 
Osztályonként 1 készlet vékony kartonlapra nyomva ebben a méretben. 
Az elkészült mellékletről minden új órai felhasználáshoz osztályonként 1 db 
fénymásolatot kell készíteni. 
 

1. 

 
 

6. 
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5. 

 
 

4. 
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7. 

 

3. 
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2. 
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0721 – 4. tanári melléklet: bemutató ábra a másolópapír használatához 
Írásvetítő fóliára nyomva ebben a méretben osztályonként 1 példány. 
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0721 – 5. tanári melléklet: 
Osztályonként 1 példányban írásvetítő fóliára nyomtatva ebben a méretben. 
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0721 – 6. tanári melléklet: Kártyák a tengelyes és a középpontos tükrözés 
tulajdonságairól (20 db) 
Osztályonként 8 készlet (csoportonként 1 készlet) ebben a méretben vékony kartonlapra 
nyomva. Ha lehetséges, egy-egy készlet különböző színű lapra legyen nyomtatva, majd a 
kártyákat egyenként lamináltatni kell.  
 

Adott egy egyenes – a 
tengely (t) 

Adott egy pont – a 
középpont (O) 

Egyetlen pont van, 
aminek a képe 
önmaga (O) 

A tengely minden 
pontjának képe 

önmaga, és más ilyen 
pont nincs 

Pont képe pont Egyenes képe egyenes Szögtartó 

Tengelyt metsző 
egyenes és képe 

azonos szöget zár be a 
tengellyel 

Alakzat és képe 
egybevágó 

A tengely és minden 
rá merőleges egyenes 

képe önmaga 

A tengellyel 
párhuzamos egyenes 
képe is párhuzamos a 

tengellyel 

Távolságtartó 

A körüljárási irány 
megfordul 

A középponton 
áthaladó egyenes képe 

önmaga 

A középponton át nem 
haladó egyenes és 

képe párhuzamosak 
egymással 

A körüljárási irány 
nem változik 

  

Bármelyik pont 
képének a képe 

megegyezik az eredeti 
ponttal 

Megfordítható (a kép 
ismeretében 

előállítható az eredeti 
alakzat) 
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0721 – 7. tanári melléklet: Szögpárfajták (10 db) 
Osztályonként 16 készlet (páronként 1 készlet) vékony kartonlapra nyomva ebben a 
méretben. A kártyákat ki kell vágni a fekete vonalak mentén. 

A 

Az olyan szögeket, melyek szárai 
fordított állású félegyenesek, fordított 

állású szögeknek nevezzük. 

A fordított állású szögek egyenlők.  

B 

Ha a fordított állású szögpár mindkét 
szára egybe esik, tehát közös a 

csúcspontjuk, akkor csúcsszögnek 
nevezzük őket.  

A csúcsszögek nagysága egyenlő.  

C 

Az olyan szögeket, melyek szárai 
egyállású félegyenesek, egyállású 

szögeknek nevezzük.  

Az egyállású szögek egyenlők. 
 

D 

Ha a fordított állású szögpár egyik szára 
egybeesik, akkor váltószögeknek 

nevezzük őket.  

A váltószögek egyenlő nagyságúak.  

E 

Lehet két szög párhuzamos szárú úgy is, 
hogy egyik száruk egyállású, a másik 

pedig fordított állású félegyenes-pár. ezek 
a kiegészítő szögek 

A kiegészítő szögek 180°-ra egészítik ki 
egymást. 
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0721 – 8. tanári melléklet: 
Osztályonként 1 példányban írásvetítő fóliára nyomtatva ebben a méretben. 
 
 
 
Keress szögpárokat az ábrán! 
 

 
 
 
Keress szögpárokat, és határozd meg a négyszögek hiányzó szögeit! 
 

húrtrapéz paralelogramma 

 
 
 

α 

β 

γ
108° 

γ

α

δ 

β 37° 


