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Matematika „A” 7. évfolyam 

MODULLEÍRÁS 
A modul célja A középpontos szimmetria fogalmának megismerése, és párhuzamos vizsgálata a tengelyes 

szimmetriával. Középpontosan szimmetrikus alakzatok keresése és megfigyelése, tulajdonságaik 
vizsgálata. A témához kapcsolódó logikai állítások megfogalmazása ill. igazságtartalmuk 
meghatározása. A paralelogramma tulajdonságainak felfedezése és alkalmazása. A négyszögek 
ismétlése. 

Időkeret 7 óra 
Ajánlott korosztály 7. osztály 
Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben: internet használat, természetismeret, művészet, szociális kompetenciák. 

Szűkebb környezetben: geometriai transzformációk,  
Ajánlott megelőző tevékenységek: Geometria transzformációk modul 7. évfolyam, tengelyes tükrözés, 

tengelyesen szimmetrikus alakzatok 6. évfolyam. 
Ajánlott követő tevékenységek: Sokszögek és a kör 7. évfolyam, geometriai transzformációk 8. 

évfolyam. 
A képességfejlesztés fókuszai Számolás kompetencia: alapműveletek alkalmazása szögek kiszámolásánál, koordinátarendszeres 

feladatoknál, szabályos sokszögeknél. 
Mérés, becslés: távolságok és szögek egyenlőségének meghatározása becsléssel majd méréssel.  
Kombináció rendszerezés kompetencia: Négyszögek rendszerezése tulajdonságaik alapján. 

Szimmetrikus alakzatok előállítása megadott formákból. Halmazokba rendezés. 
Indukció dedukció: Tapasztalatok gyűjtése próbálgatással, ezek alapján állítások, összefüggések 

megfogalmazása. Geometria összefüggések alkalmazása szerkesztési feladatokban. A 
matematika jelöléseinek használata.  

Szövegértés kompetencia: Matematikai összefüggések felismerése szöveg alapján. Matematikai 
összefüggések megfogalmazása, indoklások, magyarázatok. Szövegalkotás megadott 
igazságtartalommal. Szöveg alapján ábra készítése. 
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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. kiadásában megjelent 
Matematika fóliasorozatának Geometriai transzformációk mappáját. Ez a mappa illusztrációs, applikációs fóliákat, segédleteket, feladatlapokat és 
tanári útmutatókat is tartalmaznak, melyek jól használhatóak a geometriai transzformációk I. és II. moduljaiban található tananyaghoz. 

ÉRTÉKELÉS 
A tanár a csoportok munkáját folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén segíti, illetve javítja a feladatok megoldását. Főként pozitív 
szóbeli visszajelzésekkel motiválja a diákokat. Rendszeres szóbeli visszajelzést ad a csoportok együttműködéséről is. Ezen a területen nagy 
türelemre és empátiára van szükség, mivel ennek eredményességét nem csak a megtanult képességek készségek befolyásolják, hanem a diákok 
személyisége is.  Az egyéni, páros és csoportos feladatok megoldása pontozható, szükség esetén osztályzattá váltható. Az egyéni és páros 
feladatlapokat érdemes az óra végén beszedni. Ha tipikus hibát tapasztalunk, akkor arra érdemes a következő órán visszatérni. Ha egyéni 
hiányosságot fedezünk fel, akkor ezt differenciált házi feladat feladásával pótoljuk (pl. a feladat otthoni újraszerkesztése beadandó lapon). A két 
geometriai transzformációs (0721 és 0722) modul után diagnosztikai felmérő íratását javasoljuk. 



0722. Geometriai transzformációk – Szimmetrikus alakzatok, paralelogramma, szabályos sokszögek  Tanári útmutató   4 
 

Matematika „A” 7. évfolyam 

MODULVÁZLAT 

 Lépések, 
tevékenységek 

Kiemelt készségek, 
képességek 

Eszközök, 
Feladatok 

I. A szimmetria fogalma 

1. Ráhangolódás: tükörjáték térlátás, együttműködési szándék  tér a mozgáshoz 
2. A szimmetria fogalmának ismertetése elvont gondolkodás, induktív gondolkodás  
3. Tengelyesen és középpontosan szimmetrikus alakzatok 

csoportosítása halmazábrában 
deduktív gondolkodás, formaérzékelés, 
kommunikációs képesség 

1. tanári melléklet, A3-
as lap 

4. Parketta színezése illetve készítése megadott elemből térlátás, megfigyelőképesség 1. feladatlap 
5. Szimmetrikus alakzatok kirakása két egybevágó formából. megfigyelő képesség, rajzkészség 1. feladatlap, 

2. tanári melléklet 
6. HF: szimmetrikus alakzatok képeinek gyűjtése Internet használat   

 

II. Szimmetrikus alakzatok előállítása, vizsgálata 

1. Ráhangolódás: tablók készítése vizualitás csomagolópapír, olló, 
ragasztó, 
gyurmaragasztó 

2. Egyszerű alakzatok szimmetriája (szakasz, egyenes, szögtartomány, 
kör, félkör, körcikk, két egyenes) 

deduktív gondolkodás, vizualitás kérdések a 
diákkvártetthez 
tábla, kréta 

3. Tanult alapszerkesztések ismétlése szerkesztési készség 2. feladatlap 
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III. A paralelogramma 

1. Ráhangolódás: szimmetria torpedó kombinatív gondolkodás, vizualitás Írásvetítő, 3. tanári 
melléklet 

2. A paralelogramma    
3. Paralelogramma szerkesztése háromszög tükrözésével, egymásnak 

megfelelő részletek jelölése  
szerkesztési készség, mérés 3. feladatlap 

4. A paralelogramma tulajdonságai   
 

IV. Speciális négyszögek szimmetriái 

1. Ráhangolódás: „Keresd a szimmetrikus négyszögeket!” kommunikációs készség, logikai készség 6. évf. 0633. modul 3. 
tanári melléklet  

2. A trapéz és a paralelogramma magassága (emlékeztető)   
3. Szerkesztési feladatok szerkesztési készség 4. feladatlap 
4. Speciális négyszögek tulajdonságai deduktív gondolkodás 4. tanári melléklet 
 

V. Gyakorló feladatok 

1. Ráhangolódás: Milyen négyszög van a hátamon? kommunikációs készség, logikai készség 5. tanári melléklet. 
2. Szögpárfajták ismétlése  0721. modul 7. tanári 

mellékletből készített 
villámkártyák 

3. Feladatok négyszögekre (szakértői mozaik – paralelogramma 
szerkesztése, négyszögek hiányzó szögeinek számolása) 

deduktív gondolkodás, vizualitás, számolási, 
szerkesztési készség 
a csoportok tagjai között nehézség szerint 
osztjuk szét a feladatokat 

5. feladatlap 

4. Szimmetrikus alakzatok a térben (építőkocka 
gyorsabban haladó csoportoknál bármelyik órába beilleszthető) 

térlátás 
 

színes építőkocka vagy 
színesrúd-készlet 
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VI. Vegyes feladatok 

1. Ráhangolódás: „Gondoltam egy négyszögre” logikus gondolkodás  
2. Szerkesztési feladatok 

(Párhuzamos szerkesztése egy megadott egyenesre egy megadott 
ponton át)  

szerkesztési készség 6. feladatlap 
táblakörző, vonalzó 

3.  Feladatok négyszögek tulajdonságaira alkalmazási képesség 7. feladatlap 
 

VII. Szabályos sokszögek 

1. Ráhangolódás: füllentős a négyszögekről logikus gondolkodás, szövegalkotás  
2. Szimmetrikus alakzatok kirakása egyenlő oldalú és egyenlőszárú 

háromszögekből 
megfigyelőkészség, induktív gondolkodás, 
kommunikációs készség 

csomagolópapír, 
filctollak, ragasztó 
6. tanári melléklet 
8. feladatlap 

3. A szabályos sokszögek: meghatározás, tulajdonságok szabályalkotás, megfigyelőkészség  
4. Feladatok szabályos sokszögekre deduktív gondolkodás 9. feladatlap 
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A FELDOLGOZÁS MENETE 

I. A szimmetria fogalma 

1. Ráhangolódás: tükörjáték 

A tanár mondja el a játék menetét: A diákok párban állnak, először egyikük az „eredeti”, aki 
mozdulatokat végez, a másik a „tükörkép”, aki párja mozgását tükrözi. Megadott jelre váltanak. 
(Ügyes párok esetén lehet próbálkozni az egyenesre vonatkozó tükrözéssel is.) Ezt a játékot lehet 
a folyosón nagyobb mozgásokkal játszani, de ha erre nincs mód, akkor a teremben, akár ülve is 
megoldható. 

2. A szimmetria fogalmának ismertetése 

A diákok közreműködésével elevenítsük fel a tengelyesen szimmetrikus alakzatok 
meghatározását, és soroljunk fel példákat. Beszéljük meg, hogy a most tanult középpontos 
tükrözésre hogyan vihetjük át ezt a fogalmat, és mondjuk el a maghatározást. Rajzoljunk néhány 
példát a csak tengelyesen, csak középpontosan, illetve mindkét módon szimmetrikus alakzatra! 

TUDNIVALÓ: 

Az élet számos területén találkozhatunk szimmetrikus alakzatokkal. A természetben és az emberi 
alkotásokban egyaránt. Az eddig tanult transzformációk alapján kétféle szimmetriát 
különböztethetünk meg. 
Egy alakzat tengelyesen szimmetrikus (tengelyesen tükrös), ha van olyan tengelyes tükrözés, 
ami az alakzatot önmagába viszi. 
 

 
Egy alakzat középpontosan szimmetrikus (középpontosan tükrös), ha van olyan középpontos 
tükrözés, ami az alakzatot önmagába viszi. 
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Vannak alakzatok, amelyek mindkét szimmetriatulajdonsággal rendelkeznek. 

 
 

3. Tengelyesen és középpontosan szimmetrikus alakzatok csoportosítása 
halmazábrában 

A tanár rajzoljon fel a táblára két halmazt, melyeknek van közös része. Az egyikre írja rá, hogy 
tengelyesen szimmetrikus alakzatok, a másikra pedig, hogy középpontosan szimmetrikus 
alakzatok. Minden csoportnak osszunk ki egy A3-as lapot, és a 16 szimmetrikus alakzatot. 
1. tanári melléklet – lásd a modul végén és az eszközei közt! 

 
A jegyző másolja fel a lapra a halmazábrát, a csoport tagjai osszák el egyenlően egymás között a 
szimmetrikus alakzatok képét tartalmazó kártyákat. Egymás után, a szóforgó szabálya szerint kell 
az alakzatokat a halmazábra megfelelő részében elhelyezni. Továbbhaladás előtt szükséges a 
csoport többi tagjának a jóváhagyása. Vita esetén érveket kell felsorakoztatni. Ha nem tudnak 
megállapodni, akkor segítséget lehet kérni a tanártól. 
A megoldás beszéljük meg közösen, és térjünk ki arra is, hogy melyik alakzatnak hány 
szimmetriatengelye van. 
Megoldás: 
Csak tengelyesen szimmetrikus alakzatok: A; H; I; K; L; O. 
Csak középpontosan szimmetrikus alakzatok: C; G; M; N. 
Középpontosan és tengelyesen is szimmetrikusak: B; D; E; F; J; P. 
A következő feladatlapot páros munkára ajánljuk. A gyerekek színezzenek, rajzoljanak a saját 
feladatlapjukon, majd amikor a pár mindkét tagja készen van egy-egy feladattal, cseréljenek, és 
ellenőrizzék egymás megoldását. 
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4. Parketta színezése illetve készítése megadott elemből 

1. FELADATLAP 
1. 
A feladatok kiindulási ábrája: 

 
 

a) Színezd ki úgy a mintát, hogy tengelyesen szimmetrikus legyen, de középpontosan ne! 
 

 
b) Színezd ki úgy a mintát, hogy középpontosan szimmetrikus legyen, de tengelyesen ne! 

 
c) Színezd ki úgy a mintát, hogy tengelyesen és középpontosan is szimmetrikus legyen! 
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5. Szimmetrikus alakzatok kirakása két egybevágó formából 

2. tanári melléklet – lásd a modul eszközei közt! 

 
 
 
2. A következő alakzatokat két példányban kivágva, minden csoport megkapja a tanárától, olyan 
papírból, melynek a két oldala különböző színű. 

 
3. Párban dolgozzatok: Osszátok el úgy a képeket, hogy mindkét párnál két-két egyforma ábra 
legyen. Rakjatok ki tengelyesen és középpontosan szimmetrikus alakzatokat a képekből! 
Rajzoljátok le a füzetetekbe a kapott ábrákat. Cseréljetek képeket a másik párral, és ismét 
készítsetek szimmetrikus rajzokat! 
 
A tapasztalatok megbeszéléseként tegyük fel a következő kérdéseket:  
Melyik egybevágó alakzatpárt lehet az alábbi feltételeknek megfelelően kirakni? 

a) Tengelyesen szimmetrikusak legyenek, és ugyanolyan színű oldaluk legyen felül. 
b) Tengelyesen szimmetrikusak legyenek, és különböző színű oldaluk legyen felül. 
c) Középpontosan szimmetrikusak legyenek, és ugyanolyan színű oldaluk legyen felül. 
d) Középpontosan szimmetrikusak legyenek, és különböző színű oldaluk legyen felül. 

6. HF: szimmetrikus alakzatok képeinek gyűjtése 

Óra végén mondjuk el, hogy a következő órán a csoportok tablókat fognak készíteni 
szimmetrikus alakzatokból. Ilyen képek gyűjtése lesz a házi feladat. Folyóiratokból, internetről, 
vagy saját rajz is lehet. Ötletek a témákhoz: építészeti, képzőművészeti alkotások, motívumok, 
mandalák, épületek alaprajza, népművészeti motívumok, logók, emblémák, címerek, pajzsok, 
természeti formák: virágok, levelek, termések, pillangók, bogarak… 

II. Szimmetrikus alakzatok előállítása, vizsgálata 

1. Ráhangolódás: tablók készítése 

A diákok a csoportokon belül megmutatják egymásnak a gyűjtött alakzatokat, megbeszélik a 
szimmetriatulajdonságokat, és tablót készítenek a képekből. Ehhez a tanár minden csoport 
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számára biztosít csomagolópapírt, ragasztót és filctollat. Az elkészült plakátokat gyurmaragasztó 
segítségével elhelyezik a falon. A gyerekek megnézik egymás munkáját a forgószínpad szabálya 
szerint.  

2. Egyszerű alakzatok szimmetriája 

Most már a gyerekek megfelelően ismerik a tengelyes és középpontos szimmetria fogalmát, és 
elegendő tapasztalatot szerezetek ahhoz, hogy megvizsgáljuk egyszerű geometriai alakzatok 
szimmetriatulajdonságait. A következő kérdéseket diákvártett formájában dolgozzuk fel. Minden 
kérdés elhangzása után hagyjunk kellő időt ahhoz, hogy a csoportok tagjai egymással 
megvitassák a választ. Biztassuk őket arra is, hogy a helyes válasz megtaláláshoz készítsenek 
rajzokat. Sorsoljunk ki egy csoportot és egy betűt, és az adott csoport megfelelő betűjelű tagja 
mondja el a megbeszélt választ. A tanár készítse el a táblára a helyes megoldás képét, ha 
szükséges kérjen kiegészítést más csoportoktól. A gyerekek másolják le a füzetükbe a 
megoldásokat.  
 
A diákkvártett kérdései: 

KÉRDÉSEK 
1. Van-e szimmetriatengelye illetve szimmetria-középpontja egy szakasznak? 
Két szimmetriatengelye van: a szakaszfelező merőlegese ill. saját egyenese, és szimmetria-
középpontja a szakasz felezőpontja. 

 

2. Milyen szimmetriatulajdonságai vannak egy egyenesnek? 
Tengelyesen szimmetrikus önmagára és minden rá merőleges egyenesre, és bármely pontja 
szimmetria-középpont. 
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3. Szimmetrikus-e egy szögtartomány? 
Tengelyesen szimmetrikus a szögfelező-egyenesére. 

 

4. Gyűjtsétek össze a kör szimmetria-tulajdonságait! 
Tengelyesen szimmetrikus bármely átmérőjének egyenesére, középpontosan szimmetrikus a 
középpontjára. 
 

 

5. Van-e szimmetriatengelye illetve szimmetria-középpontja egy félkörnek? 
Középpontosan nem szimmetrikus, de van egy szimmetriatengelye. 

 

6. Szimmetrikus-e egy körcikk?  
Igen, van egy szimmetriatengelye. 
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7. Milyen szimmetriatulajdonságai vannak a két párhuzamos egyenesből álló alakzatnak? 
Tengelyesen szimmetrikus a középpárhuzamosra, valamint az egyenesekre merőleges bármely 
egyenesre, és középpontosan szimmetrikus a középpárhuzamos minden pontjára. 

 

8. Soroljátok fel a két metsző egyenesből álló alakzat szimmetriatulajdonságait! 
Két szimmetriatengelye a két szögfelező egyenes, középpontja a két egyenes metszéspontja. 

 

3. Tanult alapszerkesztések ismétlése 

A szimmetriatengelyek, illetve a tengelyes tükrözés kapcsán elevenítsük fel azokat az 
alapszerkesztéseket, melyek az elmúlt években előfordultak! A következő feladatlapot önálló 
munkára ajánljuk. A megoldás módját a gyerekek a csoportokon belül megbeszélhetik. A tanár 
körbejárva segítse és ellenőrizze a gyerekek munkáját, ha szükséges egy-egy csoportnál mutassa 
is be a szerkesztést. Azoknak a gyerekeknek, akiknél gondot okoz a szerkesztések valamelyike, 
érdemes abból külön házi feladatot adni.  
A tanult alapszerkesztések: szög másolása, felezése, szakaszfelező merőleges szerkesztése, 
egyenes adott pontjába merőleges állítása, egyenesre külső pontból merőleges szerkesztése. 
Néhány nevezetes szög megszerkesztése: 45˚ a derékszög felezéséve, 60˚-os szög a szabályos 
háromszög felhasználásával, 30˚ az előző felezésével (és bármilyen, az előzőek összegzéséből 
vagy felezéséből származtatható szög). 
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2. FELADATLAP 

1. Hol helyezkednek el a síkban azok a pontok, amelyek a szakasz két végpontjától (A-tól és B-
től) egyenlő távolságra vannak? Szerkeszd meg a ponthalmazt! Mit szerkesztettél? 

 Szakaszfelező merőlegest. 

2. Másold át a szögeket a füzetedbe, majd szerkeszd meg a szögek szögfelezőit! Milyen 
tulajdonságú pontok alkotják a szögfelezőt? A szögszáraktól azonos távolságra lévők. 
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3. Szerkessz merőlegest az e egyenesre a P ponton át! 

 

4. 
a) Szerkessz a füzetedbe 60˚-os és 30˚-os szögeket! 
b) Szerkessz 45°-os szöget a derékszög felezésével! 

 

EMLÉKEZTETŐ – alapvető szerkesztések 

 
 

Szakaszfelező merőleges szerkesztése: 

1. lépés: a szakasz felénél na-
gyobb sugarú kört rajzolunk a 
szakasz egyik végpontja körül. 

2. lépés: a szakasz másik 
végpontja köré az előzővel 
azonos sugarú kört rajzolunk. 

3. lépés: összekötjük a 
körök metszéspontjait. 
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Külső pontból egy adott egyenesre úgy szerkesztünk merőlegest, hogy a pontot a megadott 
egyenesre, mint tengelyre tükrözzük. Az így kapott képpontot és az eredeti pontot összekötve 
megkapjuk a kívánt merőlegest. 

 

Szögfelező szerkesztése:   

1. lépés: a szög csúcsa 
körül tetszőleges sugárral 
kört rajzolunk. 

2-3. lépés: a szögszárak és a 
kör metszéspontjai körül 
azonos sugarú köröket 
rajzolunk 

4. lépés: összekötjük a körök 
metszéspontjait. A kapott 
egyenes átmegy a szög 
csúcsán. Ezért a továbbiakban 
elegendő a két körnek csak 
egyik metszéspontját 
megszerkeszteni, és azt 
összekötni a szög csúcsával. 

  

Egyenes adott pontjába merőleges szerkesztése: 

1. lépés: a megadott ponttól 
azonos távolságra két pontot 
kijelölünk az egyenesen. 

2-3. lépés: megszerkesztjük a két kijelölt pont által 
meghatározott szakasz felező merőlegesét, az előzőek 
szerint. 
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III. A paralelogramma 

1. Szimmetria torpedó 

Páros játék: A pár mindkét tagja két 10x10-es négyzetrácsot jelöljön ki a füzetében, mint a 
hagyományos torpedóban, csak a közepébe rajzoljon egy-egy koordinátarendszert is. (A mintát 
mutassuk be írásvetítő segítségével!) 
3. tanári melléklet – Lásd a modul végén és az eszközei közt. 

 
Négyféle színnel kell berajzolni egész koordinátájú pontokat úgy, hogy az első színnel egyet, a 
másodikkal kettőt, a harmadikkal hármat és a negyedikkel négyet. Az azonos színnel rajzolt 
pontok alkotnak egy-egy hajót. A hajókat úgy kell elhelyezni, hogy az origóra szimmetrikusak 
legyenek. Lövést a célzott pont koordinátáinak megadásával lehet leadni. Egy lövés csak akkor 
talált, ha megjelölt csúcsot ér.  
Egy lehetséges elhelyezés: 

 
Az egyes pirossal jelzett hajó az origóban van; a kettes kék a (–1, 2) és (1; –2) pontokban; a 
hármas zöld a (–3; –2), (0; 0) és (3; 2) pontokban; végül a négyes fekete a (–2; 1), (–1; –1), 
(2; –1) és (1; 1) pontokban. 

2. A paralelogramma 

Ha a gyerekek befejezték a játékot, fogalmazzuk meg közösen a tapasztalatokat: 
Páratlan pontszámú hajó esetén az egyik pont mindig az origóra esik. (Tehát az origó mindig 
biztos találat.) A két pont által meghatározott hajó esetén az origó a szakasz felezőpontja. A négy 
pontból álló hajó paralelogramma, melynek középpontja az origó. 
Elevenítsük fel a paralelogramma meghatározását: Az olyan négyszöget, melynek szemközti 
oldalai párhuzamosak, paralelogrammának nevezzük.  
A következő feladatsor a paralelogramma szimmetriából adódó tulajdonságainak felismerésére 
szolgál. Önállóan oldják meg a gyerekek, de a csoporton belül beszéljék meg, segítsék egymás 
munkáját. A tanár körbejárva segítse a munkát, és ellenőrizze a megoldásokat. 
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3. Paralelogramma szerkesztése háromszög tükrözésével, egymásnak 
megfelelő részletek jelölése 

3. FELADATLAP 
1. Tükrözd az ABC háromszöget a BC oldalának a felezési pontjára! 

 
2. 

a) Színezd az AB oldalt és képét pirosra! Mit állíthatunk a pirosra színezett szakaszokról? 
Egyenlő hosszúak 

b) Jelöld az A csúcsnál levő szöget α-val, képét α’-vel. Mit állíthatunk ezekről a szögekről? 
Azonos nagyságúak. 

c) Színezd az AC oldalt és képét kékre! Mit állíthatunk a kékre színezett szakaszokról? 
Egyenlő hosszúak.  

d) Rajzold be a négyszög átlóit! Mit tapasztalsz? 
Felezik egymást és áthaladnak az O ponton. 
 
3. Adott két pont a koordinátarendszerben: A (2; –1) és B (–2; –3). 

a) Ábrázold a pontokat! 
b) Rajzold be úgy a C és D pontokat, hogy az origóra szimmetrikus négyszöget kapj! Olvasd le 

a koordinátákat!  
C (–2; 1); D (2; 3) 

 
 
4. Adott három pont a koordinátarendszerben: A (1; 0) B (–1; 2) és C (–3; –2). 

a) Ábrázold a pontokat! 
b) Add meg úgy a negyedik pontot, hogy a négy pont egy paralelogrammát alkosson! Keress 

több megoldást! 

×

A’
α’

α 
= B’

= C’
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D1 (–4; –1); D2 (0; –5); D3 (2; 5) 

 

5. Gyűjtsd össze a paralelogramma tulajdonságait (oldalak, szögek, átlók, szimmetria)!  

Táblai munkával kísérve gyűjtsük össze a paralelogramma tulajdonságait. Ismételjük át a 
ponthalmazok távolságáról tanultakat (két pont, pont-egyenes, két egyenes). Adjuk meg a 
paralelogramma magasságának meghatározását. Papírból kivágott paralelogrammának 
hajtogassák meg mindkét magasságát.  

4. A paralelogramma tulajdonságai 

TUDNIVALÓK: 

 
Az olyan négyszöget, melynek két-két szemközti oldala párhuzamos, paralelogrammának 
nevezzük.  

 
 
Tulajdonságai: 
 
Középpontosan szimmetrikus négyszög. 
Átlói felezik egymást, metszéspontjuk a szimmetria-középpont. 
Szemben levő oldalai egyenlő hosszúak. 
Szemközti szögei egyenlők. 
Szomszédos szögei 180˚-ra egészítik ki egymást. 
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IV. Speciális négyszögek szimmetriái 

1. Ráhangolódás: „Keresd a szimmetrikus négyszögeket!” 

A csoport tagjai mindannyian két-két alakzatot kapnak, melyek átlátszó színes fóliából vannak 
elkészítve. (6. évfolyam 0633. modul, 3. tanári melléklet – Lásd a 0633. modul végén és az 
eszközei között.) 

 
Az A ember két különböző szélességű sávot, a B ember két egyforma szélességű sávot, a C ember 
két különböző nagyságú szöget, a D ember két egyforma nagyságú szöget. Első lépésben minden 
tanuló vizsgálja meg a nála lévő síkidomok szimmetria tulajdonságait, és építsen a két saját 
alakzatából tengelyesen vagy középpontosan szimmetrikus négyszögeket! Kis idő elteltével 
alkossanak párokat, és így is készítsenek a náluk lévő alakzatok közös részeként szimmetrikus 
négyszögeket. Megint kis idő múlva alkossanak más párt, a feladat így is ugyanaz. A kirakott 
alakzatokat minden esetben rajzolják le vázlatosan a füzetükbe, és jelöljék meg a szimmetria 
tengelyt vagy középpontot! Írásvetítő segítségével ellenőrzésként nézzük végig a legfontosabb 
alakzatokat, és helyezzük el őket halmazábrába a szimmetriatulajdonságaik szerint! 
A közös részbe kerül:  

– a négyzet, mely előállítható két azonos szélességű sáv (vagy két 90°-os szögtartomány) közös 
részeként 

– a téglalap, mely előállítható két különböző szélességű sáv (vagy két 90°-os szögtartomány) 
közös részeként 

Az egyenlő oldalú paralelogrammát rombusznak nevezzük: 

A derékszögű, egyenlő oldalú paralelogramma a négyzet:

A derékszögű paralelogramma a téglalap:
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– a rombusz, mely előállítható két azonos szélességű sáv vagy azonos nagyságú szögtartomány 
közös részeként 
Csak tengelyesen szimmetrikus: 

– a deltoid, ami nem rombusz, mely előállítható két különböző nagyságú szögtartomány közös 
részeként 

– húrtrapéz, mely előállítható egy szögtartomány közös és egy sáv közös részeként 
Csak középpontosan szimmetrikus: 

– a paralelogramma, (ami nem rombusz és nem téglalap) és előállítható két különböző 
szélességű sáv közös részeként.  
A megbeszéléskor a tanár rajzoljon fel a táblára halmazábrát, helyezze el a négyszögeket a 
megfelelő részben, és jelölje meg a tengelyeket, illetve e középpontokat is! 
Térjen ki a trapéz oldalainak elnevezésére, és ismételjék át a magasság fogalmát a trapéz és a 
paralelogramma esetén! 

2. A trapéz és a paralelogramma magassága 

EMLÉKEZTETŐ 

A trapéz párhuzamos oldalegyeneseinek távolságát magasságnak nevezzük.  

 
 
A paralelogrammának két magassága van, mert két pár párhuzamos oldala van. 
 

 
3. Szerkesztési feladatok 

4. FELADATLAP 
1. Szerkessz a füzetedbe egy szabályos háromszöget, amelynek oldalai 4 cm-esek! Tükrözd a 
háromszöget az egyik oldalának a felezőpontjára! Milyen négyszöget kaptál?  
Rombuszt, aminek az oldalai 4 cm-esek 
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2. Szerkessz a füzetedbe egy egyenlőszárú háromszöget, melynek alapja 3 cm, szárai 5 cm-esek! 

a) Tükrözd a háromszöget az alap felezési pontjára! Milyen négyszöget kaptál?  
Rombuszt, aminek az oldalai 5 cm-esek 

b) Szerkeszd meg ismét az előbbi egyenlőszárú háromszöget, és tükrözd valamelyik szárának a 
felezési pontjára! Milyen négyszöget kaptál? 
Paralelogrammát, aminek az oldalai 3 és 5 cm-esek 
 
3. Szerkessz a füzetedbe egy derékszögű háromszöget, melynek befogói 4,5 cm és 5,5 cm! 

a) Tükrözd a háromszöget tengelyesen az átfogójára! Milyen négyszöget kaptál? 
Deltoidot, 4,5 és 5,5 cm-es oldalakkal. 

b) Tükrözd a háromszöget középpontosan az átfogó felezési pontjára! Milyen négyszöget 
kaptál? 
Téglalapot. 

4. Speciális négyszögek tulajdonságai 

Osszuk ki a négyszögkészleteket minden csoportnak (4. tanári melléklet), és a diákkvártett 
szabályai szerint beszéljük meg a következő kérdéseket! Amennyiben szükséges, a kérdések 
megválaszolása előtt a kártyák segítségével elevenítsük fel a négyszögek elnevezését, és 
meghatározását! 
4. tanári melléklet – Lásd a modul végén és az eszközei közt! 

  
 
A diákvártett kérdései: 

KÉRDÉSEK 
1. Melyek a tengelyesen szimmetrikus négyszögek? 
négyzet, téglalap, rombusz, húrtrapéz, deltoid 
2. Mely négyszögek szimmetrikusak középpontosan? 
négyzet, téglalap, rombusz, paralelogramma 
3. Van-e olyan négyszög, amely rendelkezik mindkét szimmetriatulajdonsággal? 
négyzet, téglalap, rombusz 
4. Melyik négyszögnek van legalább két egyenlő hosszúságú oldala? 
négyzet, téglalap, paralelogramma, húrtrapéz, rombusz, deltoid 
5. Mely négyszögnek egyenlő hosszúságú a két átlója? 
négyzet, téglalap, húrtrapéz 
6. Mely négyszögnek van legalább két egyforma szöge? 
négyzet, téglalap, rombusz, húrtrapéz, deltoid, paralelogramma, trapéz 
7. Melyik négyszög átlói merőlegesek egymásra? 
deltoid, rombusz 
8. Mely négyszögek paralelogrammák? 
négyzet, téglalap, rombusz,(paralelogramma) 
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9. Melyek trapézok? 
négyzet, téglalap, paralelogramma, rombusz, húrtrapézt (trapéz) 
10. Mely négyszögnek van két szöge, melyek összege 180˚? 
négyzet, téglalap, húrtrapéz, trapéz, paralelogramma 
11. Mely négyszögnek vannak párhuzamos oldalai? 
négyzet, téglalap, paralelogramma, rombusz, húrtrapéz, trapéz 
12. Mely négyszögnek vannak merőleges oldalai? 
négyzet, téglalap 

V. Gyakorló feladatok 

1. Ráhangolódás: Milyen négyszög van a hátamon? 

Minden diák kap egy lapot egy négyszög képével (5. tanári melléklet), és gyurmaragasztót. 
5. tanári melléklet – Lásd a modul végén és az eszközei közt! 

  
A képet mindenki felragasztja a párja hátára, anélkül, hogy elárulná neki, hogy milyen 
négyszöget kapott. A teremben körbejárva kérdéseket kell egymásnak feltenni a saját háton levő 
négyszögre vonatkozóan (barkóba). A kérdés nem tartalmazhatja a négyszögek nevét, csak 
tulajdonságokat (oldalakról, szögekről, átlókról, szimmetriáról), és igennel vagy nemmel lehessen 
megválaszolni. A tanárnál lehet rákérdezni, aki találat esetén leveszi a kitalált alakzatot 
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2. Szögpárfajták ismétlése 

Osszuk ki a szögpárfajták tanulásánál készített villámkártyákat (Ld. geometriai transzformációk 
0721. modul 7. tanári melléklet) – minden párnak egy-egy készletet. 
0721. modul 7. tanári melléklet – Lásd a 0721. modul végén és az eszközei közt! 

 
A gyerekek párban kérdezve és ellenőrizve egymást ismételjék át a szögpárokat a villámkártyák 
segítségével. 

3. Feladatok négyszögekre 

A szakértői mozaik módszerével dolgozzuk fel a következő négy feladatot. Mondjuk el, hogy 
minden füzetben mind a négy feladat megoldásának benne kell lennie. 
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5. FELADATLAP 
A feladata: 
 
Számítsd ki a négyszögek hiányzó szögeit! 

 
B feladata: 
Szerkessz paralelogrammát, ha az egyik átlója 6 cm, oldalai 3 cm és 4,5 cm hosszúak. Ne 
feledkezz meg a vázlatról, a betűzésről és a lépések megszámozásáról! 
A 6 cm-es átlóra mindkét irányban háromszöget szerkesztünk a 3 cm-es és 4,5 cm-es oldalakkal. 
 
C feladata: 
Szerkessz paralelogrammát, ha két oldalának hossza 5 cm és 3 cm, az általuk bezárt szög 45˚-os! 
Ne feledkezz meg a vázlatról, a betűzésről és a lépések megszámozásáról! 
Az 5 cm-es szakasz egyik végpontjába 45˚-os másik végpontjába 135˚-os szöget szerkesztünk, és 
a szögszárakra felmérjük a 3 cm-t. 
 
D feladata: 
Szerkessz rombuszt, melynek oldala 6 cm egyik szöge 30˚-os! Ne feledkezz meg a vázlatról, a 
betűzésről, és a lépések megszámozásáról!  
Megrajzoljuk a 6 cm-es AB szakaszt, és A végpontjába 30˚-os szöget szerkesztünk. A szög szárán 
A-ból felmérjük a 6 cm távolságot (D pont). B és D pont, mint középpont köré 6 cm-es sugarú 
kört rajzolunk. A két kör metszéspontja lesz a negyedik csúcs (C).  
 
A tanár körbejárva segíti a szekértő csoportok munkáját, és ellenőrzi a feladatok megoldását, 
mielőtt a gyerekek visszatérnének eredeti csoportjukba. Ha kevés idő marad arra, hogy a 
gyerekek elmondják, leírják, és megszerkesszék a megoldásokat, akkor a B-C-D feladatoknál 
csak a vázlatot rajzolják meg, a szerkesztés legyen házi feladat. 

paralelogramma 

 

húrtrapéz 

 

102˚ és 78˚ 126˚ és 54° 

húrtrapéz 

 

paralelogramma 

 

52˚ és 128˚ 55˚ és 125˚ (az átlónál 95˚) 
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4. Szimmetrikus alakzatok a térben 

Amennyiben fennmarad némi idő, azt érdemes a térszemlélet fejlesztésére szánni, a következő 
játékkal. A gyerekek párban dolgozzanak. Mindkét gyerek válasszon építőkockákat (vagy 
elemeket a színesrúd-készletből) úgy, hogy mindkettőjüknél egyforma készlet legyen. Felváltva 
helyezzék az asztalra építőkockáikat úgy, hogy a keletkezett alakzat (a két gyereké együtt) egy 
képzeletbeli síkra szimmetrikus legyen. Ha elkészültek egy építménnyel, akkor most kezdjen a 
pár másik tagja, de úgy, hogy a keletkezett alakzat egy egyenesre legyen szimmetrikus. Ezt a 
játékot bármelyik órába, ahol időnk engedi, be lehet illeszteni. A kapott építményeket le is 
rajzolhatják, és ki is színezhetik a gyerekek. 

VI. Vegyes feladatok 
1. Ráhangolódás: „Gondoltam egy négyszögre” 
A tanár illusztrációként ad egy rejtvényt az osztálynak. (Például: Gondoltam egy négyszögre, 
melynek mindkét átlója szimmetriatengely, és van egy derékszöge. (négyzet)) A gyerekek a 
csoportokon belül párokat alkotnak, és felváltva adnak fel egymásnak ilyen rejtvényeket. Hívjuk 
fel a figyelmet arra, hogy törekedjenek az egyértelműségre, de ne adjanak meg a kelleténél több 
információt. Amennyiben a tanár úgy ítéli meg, hogy a párok nem elég önállóak a feladat 
megoldásához, frontálisan is lebonyolítható a játék. 

2. Szerkesztési feladatok 
A következő feladatsor alkalmas arra, hogy a gyerekeket rávezesse arra, hogy milyen módon 
lehet egy adott egyenessel párhuzamost szerkeszteni egy megadott ponton át. A feladatsort önálló 
munkára ajánljuk, de biztassuk arra a gyerekeket, hogy a csoporton belül beszéljék meg a 
szerkesztések módját, és vessék össze egymással a kapott ábrákat. 

6. FELADATLAP 
1. Adott egy paralelogramma két oldala és egy szöge. Szerkeszd meg a paralelogrammát! Mielőtt 
elkezdenéd a szerkesztést, készíts vázlatot, és gondold végig a paralelogramma tulajdonságait. 
Tervezd meg a szerkesztést, és a vázlaton jelöld, és számozd meg a szükséges lépéseket! 

 

 
 

 

Megoldás:  
1. Az AB szakaszt megrajzoljuk. 
2. Az A pontba az α szöget átmásoljuk. 
3. A szög szárán a távolságot felmérünk, így a D ponthoz jutunk. 
4. B-ből a sugárral D-ből b sugárral kört rajzolunk, ahol a két kör 
metszi egymást, ott lesz a C csúcs. (A két metszéspont közül, 
csak az α szögtartományba eső lehet a megoldás.) 

A szerkesztésnél a paralelogramma szemközti oldalainak egyenlőségét használtuk fel. 
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2. Szerkessz paralelogrammát, melynek három csúcsa a megadott három pont! Ne feledkezz meg 
a vázlatról, tervezésről és a lépések megszámozásáról! 

 

 
 

 

Megoldás:  
1. Az A csúcsba BC sugárral kört rajzolunk 
2. A C csúcsba AB sugárral kört rajzolunk.  
3. Ahol a két kör metszi egymást, ott lesz a negyedik csúcs.  
A szerkesztésnél a paralelogramma szemközti oldalainak egyenlőségét használtuk fel. 
 
3. Szerkessz paralelogrammát, melynek három csúcsa a megadott három pont! Ne feledkezz meg 
a vázlatról, tervezésről és a lépések megszámozásáról! 

 

 
 
 

 

Megoldás:  
1. Az A csúcsba BC sugárral kört rajzolunk 
2. A C csúcsba AB sugárral kört rajzolunk.  
3. Ahol a két kör metszi egymást, ott lesz a negyedik csúcs.  
A szerkesztésnél a paralelogramma szemközti oldalainak egyenlőségét használtuk fel. 
 
4. Szerkessz rombuszt, melynek egyik oldala a megadott egyenes, és két szomszédos csúcsa a két 
megadott pont! Mielőtt elkezdenéd a szerkesztést, készíts vázlatot, és gondold végig a rombusz 
tulajdonságait! Tervezd meg a szerkesztést, és a vázlaton jelöld, és számozd meg a szükséges 
lépéseket! 

 
 
 

 

Megoldás:  
1. B-ből felmérjük az egyenesre az AB távolságot (két lehetséges C pontot kapunk) 
2. Az A-ból és a C-ből AB sugárral köröket rajzolunk.  
3. Ahol a két kör metszi egymást, ott lesz a negyedik csúcs.  
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A két különböző C ponttal szerkesztett megoldás egybevágó lesz. 
A szerkesztésnél a rombusz oldalainak egyenlőségét használtuk fel. 
 
5. Hogyan lehet párhuzamost szerkeszteni az e egyenessel a P ponton át? A megoldásod indokold 
is! 

 
Megoldás:  
Ld. a tudnivalóban. 
Írd le a szerkesztés lépéseit! 
 
Táblai magyarázattal kísérve beszéljük meg a párhuzamos szerkesztésének módját! A gyerekek a 
tanár magyarázatának megfelelően lépésről lépésre hajtsák végre a szerkesztést a füzetükben.  
 

TUDNIVALÓ: 

Egy adott e egyenessel egy rajta kívül adott P ponton át úgy is szerkeszthetünk párhuzamost, 
hogy felhasználjuk az oldalak párhuzamosságán alapuló paralelogramma-szerkesztési módszert. 
 
A szerkesztés menete: 
 

 

1. lépés: Vegyünk fel két 
tetszőleges pontot az e 
egyenesen: A-t és B-t! 

2. lépés: Szerkesszünk A 
középpontú, BP sugarú kört! 

3. lépés: Szerkesszünk P 
középpontú, AB sugarú kört! 
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4. lépés: Az így kapott R pontot P-vel összekötve az eredeti e egyenessel párhuzamos egyenest 
kapunk: 

 

 

3. Feladatok négyszögek tulajdonságaira 

7. FELADATLAP 
A következő kérdésekre rajzokkal és a megfelelő négyszögek nevével válaszolj! 

 
1. Milyen négyszög lehet az a paralelogramma, melynek átlói merőlegesek egymásra? 
Rombusz ill. négyzet 
2.  Melyik négyszögre igaz, hogy szögei egyenlők, de átlói nem merőlegesek egymásra? 
Olyan téglalap, ami nem négyzet 
3. Középpontosan szimmetrikus négyszög. 
Négyzet, téglalap, paralelogramma 
4. Milyen négyszög lehet az a paralelogramma, amely tengelyesen szimmetrikus? 
Négyzet, téglalap, rombusz 
5. Milyen négyszög az a rombusz, melynek átlói egyenlőek? 
Négyzet 
6. Melyik lehet az a négyszög, melynek minden szöge egyenlő? 
Négyzet, téglalap 
7. Milyen tengelyesen szimmetrikus négyszögeket ismertek? 
Négyzet, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz 
8. Melyik trapéznak egyenlő hosszú mind a négy oldala? 
Négyzet, rombusz 
9. Soroljátok fel a speciális trapézokat! 
Paralelogramma, rombusz, téglalap, négyzet, húrtrapéz 
10. Melyek azok a szimmetrikus négyszögek, amelyekre igaz, hogy átlói merőlegesek egymásra?  
Deltoid, rombusz, négyzet  

VII. Szabályos sokszögek 

1. Ráhangolódás: füllentős a négyszögekről 

Minden csoportnak adjunk egy-egy darabot a négyszögkészletből. Fogalmazzanak meg a kapott 
négyszögről állításokat a füllentős játékhoz (két igazat és egy hamisat)! Hallgassuk végig a 
csoportok állításait, és mindegyik után tippeljenek a többiek a hamis állítás sorszámára. 
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2. Szimmetrikus alakzatok kirakása egyenlő oldalú és egyenlőszárú 
háromszögekből 

Minden csoportnak osszunk ki háromszögeket (6. tanári melléklet) úgy, hogy egy csoportnál 12 
darab egybevágó háromszög legyen. Adjunk csomagolópapírt és ragasztót is a munkához. A 
következő feladatlapot úgy oldják meg a gyerekek, hogy közben minden csoport egy-egy közös 
plakátot is készít a csomagolópapírra a háromszögek felragasztásával. 
6. tanári melléklet – Lásd a modul végén és az eszközei közt! 

 
 

8. FELADATLAP 
1. A csoporttársaiddal készíts a kapott háromszögekből szimmetrikus alakzatokat úgy, hogy egy-
egy alakzathoz 2, 3 vagy több háromszöget használtok fel, és a háromszögek 1-1 száruknál 
érintkeznek egymással. Rajzolj le néhányat a kapott alakzatok közül! 
 
2. Most ragasszatok fel csomagolópapírra néhányat a kirakott alakzatokból, és rajzoljátok meg a 
szimmetriatengelyeket! Az előző feladat ábráiba is rajzolj szimmetriatengelyeket! 
 
3. Most a csoport minden tagja látogasson el más-más csoportokhoz, nézze meg a plakátjukat, és 
rajzoljon le mindenki néhányat a látott alakzatokból, a tengelyekkel együtt! 
 
4. Fogalmazzatok meg állításokat, az egyenlőszárú háromszögekből kirakható szimmetrikus 
alakzatokról, és írjátok ide! 
 
Hallgassuk meg néhány állítást, amelyet a csoportok megfogalmaztak. Amennyiben nem szerepel 
az állítások között, hívjuk fel a figyelmet a következőkre 

– A páros darabszámú háromszögből álló alakzat tengelye az egyik szár. 
– Ha páratlan darabszámú háromszögből építkezünk, akkor a tengely egybeesik a középső 

háromszög szimmetriatengelyével. 
– Van olyan eset, amikor a háromszögek sorozata úgy ér össze, hogy nincs sem rés, sem pedig 

átfedés közöttük, hanem az utolsó háromszög szára egybeesik az első háromszög szárával. 
Mondjuk el, hogy az utóbbi esetben szabályos sokszöget kaptunk. Beszéljük meg, hogy ez csak 
akkor áll elő, ha az eredeti háromszög szárszöge olyan, hogy többszöröseként előáll a 360˚-os 
szög, mivel ezeknek a szárszögeknek együtt egy teljes szöget kell kiadni.  

3. A szabályos sokszögek: meghatározás, tulajdonságok 

Ismertessük a szabályos sokszög meghatározását. Mondjuk el, hogy az előzőekből az is 
következik, hogy a szabályos sokszög köré rajzolható olyan kör, mely minden csúcsán áthalad. 
Mutassuk meg, hogy hogyan lehet egy körbe szabályos hatszöget szerkeszteni a sugár körvonalra 
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történő ismételt felmérésével. Rajzoljuk be, és magyarázzuk meg a középponti szöget. Mutassuk 
meg, hogy a szabályos sokszög belső szöge az őt alkotó egyenlőszárú háromszög alapon fekvő 
szögének a kétszerese! 

TUDNIVALÓ: 

Azokat a sokszögeket, melyeknek minden oldala és szöge egyenlő szabályos sokszögeknek 
nevezzük.  

 

 
 
A szabályos sokszögeket felépíthetjük egyenlőszárú háromszögekből. Ilyenkor a szárszög 
többszöröseként kapjuk meg a 360˚-ot. Ezt a szárszöget a szabályos sokszög középponti 
szögének nevezzük. (Ezek a pirossal színezett szögek.) 

 
A szabályos sokszög középponti szögét tehát úgy számolhatjuk ki, hogy a 360˚-ot elosztjuk a 
csúcsinak számával. Belső szöge pedig kétszerese az egyenlőszárú háromszög alapon fekvő 
szögének. (Kékkel jelölt szögek.) 
Minden szabályos sokszögé rajzolható olyan kör, mely áthalad a csúcsain. 

                 
A szabályos sokszögek tengelyesen szimmetrikusak az oldalfelező merőlegeseikre és a 
szögfelezőikre. Annyi szimmetriatengelyük van ahány oldaluk. 
A páros oldalszámú szabályos sokszögek középpontosan is szimmetrikusak. 

 

  
  

középponti szöge:  120˚ 90˚ 72˚ 60˚ 

belső szöge: 60˚ 90˚ 108˚ 120˚ 
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4. Feladatok szabályos sokszögekre 

9. FELADATLAP 
1. Hat egybevágó tükrös háromszögből szabályos sokszöget építettünk. Mekkora a háromszög 
szárszöge? Mekkorák a szabályos sokszög szögei? Hány szimmetriatengelye van? 
A szárszög 60˚-os, a szabályos sokszög szögei 120˚-osak, hatoldalú, tehát hat szimmetriatengelye 
van. 

2. Egyenlőszárú háromszögekből szabályos sokszöget építettünk. Határozd meg a szabályos 
sokszög oldalszámát és szögeinek nagyságát! 

a) A háromszög szárszöge 40˚-os. 
Oldalszám 9, szögek nagysága 140˚-os. 

b) A háromszög szárszöge 36˚-os. 
Oldalszám 10, szögek nagysága 144˚-os 

c) A háromszög alapon fekvő szöge 75˚-os. 
Oldalszám 12, szögek nagysága 150˚-os 
 
3. Válaszd ki a fenti sokszögek közül azokat, amelyek középpontosan szimmetrikusak! 
A b) és a c) 

4. Egy szabályos sokszög belső szöge 30˚-os. Hány oldalú a sokszög? Mekkorák a belső szögei? 
A szabályos sokszög 12 oldalú, belső szögei 150˚-osak. 

5. Egy szabályos sokszög szögei 108˚-osak. Milyen egyenlőszárú háromszögekből lehet 
felépíteni? Hány oldalú a sokszög? Hány átlója van? 
Az egyenlőszárú háromszög szárszöge 72˚-os, 5 oldalú a sokszög. Öt átlója van. 

FELADATGYŰJTEMÉNY 

1. Rajzolj a füzetedbe parkettamintát a megadott elem felhasználásával! 

a) Úgy, hogy tengelyesen szimmetrikus legyen, de középpontosan ne! 

b) Úgy, hogy középpontosan szimmetrikus legyen, de tengelyesen ne! 

c) Úgy, hogy tengelyesen és középpontosan is szimmetrikus legyen! 

 
 

Ha készen vagy próbálkozz más elemekkel is! Például ilyenekkel: 

                                                 
 

a) b) c) 
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2. 
a) Szerkessz merőlegest az e egyenesre a P pontban! 

 

b) Szerkessz merőlegest az f egyenesre az A pontból! 

 

3. Szerkessz a füzetedbe háromszöget, amelynek oldalai 5 cm, 4,5 cm és 2 cm!  
a) Betűzd meg a háromszöget, és tükrözd a leghosszabb oldalának a felezőpontjára! 
b) Milyen négyszöget kaptál? Mérd meg ennek a négyszögnek az oldalait és szögeit! 

Paralelogrammát. Oldalai: 4,5 cm, 2 cm, 4,5 cm és 2 cm, szöge kb.: 102˚, 78˚, 102˚ és  78˚. 
c) Rajzold be az átlóit! Mit tapasztalsz? 

Felezik egymást és áthaladnak a felezőponton. 

4. Szerkessz tengelyesen szimmetrikus háromszöget, amelynek alapja 5 cm, és egyik szöge 70˚-
os! 
A feladatnak két megoldása lehetséges: Ha a szárszög 70˚-os, akkor az alapon fekvő szögek 55˚-
osak. Ha az alapon fekvő szögek 70˚-osak, akkor a szárszög 40˚-os. 
 
5. Szerkessz egyenlőszárú háromszöget, melynek oldalai 5 cm és 6 cm! 
A feladatnak két megoldása lehetséges: Ha az alap 5 cm, akkor a szárak 6 cm-esek, ha pedig az 
alap 6 cm, akkor a szárak 5 cm-esek. 
 
6. Szerkessz szabályos háromszöget, melynek oldala 6 cm hosszú! 
 
7. Rajzolj a füzetedbe egy hegyesszöget, és vegyél fel a szögtartományban egy A pontot! 
Szerkessz paralelogrammát, amelynek két oldal egyenese a szög száraira esik, és egyik csúcsa az 
A pont! A szög csúcsa is paralelogrammacsúcs lesz, mégpedig az A-val szemközti C csúcs; 
párhuzamos szerkesztése az egyik szögszárral A-n át: metszése a másik szögszárral a B csúcs; 
párhuzamos szerkesztése a másik szögszárral A-n át: metszése az egyik szögszárral a D csúcs. 
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8. 
a) Szerkessz paralelogrammát, amelynek oldalai 4 cm és 6 cm, egyik szöge 30˚-os! 

30˚-os szög szerkesztése (60˚-os szög felezésével), a szög csúcsa az A csúcs; egyik szögszár 
elmetszése A-ból 4 cm-es körzőnyílással: B csúcs; másik szögszár elmetszése A-ból 6 cm-es 
körzőnyílással: D csúcs; metszés B-ből 6 cm-es, D-ből 4 cm-es körzőnyílással: C csúcs. 

b) Szerkessz paralelogrammát, amelynek oldalai 6 cm és 3 cm, és a 6 cm-es oldalhoz tartozó 
magassága 2,5 cm! 
Egy félegyenest felvenni A végponttal; rámérni A-ból 6 cm-t: B csúcs; a félegyenestől 2,5 cm-re 
haladó párhuzamost szerkeszteni; a párhuzamost elmetszeni A-ból illetve B-ből 3 cm-es 
körzőnyílásokkal: D illetve C csúcs. 
Két különböző, egybevágó megoldás adódik; tengelyes tükrözéssel vihetők át egymásba. 

c) Szerkessz paralelogrammát, amelynek egyik oldala 4 cm, egyik átlója 6 cm, és egyik szöge 
45˚-os! 
Egy egyenes és rajta egy 4 cm-es AB szakasz felvétele; B-be merőlegesállítás, majd derékszög 
felezés (⇒ 45˚-os szög B csúccsal); a B-ből induló másik szögszár elmetszése A-ból 6 cm-es 
körzőnyílással: C csúcs; metszés C-ből 4 cm-es, A-ból BC hosszú körzőnyílással: D csúcs. 
Két különböző megoldás adódik, a B-be szerkesztett 45˚-os szög két lehetséges állása szerint. 
 
9. 

a) Szerkessz rombuszt, amelynek oldala 5 cm és egyik szöge 60˚-os! 
Szabályos háromszög szerkesztése 5 cm-es oldallal; bármely oldala fölé még egy ugyanilyen 
szabályos háromszög szerkesztése ⇒ a háromszögek közös külső körvonala a rombusz. 

b) Szerkessz rombuszt, amelynek oldala 4,5 cm és magassága 3 cm! 
Egy félegyenest felvenni A végponttal; rámérni A-ból 4,5 cm-t: B csúcs; a félegyenestől 3 cm-re 
haladó párhuzamost szerkeszteni; a párhuzamost elmetszeni A-ból illetve B-ből 4,5 cm-es 
körzőnyílásokkal: D illetve C csúcs. 
Két egybevágó megoldás; tengelyes tükrözéssel | pont körüli elforgatással vihetők egymásba. 

c) Szerkessz rombuszt, amelynek oldala 6 cm és egyik átlója 5 cm! 
Egy egyenes és rajta egy 6 cm-es AB szakasz felvétele; metszés A-ból 6 cm-es, B-ből 5 cm-es 
körzőnyílással: D csúcs; metszés D-ből és B-ből 6 cm-es körzőnyílásokkal: C csúcs. 
Csak egy megoldás van, mert 5 cm hosszú csak a rövidebbik átló lehet. 
 
10. Rajzolj a füzetedbe egy a egyenest, és rajta kívül egy P pontot! Szerkessz párhuzamost az a 
egyenessel a P ponton át! Paralelogramma-szerkesztési módszerrel. 
 
11. Rajzolj a füzetedbe egy hegyesszöget, és vegyél fel a szögtartományban egy P pontot! 
Szerkessz párhuzamosokat a szög száraival a P ponton át! Jelölj az ábrán egyállású és fordított 
állású szögeket! 

 

P 
× 

α 

Egyállású szögek:  
   
Fordított állású szögek:  
   
  (váltó-) 
  (váltó-) 

(csúcs-)
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12. Címkézd fel a halmazábrákat a négyszögek neveivel úgy, hogy sehol se legyenek üres 
tartományok! Keress több megoldást! 

 
Megoldás: 
Az a) ábrához pl. A: paralelogramma, B: rombusz, C: téglalap; vagy A: trapéz, B: húrtrapéz, C:  
paralelogramma. 
A b) ábrához pl. A: trapéz, B: paralelogramma, C: rombusz; vagy A: paralelogramma, 
B: rombusz, C: négyzet. 
 
13. Készíts halmazábrát, amelynek címkéin a trapézok, deltoidok és négyzetek szerepelnek! 

 
 
14. Rajzold be a tanult négyszögeket az alábbi halmazábrába! 

 

Trapéz Deltoid 

Négyzet 

Tengelyesen szimmetrikus Középpontosan szimmetrikus 

a) b)
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15. 
a) Rajzolj szabályos sokszöget amelynek van olyan tengelye, amelyik egyik csúcsán sem halad 

át! 
Bármelyik páros oldalú szabályos sokszög. 

b) Rajzolj szabályos sokszöget, amelynek van olyan tengelye, amely pontosan egy csúcsán 
halad át! 
Bármelyik páratlan oldalú szabályos sokszög. 

c) Rajzolj olyan szabályos sokszöget, amelynek van szimmetria-középpontja! Rajzold meg a 
tengelyeit is! 
Bármelyik páros oldalú szabályos sokszög. 
 
16. Egy szabályos sokszög középponti szöge 40˚-os. Hány csúcsa van? Hány fokosak a belső 
szögei? Kilenc csúcsa van, és 140˚-osak a belső szögei. 
 
17. Egy szabályos sokszög külső szöge 45˚-os. Hány oldala és hány átlója van? Milyen 
szimmetriatulajdonságokkal rendelkezik? 
Belső szöge 135˚-os, 8 oldala és 20 átlója van. Tengelyesen szimmetrikus minden átlóegyenesre 
és oldalfelező merőlegesre – 8 szimmetriatengelye van –, középpontosan is szimmetrikus. 
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0722 – 1. tanári melléklet: Szimmetrikus alakzat – kártyák (16 db) 
Osztályonként 8 készlet (csoportonként 1 készlet) ebben a méretben, ha lehet 8 különböző 
színű, laminált kartonpapírra nyomva. Ki kell vágni a fekete vonalak mentén.  
 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

 

K 

 

L 
 

 

M 

 

N 

 

O 

 

P 
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0722 – 2. tanári melléklet 
Osztályonként 16 készlet (csoportonként 2 készlet) ebben a méretben, olyan kartonpapírra 
nyomva, amelynek két oldala különböző színű. Ki kell vágni a fekete körvonalak mentén. 
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0722 – 3. tanári melléklet: Torpedó 
Osztályonként 1 db írásvetítő fóliára nyomtatva ebben a méretben.  
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0722 – 4. tanári melléklet: Négyszögkészlet – kártyák (16 db) 
Osztályonként 8 készlet (csoportonként 1 készlet) ebben a méretben kartonpapírra nyomva. 
Ki kell vágni a fekete vonalak mentén. 
 

 

Ez a színe: ez meg a fonákja: 

A húrtrapéz 
olyan trapéz, amelynek van 

oldalfelező szimmetriatengelye 
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0722 – 5. tanári melléklet: Négyszögképek (30 db) 
Osztályonként 1 példány kétszer ekkora méretben, laminált kartonpapírra nyomva. 
A kártyákat ki kell vágni a fekete vonalak mentén. 
 

 

négyzet négyzet négyzet 

   

négyzet négyzet  

   

téglalap téglalap téglalap 

   

téglalap téglalap  

   

rombusz rombusz rombusz 

   

rombusz rombusz  
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paralelogramma paralelogramma paralelogramma 

   

paralelogramma paralelogramma  

   

trapéz trapéz trapéz 

   

trapéz trapéz trapéz 

  

 

 
deltoid deltoid deltoid 

   

deltoid deltoid deltoid 
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0722 – 6. tanári melléklet: Egyenlőszárú háromszögek (8 db) 
Osztályonként 1 példány géppapírra nyomva. Az elkészült mellékletről az iskolában 
minden új órai felhasználáshoz osztályonként 12 db fénymásolatot kell készíteni. A 
háromszögek kivágandók.  
(Szárszögeik: 1.: 90°; 2.: 60°; 3.: 30°; 4.: 120°; 5.: 70°; 6.: 40°; 7.: 36°; 8.: 100°.) 

 
 

8. 

 

1. 2. 

 

3. 

4. 

5. 6. 

7. 


