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1. FELADATLAP 

1. Egy közvéleménykutató intézet a TV műsorok nézettségét vizsgálja. A felmérés ered- 
ményét táblázatban és grafikonon is közzétették. 
A–B csoporttagok a táblázat alapján, C–D csoporttagok pedig a grafikon alapján válaszol- 
jatok a kérdésekre! 

A–B: híradó:  1,8 millió fő 
 mesefilm:  1,7 millió fő 
 kultúráról szóló beszélgetések:  1,2 millió fő 
 könnyűzenei műsorok: 2,9 millió fő 
 thriller:  0,8 millió fő 
 vígjáték: 1,6 millió fő 
 szerelmi dráma: 0,4 millió fő 
 krimi:  2,5 millió fő 
 háborús:  1,5 millió fő 
 komolyzenei koncertek:  0,2 millió fő 

C–D: 
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Kérdések: 
a) Melyik a legkedveltebb műsorfajta? 
b) Melyik a legkevésbé kedvelt műsorfajta? 
c) Állítsd nézettség szerint növekedő sorrendbe a műsorokat! 
d) Számítsd ki, hogy a lakosság hány százaléka kedveli a mesefilmeket és a szerelmi drá- 

mákat! (Magyarországon kb. 10 millió ember él.) 
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2. 1400 családban felmérték az április hónapban befolyó összes jövedelmet. A felmérés ered- 
ményét táblázatban és grafikonon is közzétették. 
A–B csoporttagok a táblázat alapján, C–D csoporttagok pedig a grafikon alapján válaszol- 
jatok a kérdésekre! 

A–B: 

 
 

C–D: 
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Kérdések: 
a) Melyik jövedelemsávban volt a legtöbb család? 
b) Melyik jövedelemsávban volt a legkevesebb család? 
c) Állítsd a családok száma szerint növekvő sorrendbe a jövedelemsávok betűjelét! 
d) Számold ki, hogy a családok hány százaléka volt akkor a legmagasabb, illetve a 

legalacsonyabb jövedelemsávban! 

Betűjel Összes jövedelem (2006 április) Családok 
száma 

A 200 000 – 300 000 Ft között 59 
B 300 000 – 400 000 Ft között 162 
C 400 000 – 500 000 Ft között 158 
D 500 000 – 600 000 Ft között 216 
E 600 000 – 700 000 Ft között 185 
F 700 000 – 800 000 Ft között 220 
G 800 000 – 900 000 Ft között 210 
H 900 000 – 1 000 000 Ft között 72 
I 1 000 000 – 1 100 000 Ft között 32 
J 1 100 000 – 1 200 000 Ft között 64 
K 1 200 000 – 1 300 000 Ft között 22 
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3. Az egyik divatcég felmérést készített a 14 éves fiatalok körében arról, hogy milyen színeket 
kedvelnek leginkább. (A kérdőíven csak az alábbi színekből lehetett választani, és csak egy 
színt volt szabad megjelölni!) A felmérés eredményét táblázatban és grafikonon is közzé- 
tették. 
A–B csoporttagok a táblázat alapján, C–D csoporttagok pedig a grafikon alapján 
válaszoljatok a kérdésekre! 

A–B: 

 
C–D: 
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Kérdések: 
a) Melyik színt kedvelik a legtöbben? 
b) Melyik színt kedvelik a legkevesebben? 
c) Állítsd kedveltség szerint növekvő sorrendbe a színeket! 
d) A megkérdezettek hány százaléka választotta a fekete, a piros, illetve a lila színt! 

Szín Jelölések 
száma 

Piros 42 
Sárga 27 
Fekete 29 
Barna 18 
Zöld 56 
Kék  43 
Rózsaszín 16 
Lila 21 
Szürke 22 
Narancssárga 44 
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4. Az egyik cukrászati cég új üzletet szeretne nyitni egy kisvárosban. Saját készítésű 
fagylaltot fog árulni. Mivel a fagylalt könnyen romlandó termék, ezért főleg olyanokat 
szeretne készíteni, amelyeket a városban lakók legszívesebben fogyasztanak.  
Felmérést végeztettek a nyolcadikosok körében. Az eredményt százalékos kiértékelésben 
kapták meg a piackutatóktól. 
A–B csoporttagok a táblázat alapján, C–D csoporttagok pedig a grafikon alapján válaszoljatok 
a kérdésekre! 

A–B: 

 
C–D: 

A különböző fagylaltok népszerűsége a nyolcadikosok 
körében
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Kérdések: 

a) Melyik fagylaltot választották a legtöbben? 
b) Melyik fagylaltot választották a legkevesebben? 
c) Állítsd kedveltség szerint növekvő sorrendbe a fagylaltokat! 
d) Számold ki, hogy hány gyerek választotta a gyümölcs, illetve a túró fagylaltot, ha a kér- 

dőívet 600-an töltötték ki! 
e) Hányféle fagylaltot fog készíteni a cukrászda, ha a cég vezetősége úgy dönt, hogy csak 

azokat érdemes, amelyekre 10%-nál nagyobb a kereslet? 
f) Vajon miért nem lesz kapható sztracsatella? 

Vanília 12%
Csokoládé 18%
Pisztácia 6%
Gyümölcs 8%
Tiramisu 25%
Túró 13%
Mák 11%
Rizs 7%
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5. Az iskolai büfét működtetők friss gyümölcsöt is szeretnének árulni, ezért felmérést 
végeztek a gyerekek körében arról, hogy melyik gyümölcsöt kedvelik leginkább. A felmé- 
rés eredményét táblázatban és grafikonon is közzétették. 
A–B csoporttagok a táblázat alapján, C–D csoporttagok pedig a grafikon alapján 
válaszoljatok a kérdésekre! 

A–B: 

 
C–D: 

Milyen gyümölcsöt választanak a gyerekek

Alma
12%

Körte
14%

Banán
8%

Narancs
11%Mandarin

9%

Szőlő
16%

Szilva
12%

Cseresznye
18%

 
Kérdések: 

a) Melyik gyümölcsfajtát választották a legtöbben? 
b) Melyik gyümölcsfajtát választották a legkevesebben? 
c) Mely gyümölcsöket szeretik a kiértékelés szerint egyformán? 
d) Állítsd kedveltség szerint növekvő sorrendbe a gyümölcsfajtákat! 
e) Hány gyerek választotta az almát illetve a narancsot, ha a kérdőívet 300-an töltötték ki? 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Egy mozgó test megfigyelésekor átlagsebességnek nevezzük a megtett út és a megtételéhez 
szükséges idő hányadosát. 

Például, ha egy autó Hatvanból Budapestre egy óra alatt ér el, akkor az átlagsebessége 
60 km/h, mivel Hatvan és Budapest távolsága 60 km. Természetesen útközben az autó ennél 
nagyobb és kisebb sebességgel is haladhat. 

Alma 12%
Körte 14%
Banán 8%
Narancs 11%
Mandarin 9%
Szőlő 16%
Szilva 12%
Cseresznye 18%
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2. FELADATLAP 

1. Zsuzsi és Péter 12 km-re lakik egymástól. Délután kettőkor egyszerre elindulnak egymással 
szembe ugyanazon az úton. Zsuzsi gyalog megy, átlagsebessége 4 km/h, Péternek biciklivel 
12 km/h. 
Párban dolgozzatok! Egyikőtök számoljon, a másik pedig a grafikon alapján ellenőrizze! 
Cseréljetek szerepet a b) résznél! 

a) Milyen messze voltak egymástól, az indulástól számított negyed, fél, háromnegyed és 
egy egész óra elteltével? (Használjátok az tvs ⋅=  összefüggést!) 

b) Állapítsátok meg, hol és mikor találkoznak! 

 

2. Az ábra egy vasúti menetrend részletét mutatja négy állomással; ezek A, B, C és D.  
 

 
 

Olvasd le, mennyit ér 1 beosztás a vízszintes és a függőleges tengelyen! 
a) Milyen messze van az A állomástól a B, C, és D? 
b) Melyik vonat áll meg a B és a C állomáson is? 
c) Mennyi ideig mekkora sebességekkel haladt az 1. vonat? 
d) Mekkora az egyes vonatok átlagsebessége az A-tól D-ig terjedő távolságon? 
e) Rajzold be egy olyan vonat pályáját, amely reggel 9 óra 45 perckor indul A-ból, B-be 

érkezik 10 órakor, ott 10 percet áll, majd megállás nélkül D-be érkezik 10 óra 40 perc- 
kor! Mekkora volt az átlagsebessége? 
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3. FELADATLAP 

1. Add meg az alaphalmazt és a képhalmazt! Mi lehetett a hozzárendelés szabálya? 

a)  

 
Alaphalmaz: 
Képhalmaz: 
Szabály: 

b) 

 
Alaphalmaz: 
Képhalmaz: 
Szabály: 

c) A számpárok pontokat jelölnek a koordinátasíkon: 

A (1; 3) B (2; 5) C (–3; –2) D (3; 0) E (–1; 2) 
A’ (1; –3) B’ (2; –5) C’ (–3; 2) D’ (3; 0) E’ (–1; -2) 

Alaphalmaz: 
Képhalmaz: 
Szabály: 

d) 

 
Alaphalmaz: 
Képhalmaz: 
Szabály: 

     

a = 1 dm a = 2 m  a = 6 cm  a = 9 cm  a = 10 dm  

4 dm 8 m 24 cm 36 cm 40 dm 

     

a = 1 m a = 2 m  a = 1,5 m  a = 3 m  a = 10 m  

31m  38 m  33,375 m  327 m  31000 m  

     

4 5 6 3 7 
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e) 

 
Alaphalmaz: 
Képhalmaz: 
Szabály: 

2. A következő képeken hozzárendeléseket adtunk meg. Minden esetben a sík pontjaihoz 
rendeltük a sík pontjait valamilyen szabály szerint. Osszátok szét a négy képet egymás 
között! A következő utasításokat a saját képeteken hajtsátok végre! 
– Válasszátok ki valamelyik vitorlást, és jelöljétek meg nagybetűkkel három tetszőleges 
pontját! 
– Keressétek meg, és a szokásos módon betűzzétek a kiválasztott pontok képeit a másik 
hajón! 
– Írjátok le, hogy mi a hozzárendelés szabálya! 
– Beszéljétek meg a csoporton belül az összes képre vonatkozó szabályt! 

 

    
 

    

4. FELADATLAP 
Add meg az alaphalmazt és a képhalmazt! Mi lehetett a hozzárendelés szabálya? 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaphalmaz: 
Képhalmaz: 
Szabály: 

4 10 18 20 30 40 
1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 
4 5 3 4 3 4 
 10 6 5 5 5 
  9 10 6 8 
  18 20 10 10 
    15 20 
    30 40 

     

2 5 9 0 14 
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b) 

 

 
Alaphalmaz: 
Képhalmaz: 
Szabály: 
 

c)  

 

Alaphalmaz: 
Képhalmaz: 
Szabály: 

d)  

 

     
        Alaphalmaz: 
        Képhalmaz: 
        Szabály: 
 

5. FELADATLAP 

1. A ceruza felemelése nélkül kösd össze a következő koordinátákkal megadott pontokat: 

(–2;–2)→(2;2)→(2;–2)→(–2;–2)→(–2;2)→(2;2)→(0;4)→(–2;2)→(2;–2) 

2. A ceruza felemelése nélkül kösd össze a következő koordinátákkal megadott pontokat: 

(–4;0)→(–2 ;2)→(0;0)→(2;–2)→(4;0)→(2 ;2)→(0;0)→(–2;–2)→(–4;0) 

 

3. Ábrázold a következő pontokat az alábbi koordinátarendszerben! 

A(–3;7), B(3;7), C(0;4), D(–1;4), E(–2;3), F(–3;3), G(–3;2), H(–4;0), K(1;4), L(2;3), 
M(3;3), N(3;2), O(4;0), P(–3;–2), Q(–2;–3), R(0;–4), S(2;–3), T(3;–2) 

4 10 18 20 30 60 
3 4 6 6 8 12 

4 10 18 20 30 60 
1 2 4 4 6 10 

3 10 17 21 32 61 
0 1 2 0 2 1 
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4. Ábrázold a következő pontokat az alábbi koordinátarendszerben! 

A(–1;6), B(–3; 3), C(–3;–1), D(1;–1), E(1;3), F(6;7), G(8;4), H(8;0) 

 

5. Ábrázold a következő pontokat az alábbi koordinátarendszerben! 

A(0;2), B(–1; 2,5), C(–2,5 ; 2), D(–4;1), E(–4,5 ;0), F(–4;–2), G(–2;–4), H(0; –4,5),  
K(2;–4), L(4;–2), M(4,5; 0), N(4;1), O(2,5 ;2), P(1; 2,5), Q(0,5 ;3), R(1;4), S(2;5) 

 

6. Ábrázold a következő pontokat az alábbi koordinátarendszerben! 

A(–1,5 ;4), B(–1,5; –1), C(–1; –3), D(1; –1), E(3; –1), F(3;4), G(0,5 ;7) 

 

6. FELADATLAP 

1. a) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátája 
megegyezik az elsővel, és jelöljük ezeket pirossal.  

b) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátája 
nagyobb, mint az első, és jelöljük ezeket kékkel. 

c) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátája 
nem nagyobb, mint az első, és jelöljük ezeket zölddel. 
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2. A feladat előtt töröld le a tábládat! 
a) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátája 

az első koordináta ellentettje, és jelöljük ezeket pirossal! Milyen képlettel írható le a 
kiszínezett pontok koordinátáira érvényes összefüggés? 

b) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátája 
nem kisebb, mint az első koordináta ellentettje, és jelöljük ezeket kékkel! Milyen 
képlettel írható le a kiszínezett pontok koordinátáira érvényes összefüggés? 

c) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátája 
kisebb, mint az első koordináta ellentettje, és jelöljük ezeket zölddel! Milyen képlettel 
írható le a kiszínezett pontok koordinátáira érvényes összefüggés? 

3. A feladat előtt töröld le a tábládat! 
a) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátája 

az első koordináta kétszerese, és jelöljük ezeket pirossal! Írd le a feladat szövegét 
képlettel is! 

b) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátája 
nem kisebb, mint az első koordináta kétszerese, és jelöljük ezeket kékkel! Milyen 
képlettel írható le a kiszínezett pontok koordinátáira érvényes összefüggés? 

c) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátája 
nem nagyobb, mint az első koordináta kétszerese, és jelöljük ezeket zölddel! Milyen 
képlettel írható le a kiszínezett pontok koordinátáira érvényes összefüggés? 

4. A feladat előtt töröld le a tábládat! 
a) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyekre a második és az első 

koordináta különbsége nulla, és jelöljük ezeket pirossal! Írd le a feladat szövegét 
képlettel is! 

b) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyekre a második és az első 
koordináta különbsége nagyobb, mint nulla és jelöljük ezeket kékkel! Milyen képlettel 
írható le a kiszínezett pontok koordinátáira érvényes összefüggés? 

c) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második és az első 
koordináta különbsége kisebb, mint nulla, és jelöljük ezeket zölddel! Milyen képlettel 
írható le a kiszínezett pontok koordinátáira érvényes összefüggés? 

5. A feladat előtt töröld le a tábládat! 
a) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második és az első 

koordináta különbsége hat, és jelöljük ezeket pirossal! Írd le a feladat szövegét képlettel 
is! 

b) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második és az első 
koordináta különbsége nem kisebb, mint hat, és jelöljük ezeket kékkel! Milyen képlettel 
írható le a kiszínezett pontok koordinátáira érvényes összefüggés? 

c) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második és az első 
koordináta különbsége nem nagyobb, mint hat, és jelöljük ezeket zölddel! Milyen 
képlettel írható le a kiszínezett pontok koordinátáira érvényes összefüggés? 
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6. A feladat előtt töröld le a tábládat! 
    a) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátáját 

hozzáadva az első koordináta kétszereséhez hatot kapunk, és jelöljük ezeket pirossal! 
Milyen képlettel írható le a kiszínezett pontok koordinátáira érvényes összefüggés? 

    b) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátáját 
hozzáadva az első koordináta kétszereséhez több, mint hatot kapunk, és jelöljük ezeket 
kékkel! Milyen képlettel írható le a kiszínezett pontok koordinátáira érvényes 
összefüggés? 

    c) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátáját 
hozzáadva az első koordináta kétszereséhez kevesebbet kapunk hatnál, és jelöljük ezeket 
zölddel! Milyen képlettel írható le a kiszínezett pontok koordinátáira érvényes 
összefüggés? 

7. A feladat előtt töröld le a tábládat! 
    a) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátája 

megegyezik az első koordináta négyzetével, és jelöljük ezeket pirossal! Milyen képlettel 
írható le a kiszínezett pontok koordinátáira érvényes összefüggés? 

    b) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátája 
nagyobb, mint az első koordináta négyzete, és jelöljük ezeket kékkel! Milyen képlettel 
írható le a kiszínezett pontok koordinátáira érvényes összefüggés? 

    c) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátája 
nem nagyobb, mint az első koordináta négyzete, és jelöljük ezeket zölddel! Milyen 
képlettel írható le a kiszínezett pontok koordinátáira érvényes összefüggés? 

8. A feladat előtt töröld le a tábládat! 
    a) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátája 

megegyezik az első koordináta abszolút értékével, és jelöljük ezeket pirossal! Milyen 
képlettel írható le a kiszínezett pontok koordinátáira érvényes összefüggés? 

    b) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátája 
nem kisebb, mint az első koordináta abszolút értéke, és jelöljük ezeket kékkel! Milyen 
képlettel írható le a kiszínezett pontok koordinátáira érvényes összefüggés?  

    c) Keressük a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek második koordinátája 
kisebb, mint az első koordináta abszolút értéke, és jelöljük ezeket zölddel! Milyen 
képlettel írható le a kiszínezett pontok koordinátáira érvényes összefüggés? 
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7. FELADATLAP 

Különböző játékgépekkel fogtok párban dolgozni. A játékgépbe a pár egyik tagja „bedobja” 
az alaphalmaz néhány elemét, és a pár másik tagja a gép saját működési szabálya alapján 
meghatározza a bedobott számhoz tartozó képhalmazbeli elemet. Osszátok el egymás között 
az A és B betűket! Minden feladathoz készítsetek egy-egy táblázatot a füzetbe, amelynek felső 
sorába a bedobott számok, az alsóban pedig a kidobott számok szerepelnek! 

1.  

 

 
Cseréljetek szerepet! 

2.  
 

B feladata: A feladata: 

Adj meg egyenként 10 különböző egész szá-
mot ( Zz ∈ )! Ezeket dobja ki a gép eredmé-
nyként, és várd meg, amíg a társad kitalálja, 
hogy melyik szám került a gépbe! Foglald 
táblázatba a bedobott, illetve a kidobott szá-
mokat! 

A társadtól kapott számokhoz egyenként ha-
tározd meg, hogy mely számokat dobták be a 
gépbe.  
Foglald táblázatba a bedobott, illetve a kido-
bott számokat! 

Ábrázoljátok a saját koordinátarendszeretekben azokat a pontokat, amelyeknek első koor-
dinátája a bedobott, második pedig a kidobott szám! Írjátok le képlettel, hogy mi az 
összefüggés a pontok második és első koordinátája között! (A pont első koordinátáját x-szel, 
másodikat y-nal jelöltük.) 

Most megint cseréljetek szerepet! 

2 1−n

A feladata: B feladata: 
Adj meg egyenként 10 különböző természe-
tes számot ( Nn ∈ )! Ezeket egyenként dobd 
be a gépbe, és várd meg, amíg a társad kita-
lálja, hogy melyik számot adja ki a gép! 
Foglald táblázatba a bedobott, illetve a kido-
bott számokat! 

A társadtól kapott számokhoz egyenként ha-
tározd meg a gép által kidobott számot!  
Foglald táblázatba a bedobott illetve a kido-
bott számokat! 

Ábrázoljátok a saját koordinátarendszeretekben azokat a pontokat, amelyeknek első koor-
dinátája a bedobott, második pedig a kidobott szám! Írjátok le képlettel, hogy mi az össze-
függés a pontok második és első koordinátája között! (A pont első koordinátáját x-szel, 
másodikat y-nal jelöltük.) 

1 5
2

+z
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3.  

 

 
Most megint cseréljetek szerepet! 

 

4.  

 

B feladata: A feladata: 

Adj meg egyenként 10 különböző valós szá-
mot ( Rx ∈ )! Ezeket egyenként dobd be a 
gépbe, és várd meg, amíg a társad kitalálja, 
hogy melyik számot adja ki a gép! Foglald 
táblázatba a bedobott, illetve a kidobott szá-
mokat! 

A társadtól kapott számokhoz egyenként 
határozd meg a gép által kidobott számot! 
Foglald táblázatba a bedobott, illetve a kido-
bott számokat! 

Ábrázoljátok a saját koordinátarendszeretekben azokat a pontokat, amelyeknek első koor-
dinátája a bedobott, második pedig a kidobott szám! Írjátok le képlettel, hogy mi az össze-
függés a pontok második és első koordinátája között! (A pont első koordinátáját x-szel, 
másodikat y-nal jelöltük.) 

Most megint cseréljetek szerepet! 

 

 

 

 

1 −  x

1−x

A feladata: B feladata: 
Adj meg egyenként 10 különböző valós 
számot ( Rx ∈ )! Ezeket egyenként dobd be 
a gépbe, és várd meg, amíg a társad kita-
lálja, hogy melyik számot adja ki a gép! 
Foglald táblázatba a bedobott, illetve a 
kidobott számokat! 

A társadtól kapott számokhoz egyenként 
határozd meg a gép által kidobott számot! 
Foglald táblázatba a bedobott, illetve a 
kidobott számokat! 
 

Ábrázoljátok a saját koordinátarendszeretekben azokat a pontokat, amelyeknek első koor-
dinátája a bedobott, második pedig a kidobott szám! Írjátok le képlettel, hogy mi az össze-
függés a pontok második és első koordinátája között! (A pont első koordinátáját x-szel, 
másodikat y-nal jelöltük.) 
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5.  

 

 
Most megint cseréjetek szerepet! 

 

6. 

 

 

B feladata: A feladata: 
Találj ki valamilyen működési szabályt, de 
ne mond meg a társadnak! Készíts egy 
táblázatot, és adj meg egy bedobott és egy 
hozzátartozó kidobott számot! A társad 
próbálja meg kitalálni a gép működését! Ha 
nem sikerül, akkor újabb és újabb szám pá-
rokat adj meg, mindaddig, amíg társad rá 
nem jön a szabályra! 

Ki kell találnod a gép működési szabályát a 
társadtól kapott szám párok alapján! 
Foglald táblázatba a bemenő és a kijövő 
számokat! Minden újabb számpár után tip-
pelned kell, próbáld minél kevesebb infor-
máció alapján kitalálni a szabályt! 

A feladata: B feladata: 
Találj ki valamilyen működési szabályt, írd 
le képlettel, de ne mondd meg a társadnak! 
Készíts egy táblázatot, és adj meg egy bedo-
bott és egy hozzátartozó kidobott számot! A 
társad próbálja meg kitalálni a gép működé-
sét! Ha nem sikerül, akkor újabb és újabb 
szám párokat adj meg, mindaddig, amíg tár-
sad rá nem jön a szabályra! 

Ki kell találnod a gép működési szabályát a 
társadtól kapott szám párok alapján! Foglald 
táblázatba a bemenő és a kijövő számokat, 
és ábrázold a számpárnak megfelelő ponto-
kat! Minden újabb számpár után tippelned 
kell! Próbáld minél kevesebb információ 
alapján kitalálni a szabályt! 
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8. FELADATLAP 

1. Ábrázold a következő függvényeket többféleképpen. Írd fel a hozzárendelés szabályát 
algebrai kifejezéssel! 

A feladata: 
Mindegyik egész számhoz (A halmaz) rendeljük hozzá a négyzetét (B halmaz)!  

 

B feladata: 
Mindegyik egész számhoz (A halmaz) rendeljük hozzá az abszolút értékét (B halmaz)! 

 
C feladata: 
Mindegyik racionális számhoz (A halmaz) rendeljük hozzá az ellentettjét (B halmaz)! 

–3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7

–3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7

             

–5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 
             

0 x

y
5  
4  
3  
2  
1  

  
–1  
–2  
–3  
–4  
–5

A B 

–3 
–2 

–1 0 
1 

2 
3 

0 

1 

2 

3 

–3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7

–3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7

             

–5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 
             

0 x

y
5  
4  
3  
2  
1  

  
–1  
–2  
–3  
–4  
–5

A B 

–3 
–2 

–1 0 
1 

2 
3 

0 

1 

4 

9 
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D feladata: Mindegyik egész számhoz (A halmaz) rendeljük hozzá a kétszeresénél 
hárommal kisebb számot (B halmaz)! 

 

2. Összegezzük tapasztalatainkat! Az előzőekben két nem üres halmaz, A és B elemeit 
valamilyen szabály vagy utasítás szerint egymáshoz rendeltük. (Vigyázz, a halmazok 
sorrendjét nem lehet felcserélni!) 

    Néhány sematikus rajzon hozzárendeléseket mutatunk meg. Válogasd ki a 
csomagolópapíron szereplő hozzárendelések közül azokat, amelyek valamelyik sémába 
illeszthetők! 

–3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7

–3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7

             

–5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 
             

0 x

y
5  
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3  
2  
1  

  
–1  
–2  
–3  
–4  
–5

A B 
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–1 
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–3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7
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y
5  
4  
3  
2  
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–4  
–5

A B 

–2 
–1 

–3,5 0 
1
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2 
1 

0 

1 
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–1 
1
2  
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ÖSSZEGZÉS: 

Az egyértelmű hozzárendelés neve: függvény. 
Egyértelmű hozzárendeléskor egy A és egy B halmazt egy olyan hozzárendelési szabály 
segítségével kapcsolunk össze, amely A minden eleméhez pontosan egy B-beli elemet rendel. 
A szabályt megadhatjuk például képlettel is. 
Az A halmaz neve: alaphalmaz. A B halmaz neve: képhalmaz. 
Az A és B halmazok közti hozzárendelt kapcsolatot röviden nyíllal jelöljük: BA → . 
Az A és B halmazok elemei közti egyértelmű hozzárendelés jele a „talpas nyíl”: ax y . 

Példa: minden természetes számhoz rendeljük hozzá a nála 1-gyel kisebb számot! 
Ekkor az A alaphalmaz: N. A B képhalmaz: Z. A szabály: „(+1) kivonása”. 
Ekkor a két halmaz közti hozzárendelt kapcsolatot így írhatjuk: N → Z. 
A halmazok elemeinek kapcsolatát a szabállyal adjuk meg: 1−ax x  vagy y = x – 1. 

3. A függvények szöveggel megadott szabályát írd le a tanult jelöléssel! 
a) Minden egész számhoz hozzárendeli a kétszeresét.  
b) Minden racionális számhoz hozzárendeli a szám háromszorosának ellentettjét. 
c) Minden ötvennél kisebb természetes számhoz hozzárendeli a számsorban a jobb szom- 

        szédját.  
d) Minden egész számhoz hozzárendeli a szomszédjainak az összegét.  
e) Minden egész számhoz hozzárendeli a szomszédok különbségének az abszolút értékét.  
f) Minden racionális számhoz hozzárendeli a szám ellentettjének a háromszorosát.  
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g) Minden természetes számhoz hozzárendeli a szomszédjainak a számtani közepét. 
h) Minden pozitív egész számhoz hozzárendeli a nála öttel nagyobb számot. 
i) Minden racionális számhoz hozzárendeli az abszolút értékét.  
j) A számegyenes pontjaihoz tartozó számokat valós számoknak nevezzük. A valós számok  

       halmazát R-rel jelöljük. Vegyük azt a függvényt, amely minden valós számhoz hoz- 
       zárendeli a szám négyzetének kettővel megnövelt értékét. 

Keresd meg azokat a meghatározásokat, amelyek azonos hozzárendeléseket rejtenek! 

9. FELADATLAP 
Példa: 
Egy vidéki kis iskola nyolcadik osztályába 12 tanuló jár. Az osztály dolgozatot ír 
matematikából. A dolgozatot a tanár 0-12-ig pontozza. 
Legyen az  X: ={az osztályba járó gyerekek neve} (alaphalmaz)  
 Y: ={ N 0 12∈   ≤ ≤n n } (képhalmaz) 
Előfordulhat, hogy a dolgozatírásnál néhányan hiányoztak. A tanulókat a naplóbeli 
sorszámukkal helyettesítve, például egy lehetséges hozzárendelés a következő: 

 
Venn-diagrammal ábrázolva: 

 X Y

5. 

1. 

3. 
2. 

4. 6. 

8. 
7. 

9. 
10. 

12 

7 

10 
11 

12 

6 
4 

11. 

8 

1 

2 

0 

3 
5 

9 

f 

Df Rf 

 
Az alaphalmaznak csak egy részhalmazával végeztük el a hozzárendelést. Ezt a részhalmazt 
nevezzük értelmezési tartománynak.  
Az értelmezési tartomány: 
É.T. : = {a dolgozatokon szereplő nevek}. Az ábrán Df -fel jelölve 

Ha most végignézzük a ténylegesen jelenlevő gyerekek (értelmezési tartomány) dolgozatán 
szereplő pontszámokat, akkor előfordulhat, hogy néhány érték kimarad. Például senki sem írt 
0 pontos dolgozatot. Ilyenkor a ténylegesen előforduló pontértékek a képhalmaz egy 
részhalmazát adják. Ezt nevezzük értékkészletnek. 
Az értékkészlet: 
É.K. : = {a dolgozatokon szereplő pontszámok}. Az ábrán Rf -fel jelölve 

Tanuló sorszáma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Elért pontszáma 7 10 11 4 hiányzott 12 8 12 6 hiányzott 4 12 
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Az X halmaz az alaphalmaz, az Y halmaz a képhalmaz.  
Az alaphalmaz azon részhalmaza, amelynek elemeihez valóban rendelünk elemeket, az 
értelmezési tartomány. Jele É.T. vagy f  függvénynél Df. 
A képhalmaz azon részhalmaza, amelynek elemeit valóban hozzárendeljük, az értékkészlet. 
Jele É.K. vagy f  függvénynél Rf. 

1. A [–3;3] intervallum minden olyan x egész számához rendeljük hozzá az 1
1x −

értéket, 

amelyikhez lehet! Itt X = {–3; –2; –1; 0; 1; 2; 3 }, Y = R. 

ÖSSZEGZÉS: 

– A függvény jele általában „f". (Lehet más betűvel is jelölni.) 
– Az értelmezési tartomány elemeit jelöljük x-szel. 
– Az értékkészlet elemeit jelöljük f(x)-szel. 
 

 
Az f(x)-et az f  függvény x helyen felvett értékének nevezzük.  
(Az y-t az f  függvény x helyen felvett értékének nevezzük.) 

Ha egy f  függvény a 2-höz például az 
2
1 -et rendeli, ezt úgy jelöljük, hogy: ( )

2
12 =f . 

Az egyszerűség kedvéért megállapodunk abban, hogy ha a hozzárendelési szabályt képlettel 
adjuk meg, és mást nem mondunk, akkor a függvény értelmezési tartománya az összes olyan 
valós számból álló halmaz, amelyekre a kijelölt műveletek elvégezhetők. 
A függvények megadására használt jelölési módok:  

12 +xx a  
( ) 12 += xxf  

y = 2x + 1 
Ahol az f  függvény értelmezési tartománya és az értékkészlete is a valós számok halmaza. 

2. Ábrázold koordinátarendszerben a következő függvényeket, határozd meg szövegesen a 
hozzárendelés szabályát! 

a) ( ) 5+−= xxf   b) ( ) 13 −= xxf   

c) ( ) 12 +−= xxf   d) ( ) Nxxxf ∈+= ,4   
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3. Válogasd ki a következő rajzok közül azokat, amelyek függvények grafikonjai lehetnek! 
 

 

4. Egy függvény grafikonja átmegy az (1; 3) és a (2; 5) pontokon. Válaszd ki a következő 
állítások közül azokat, amelyek biztosan igazak (i), biztosan hamisak (h). Ha az adatok 
alapján nem tudjuk eldönteni, hogy igaz-e vagy hamis, akkor l betűt írj mellé! 
 

a) Az x = 2-höz a függvény az 5-öt 
rendeli, azaz f (2) = 5. 

 b) Az x = 1-hez a függvény a 2-t rendeli, 
azaz f (1) = 2. 

 

c) Van az x-nek olyan értéke, 
amelyre f (x) = 3. 

 d) Az x = 3-hoz a függvény az 1-et rendeli, 
azaz f (3) = 1. 

 

e) Az x = 1,5-höz a függvény a 4-et 
rendeli, azaz f (1,5) = 4. 

 f) Van olyan azám, amelyet az f (0)-val 
jelölhetünk. 

 

 

10. FELADATLAP 

1. Legyen az ( ) 12 += xxf ! Válaszold meg a kérdéseket! 

 

a) Igaz- e, hogy  f (2) = 5 ? b) Igaz- e, hogy f (1) = 2 ? 

c) Van-e olyan x érték, amelyre f (x) = 3 ? d) Igaz- e, hogy f (3) = 1 ? 
 

e) Igaz-e, hogy f (1,5) = 4 ? f) Van olyan szám, amelyet az f (0)-val  
    jelölhetünk ? 

a) b) c) d) 

e) f) g) h) 
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2. Laciék dolgozatot írtak. A dolgozat témája a függvények értelmezési tartományának 
megállapítása (a megállapodást figyelembe véve) és néhány helyettesítési érték kiszámítása 
volt. Javítsd ki a dolgozatot! 
 

Képlet Értelmezési tartomány Helyettesítési érték 
a) ( ) 25 −= xxf  Rx ∈  ( ) 20 −=f  ( ) 122 −=−f  ( ) 184 =f  

b) ( ) 2xxg =  Nx ∈  ( ) 42 −=−g  ( ) 42 =g  ( ) 00 =g  

c) ( ) 3h x x= +  Rx ∈  ( ) 03 =−i  ( ) 85 =i  ( ) 811 =−i  

 
 

FELADATGYŰJTEMÉNY 

1. Ábrázold a koordinátarendszerben azokat a pontokat, amelyeknek a koordinátáira a követ- 
kezők igazak! 

a) 0=− yx  b) 6=− yx  c) 52 =+ yx  

d) 0=+ yx  e) 24 =− yx  f) 0≥+ yx  

g) 6≤− yx  h) yx + legalább 0 i) yx −4  legfeljebb 2 

2. Legyen az alaphalmaz a 3-, 4-, 5-, 6-oldalú sokszögek halmaza! Add meg a képhalmaz 
elemeit, ha az a hozzárendelési utasítás, hogy minden sokszöghöz hozzárendeljük az 
a) egyik csúcsából kiinduló átlóinak a számát; 
b) összes átlóinak a számát; 
c) összes csúcsot összekötő szakaszok számát! 

    Próbáld megfogalmazni a szabályt n-oldalú sokszögre is! 

3. Az osztályban a gyerekek fényképeket cserélnek egymás között. Mindenki mindenkinek ad 
magáról egy fényképet. Legyen az alaphalmaz a gyerekek száma, és a gyerekek számához 
hozzárendeljük a kicserélt fényképek számát. Hány fénykép cserél gazdát, ha 3, 4, 5, 6 
gyerek cserél? 

    Próbáld meg általánosítani a szabályt: hány fénykép cserél gazdát, ha n gyerek van a társa- 
ságban? 

4. Egy kézilabdabajnokságon minden csapat mindenkivel egy mérkőzést játszik. Hány 
meccset játszanak a bajnokságon, ha 3, 4, 5, 6 csapat van? 

    Próbáld meg általánosítani a szabályt: hány meccs lesz, ha n csapat nevezett a bajnok- 
    ságba?  

d) ( )i x x=  Zx ∈   h (0) = nincs 
 értelmezve 

( ) 11 =h   h (–9) = 3 

e) ( )
x

xj 1
=  

Qx ∈  ( )1 1− =j  ( )0 0=j  1 2
2

⎛ ⎞− = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

j  
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5. 

 
A feladata: B feladata: 
Gondolj ki 10 számot, és dobd be egyenként 
a gépbe, majd közöld a pároddal, hogy me-
lyik számot dobta ki a gép. A társadnak ki 
kell találni a gondolt számokat. 

A működési szabály és a kiadott szám isme-
retében egyenként találd ki, hogy a társad 
melyik számot dobta a gépbe! 

 
 
6. 

 
B feladata: A feladata: 
Gondolj ki 10 számot, és dobd be egyenként 
a gépbe, majd közöld a pároddal, hogy me-
lyik számot dobta ki a gép. A társadnak ki 
kell találni a gondolt számokat. 

A működési szabály és a kiadott szám isme-
retében egyenként találd ki, hogy a társad 
melyik számot dobta a gépbe! 

 
 
7. Most két gépet kapcsolunk össze. Az egyik a bemenő számokat négyzetre emeli, a másik a 

bemenőkből kivon hármat.  
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8. Megint két gépet kapcsolunk össze. Az egyik a bemenő számokat hárommal csökkenti, a 
másik bemenő számokat négyzetre emeli.  

 

 

 

9. Két gépet kapcsolunk össze. Az egyik a bemenő számok abszolút értékét veszi, a másik a 
bemenő számokhoz hozzáad kettőt.  
a) Készíts táblázatot! 
b) Most kapcsold össze az előző két gépet fordított sorrendben, és így is készíts táblázatot! 

A feladata: B feladata: 
Adj meg a [–3; 3] intervallumból 5 külön-
böző egész számot, és ezeket egyenként 
dobd be az első gépbe, majd az első gép által 
kiadott számokat a másodikba. Várd meg, 
amíg társad egyenként meghatározza az egy-
máshoz kapcsolt gépek által kidobott szá-
mot! Foglald táblázatba a bedobott és a vég-
eredményként kidobott számokat! 

A társadtól kapott számokhoz egyenként 
határozd meg az egymáshoz kapcsolt gépek 
által kidobott számot. 
Foglald táblázatba a bedobott, illetve a vég-
eredményként kidobott számokat! 
Be: 
Ki: 
 

 

B feladata: A feladata: 
Adj meg a [–3; 3] intervallumból 5 külön-
böző egész számot, és ezeket egyenként 
dobd be az első gépbe, majd az első gép 
által kiadott számokat a másodikba. Várd 
meg, amíg társad egyenként meghatározza 
az egymáshoz kapcsolt gépek által kidobott 
számot! Foglald táblázatba a bedobott és a 
végeredményként kidobott számokat. 

A társadtól kapott számokhoz egyenként 
határozd meg az egymáshoz kapcsolt gépek 
által kidobott számot. 
Foglald táblázatba a bedobott illetve a vég-
eredményként kidobott számokat! 
Be: 
Ki: 
 

x – 3

y2 
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10. Ábrázold többféleképpen a hozzárendeléseket! 
a) Legyen az alaphalmaz a –6 és 3 között levő egész számok halmaza. A hozzá- 

rendelés: ( ) 3+= xxf  
b) Legyen az alaphalmaz a 11-nél kisebb természetes számok halmaza. A hozzárendelés: 

( ) 12 −= xxf  
c) Legyen az alaphalmaz a –3 és 7 közé eső egész számok halmaza. A hozzárendelés: 

( ) xxf =  
d) Legyen az alaphalmaz a –5 és 4 közé eső egész számok halmaza. A hozzárendelés: 

( ) 2xxf =  

e) Legyen az alaphalmaz az 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −−−−= 3;2;

4
1;

2
1;1;

3
1;

2
1;2;1A halmaz. A hozzárendelés: 

( )
x

xf 1
=  

11. Adj meg olyan alaphalmazbeli elemet, amelyhez a függvény a hetet rendeli! 

a) ( ) 2, Q Qf x x= − →  

b) ( ) 2 3, N Nf x x= + →  

c) ( ) 4, N Nf x x= + →  

d) ( ) 3 , Q Qf x x= + →  

e) ( ) 2 18, R Rf x x= − →  

f) Téglalaphoz a kerületének a mérőszámát rendeljük. 
g) Egy társaságban úgy üdvözlik egymást az emberek, hogy mindenki mindenkivel kezet 

fog. A résztvevők számához a kézfogások számát rendeljük. 
 
 



 
 

 
 

HOZZÁRENDELÉSEK, 
FÜGGVÉNYEK 
Függvények grafikus ábrázolása, 
egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus 
megoldása 
 

Készítették: Birloni Szilvia, Harsányi Zsuzsa 
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1. FELADATLAP 

1. Ábrázold a függvényeket! Mielőtt összekötöd az ábrázolt pontokat, gondold meg, szabad-e! 
a) ( ) 12 += xxf , az alaphalmaz és a képhalmaz is a természetes számok halmaza. 
b) ( ) 12 += xxf , az alaphalmaz és a képhalmaz is a valós számok halmaza. 

 
Döntsd el az állításokról, hogy igazak-e! 
– Ha az x értéke 5, akkor az y értéke 11. 
– A (3; 8) koordinátájú pont rajta van az egyenesen. 
– Ha az y = 17, akkor x = 8. 
– Ha az x = –2,5, akkor y = – 4. 
– Ha az y = –7, akkor x = 4. 
– Ha egy pont a függvény grafikonján van, akkor koordinátái igazzá teszik az 12 += xy  
egyenletet. 
– Ha egy pont nincs a függvény grafikonján, akkor koordinátái nem teszik igazzá az 

12 += xy  egyenletet. 

 

2. Az ábrán az f függvény grafikonját látod. 
A grafikonról olvasd le, hogy  
a) mennyi ( )3f  

b) mennyi ( )4f  
c) felveszi-e a függvény a 4 értéket 
d) hol veszi fel a függvény az 1 értéket! 
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2. FELADATLAP 
Készítsd el a betűjelednek megfelelő függvények grafikonját értéktáblázat segítségével! Ha 
mindenki elkészült, akkor beszéljétek meg, hogy mely grafikonok alakja hasonló! Eszerint 
csoportosítsátok, és csoportosítva rajzoljátok le a füzetbe a grafikonokat a hozzárendelés 
szabályával együtt! 

A feladata: 
Ábrázold a képletekkel megadott függvények grafikonját 

a) ( ) 1
2
1

+= xxf  b) 2xx a  

c) Döntsd el, hogy a pontok rajta vannak-e valamelyik grafikonon! 
A (4; 5); B (–4; 3); C (2; 4); D (2; 2); E (–2; 1); F (–1; 1); G (6; 5); H (100; 51); 
I (–200; –40 000) 

B feladata: 
Ábrázold a képletekkel a megadott függvények grafikonját 

a) ( ) 52 +−= xxf  b) xx a  
c) Döntsd el, hogy a pontok rajta vannak-e valamelyik grafikonon! 

A (4;3); B (–4;13); C (2;4); D (2; –2); E (–2;2); F (–1;1); G (6; –7); H (100; –195); 
I (–200; –200) 

C feladata: 
Ábrázold a képletekkel a megadott függvények grafikonját 

a) ( ) 23 −= xxf  b) 5−xx a  
c) Döntsd el, hogy a pontok rajta vannak-e valamelyik grafikonon! 

A (4;10); B (–4;9); C (2;4); D (2; –3); E (–2; –7); F (–1; –5); G (6;1); H (100;298); 
I (–200; –205) 

D feladata: 
Ábrázold a képletekkel a megadott függvények grafikonját 

a) ( ) 2
2
3

−−= xxf  b) 12 +xx a  

c) Döntsd el, hogy a pontok rajta vannak-e valamelyik grafikonon! 
A (4;–8); B (–4;4); C (2;5);  D (2;–5); E (–2;1); F (–1;2); G (6; –10); H (100; –152); 
I (–200; 40 001) 
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A lineáris függvény 
3. FELADATLAP 

1. 
A feladata: 
Előbb ábrázold, majd írd fel a lineáris függvények képletét! 

a) Átmegy az origón, és az x-tengely pozitív irányában 1 egységet haladva 4 egységgel nő. 
b) Átmegy a (0; 2) ponton, és az x tengely pozitív irányában 1 egységet haladva 4 

egységgel nő. 

B feladata: 
Előbb ábrázold, majd írd fel a lineáris függvények képletét! 

a) Átmegy az origón, és az x-tengely pozitív irányában 1 egységet haladva 2 egységgel 
csökken. 

b) Átmegy a (0; 2) ponton, és az x tengely pozitív irányában 1 egységet haladva 2 
egységgel csökken. 

C feladata: 
Előbb ábrázold, majd írd fel a lineáris függvények képletét! 

a) Átmegy az origón, és az x tengely pozitív irányában 3 egységet haladva 9 egységgel nő. 
b) Átmegy a (0; 2) ponton, és az x tengely pozitív irányában 3 egységet haladva 9 

egységgel nő. 

D feladata: 
Előbb ábrázold, majd írd fel a lineáris függvények képletét! 

a) Átmegy az origón, és az x tengely pozitív irányában 2 egységet haladva 10 egységgel 
csökken. 

b) Átmegy a (0; 2) ponton, és az x tengely pozitív irányában 2 egységet haladva 10 
egységgel csökken. 

 
TUDNIVALÓ: 

Az f(x) = mx + b alakú függvények a lineáris függvények.  
Az m a  f(x) = mx + b függvény meredekségét jelöli, 
A meredekség megmutatja, hogy az x tengely pozitív irányába egy egységet haladva, 

0>m esetén mennyivel nő, és 0<m esetén mennyivel csökken a függvény értéke. 
A b értéke megmutatja, hogy a grafikon hol metszi az y tengelyt. 

2. Ábrázold az ( ) 5=xf  függvény grafikonját! Mit tapasztalsz? 

3. Fejezd be a mondatokat: 
Ha b = 0, akkor az egyenes  átmegy az origón , egyenlete f(x) =  m · x  alakban írható. 
Ha a meredeksége 0 vagyis m = 0, akkor az egyenes  párhuzamos az x tengellyel , az 
egyenlete f(x) =  b  alakban írható. 

4. Igaz-e, hogy a következő függvények lineáris függvények? (Próbáld meg átírni őket 
f(x) = mx + b alakba!) 
a) f(x) = 2(4 – x) 
b) f(x) = (x – 10) – (2x + 1) 
c) f(x) = 5 – 3(x – 1) –7 
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4. FELADATLAP 
Feladatok gyakorlásra: 

1. Számítsd ki a ( ) 1
2
3

+−= xxg  függvény helyettesítési értékét az x = 1 és az x = –1 helyen!  

2. Ábrázold az előbbi g függvény grafikonját! 

3. Legyen A (–3; ?); B (4; ?); C (?; 6); D (?; 
3
2 )! Add meg úgy a pontok hiányzó koordinátáit, 

hogy azok az előbb ábrázolt 

a) g grafikonon legyenek: A (–3; 55); B (4; –5); C (–5; 6); D ( 2
9

; 
3
2 ) 

b) g grafikon alatt legyenek például: A (–3; –4); B (4; –6); C (–4; 6); D (0  ; 
3
2 ) 

c) g grafikon felett legyenek például: A (–3; 7); B (4; –4); C (0  ; 6); D (–1; 
3
2 ) 

4. Mennyi a meredeksége az ( ) 25 +−= xxf  függvény grafikonjának? Mit jelent ez?  
a) Hol metszi az előbbi f  függvény grafikonja az y-tengelyt? 
b) Hol metszi az előbbi f  függvény grafikonja az x-tengelyt? 
c) Nő vagy csökken az előbbi f  függvény, ha az x-tengely növekvő irányában haladunk? 
d) Mondjatok olyan függvényt, amelynek grafikonja párhuzamos az előbbi f-fel!  

    e) Melyik az az x érték, amelynél kisebb számokat választva az előbbi f  függvény 
grafikonja az x-tengely felett van? 

    f) Melyik az az x érték, amelynél nagyobb számokat választva az előbbi f  függvény 
grafikonja az x-tengely alatt van? 

    g) Hogyan kell megválasztani az x értékét, hogy a előbbi f  függvény értéke (–8)-nál 
nagyobb legyen? 

5. a) A következő függvények közül ábrázolás nélkül válogassátok ki azokat, amelyeknek 
grafikonja egyenes! Válogassátok ki közülük azokat is, amelyek grafikonja folytonos 
vonal (görbe)! Választásotokat indokoljátok is! 

( ) 25 +−= xxf  ( ) xxk −=  

( ) ( ) ( ) ( )261524 −−−++−= xxxxg  ( ) ( ) ( )222 4 2 1 5 1l x x x x x= − − − + −  

( ) 43 −= xxh  ( )
4

1−
=

xxm  

( ) 2 1,n x x x += − + ∈ N  ( ) 2
2

xr x
x

−
=

−
 

( ) 12 2 += xxq  ( ) 4
5
1

−= xxs  

b) A következő állítások közül egyénileg válogasd ki azokat, amelyek igazak! 

1. A q függvény grafikonjának nincs pontja az x tengelyen. 
2. f (–2) > n (–2) 
3. g (1) pozitív 
4. m (2345,6) > k (2345,6) 
5. q (–3) > r (2) 
6. n (2,6) = r (2,6) 
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A másodfokú függvény 

Hányszorosára változik a négyzet területe, ha az oldalait másfélszeresére növeljük? Készíts 
értéktáblázatot illetve grafikont a változás mértéke és a terület kapcsolatáról! 
Jelöljük λ-val azt a számot, ahányszorosára változtatjuk az oldalt! 
 

λ 
3
1  

     

T 
9
1  

     

Tekintsük az f (x) = x2 hozzárendelési utasítást! A példában csak a pozitív valós számokra 
értelmeztük, de az értelmezési tartomány kiterjeszthető a valós számok halmazára. Ekkor a 
következő grafikont kapjuk, amely szimmetrikus az y-tengelyre: 

 

5. FELADATLAP 

1. Egy kisautó induláskor 2 2
m
s 

-tel gyorsul. Mekkora utat tesz meg 1 s, 2 s, 3 s alatt? 

Ábrázold a mozgását út-idő grafikonon! (Egyenletesen gyorsuló mozgásnál a megtett utat 

az 2

2
tas =  összefüggéssel kell számolni, ahol s a megtett út, a a gyorsulás és t az idő.) 

2. Készíts értéktáblázatot, és ábrázold koordinátarendszerben az ( ) 2xxf =  függvény 
grafikonját! 
A grafikont csoporton belül mutassátok meg egymásnak, és beszéljétek meg egymással az 
értelmezési tartományt és az értékkészletet! Húzzátok át pirossal a görbének a növekedő 
részét és zölddel a csökkenőt! Kék színnel jelöljétek meg a minimumát! 

3. Ábrázold a függvényeket! 
a) ( ) 12 += xxf   b) ( ) 32 −= xxf   c) ( ) 22 +−= xxf  
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Az ( ) =f x
x
1

 függvény 

6. FELADATLAP 
A feladata: 
Egy téglalap alakú földdarab területe egységnyi (pl. 1 m2, 1 km2, 1 hold ≈ 5755 m2, 1 hektár = 
104 m2). Mekkorák lehetnek az oldalai? Változtasd az egyik oldalát, és minden esetben 
számítsd ki a hozzátartozó másik oldalt! Végig ugyanazt a mértékegységet használd! Az 
összetartozó értékpárokat rendezd táblázatba, és ábrázold grafikonon! (Figyeljétek meg az 
összetartozó értékpárok szorzatát, és fogalmazzátok meg a tapasztalatot!) Milyen összefüggés 
van az értékpárok között? Írjátok fel a szabályt minél többféleképpen! Gondolkozzatok azon 
is, körülbelül mekkora értékeket vehetnek fel a feladatban szereplő mennyiségek! 
B feladata: 
2 kg mogyoróból egyforma csomagokat készítenek. Változtasd a csomagok tömegét, és szá- 
mítsd ki minden esetben, hány csomag készíthető! Az összetartozó értékpárokat rendezd 
táblázatba, és ábrázold grafikonon! Milyen összefüggés van az értékpárok között? Írjátok fel a 
szabályt minél többféleképpen! Gondolkozzatok azon is, körülbelül mekkora értékeket 
vehetnek fel a feladatban szereplő mennyiségek! 
C feladata: 
3000 Ft-tal a zsebedben társaiddal vásárolni mész. Útközben elhatározzátok, hogy cseresznyét 
fogtok vásárolni az összes pénzen. Számítsd ki, hogy más-más kilónkénti árak esetén mennyi 
cseresznyét vásárolhattok! Az összetartozó értékpárokat rendezd táblázatba, és ábrázold 
grafikonon! Milyen összefüggés van az értékpárok között? Írd fel a szabályt minél több- 
féleképp! Gondolkozzatok, körülbelül mekkora értéket vehetnek fel a feladatban szereplő 
mennyiségek! 
D feladata: 
Egy tört számlálója legyen 2. A nevező változtatásával változik a tört értéke. Adj különböző 
értékeket a nevezőnek, és számítsd ki a hozzájuk tartozó törtek értékét! Az összetartozó érték- 
párokat rendezd táblázatba, és ábrázold grafikonon! Milyen összefüggés van az értékpárok 
között? Írjátok fel a szabályt minél többféleképpen! Gondolkozzatok azon is, körülbelül mek- 
kora értékeket vehetnek fel a feladatban szereplő mennyiségek! 

7. FELADATLAP 

1. Állapítsd meg, hogy a következő függvényeknél melyik x érték biztosan nem eleme az 
értelmezési tartománynak! 

a) ( )
10

2
+

=
x

xf , b) ( ) 1
10

2
+

+
=

x
xg , c) ( )

100
3

−
=

x
xf , 

d) ( ) 2
100
3

+
−

=
x

xg , e) ( )
11

5
+

=
x

xf , f) 3
11

5)( −
+

=
x

xf , 

g) 4
17

1)( +
−

=
x

xf  

2. Ábrázold a függvényeket, és írd le a jellemzőiket!  

a) 21)( +=
x

xf  

b) 1( ) 1
3

f x
x

= −
+
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Az f(x) = ⏐x⎪ függvény 

EMLÉKEZTETŐ: 

Pozitív szám és a nulla abszolút értéke maga az eredeti szám, negatív szám abszolút értéke a 
szám ellentettje. Minden nullától különböző szám abszolút értéke pozitív. Jelölése: . 

8. FELADATLAP 
A négy grafikont külön-külön koordinátarendszerben rajzoljátok meg, és a kérdésekre adott 
válaszokat a csoport beszélje meg. 
 I.) ( ) 1+= xxf  II.) ( ) 1−= xxf  

 III.) ( ) 2−= xxf  IV) ( ) 2+= xxf  
a) melyek azok a számok, amelyekkel a hozzárendelésben megfogalmazott szabályok 

elvégezhetők? (Mi az értelmezési tartomány?) 
b) milyen számokat kaphatunk a szabály elvégzése után? (Mi az értékkészlet?) 
c) a második jelzőszámnak van-e legnagyobb illetve legkisebb értéke? 
d) milyen a grafikon, süllyedő vagy emelkedő? (A függvény növekszik, vagy csökken?) 
e) melyek a görbe jellegzetes, „érdekes” pontjának koordinátái? 

9. FELADATLAP 
1. Mindegyik függvény grafikonját ábrázoljátok külön koordinátarendszerben! Mindegyiknél 

vizsgáljátok meg, hogy 
a) melyek azok a számok, amelyekkel a hozzárendelésben megfogalmazott műveletek 

elvégezhetők? (Mi az értelmezési tartomány?); 
b) milyen számokat kaphatunk eredményül a műveletek elvégzése után? (Mi az 

értékkészlet?); 
c) a második jelzőszámnak van-e legnagyobb illetve legkisebb értéke; 
d) milyen a grafikon, süllyedő vagy emelkedő (a függvény növekszik, vagy csökken); 
e) melyek a görbe jellegzetes, „érdekes” pontjának koordinátái! 

1) ( ) 3+= xxf  2) 32 +xx a  3) ( ) 3
5
6

+−= xxf  4) ( ) 2−= xxf  

5) ( ) 1
1

f x
x

=
+

 6) ( ) 1 1f x
x

= +  7) ( ) ( )22 1= − +f x x  

c)  a) b) legkisebb: legnagyobb: d) e) 

1)        

2)        

3)        

4)        

5)        

6)        

7)        
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2. a) Ábrázold a függvényeket! 

1) ( ) 3−= xxf  2) ( ) 12 += xxf  3) ( ) 21
−=

x
xf  4) ( ) 3−= xxf  

5) ( ) ( )23+= xxf  6) ( ) 13 −= xxf  7) ( )
2

1
−

=
x

xf  8) ( ) 1
3
1

+−= xxf  

b) csoportosítsátok a függvényeket alakjuk szerint!  
c) Írjatok mindegyik csoporthoz egy-egy új függvényt, melynek ugyanolyan alakú a grafi- 

konja! 
d) Adjátok meg az egyes csoportok esetében azt a közös műveletet, amely meghatározza a 

grafikon formáját! 
 

10. FELADATLAP 
A feladata: 
Ábrázold ugyanabban a koordinátarendszerben az alábbi függvények grafikonját! A grafiko- 
nokat különböző színnel jelöld! 
Legyen az alapfüggvény az xxf =)( ! 

a) 1)( += xxf  b) 2)( −= xxf  c) 3)( += xxf  d) 1)( −= xxf  
Állapítsd meg, hogy az egyes függvények grafikonjai milyen geometriai transzformációval 
származtathatók az alapfüggvény grafikonjából? Hogyan lehet erre következtetni a hozzá- 
rendelési szabályból? 
B feladata: 
Ábrázold ugyanabban a koordinátarendszerben az alábbi függvények grafikonját! A grafiko- 
nokat különböző színnel jelöld! 
Legyen az alapfüggvény az 2xx a ! 

a) ( )21)( += xxf  b) ( )22)( −= xxf  c) ( )23)( += xxf  d) ( )21)( −= xxf  
Állapítsd meg, hogy az egyes függvények grafikonjai milyen geometriai transzformációval 
származtathatók az alapfüggvény grafikonjából? Hogyan lehet erre következtetni a hozzá- 
rendelési szabályból? 
C feladata: 
Ábrázold ugyanabban a koordinátarendszerben az alábbi függvények grafikonját! A grafiko- 
nokat különböző színnel jelöld! 

Legyen az alapfüggvény az xx
3
2

a ! 

a) 1
3
2)( += xxf  b) 2

3
2)( −= xxf  c) 3

3
2)( += xxf  d) 1

3
2)( −= xxf  

Állapítsd meg, hogy az egyes függvények grafikonjai milyen geometriai transzformációval 
származtathatók az alapfüggvény grafikonjából? Hogyan lehet erre következtetni a hozzá- 
rendelési szabályból? 
D feladata: 
Ábrázold páronként ugyanabban a koordinátarendszerben az alábbi függvények grafikonját! 
A grafikonokat különböző színnel jelöld! 

a) xxf =)(  xxf −=)(  

b) 2)( xxf =  2)( xxf −=  

c) 
x

xf 1)( =  
x

xf 1)( −=  
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Állapítsd meg, hogy a második függvények grafikonjai milyen geometriai transzformációval 
származtathatók az első függvények grafikonjából? Hogyan lehet erre következtetni a 
hozzárendelési szabályokból? 

11. FELADATLAP 

1. Ábrázoljátok közös koordinátarendszerben a közös feladatban szereplő függvényeket! 

a) xxf =)( ; 3)( += xxg ; 3)( +−= xxh ; 43)( −+−= xxk  

b) 2)( xxf = ; ( )21)( −= xxg ; ( ) 21)( 2 +−= xxh  

c) 
x

xf 1)( = ; 
2

1)(
−

=
x

xg ; 1
2

1)( +
−

=
x

xh  

2. Az alábbi függvények grafikonjai mellett ott voltak a megfelelő hozzárendelési utasítások. 
Ezek közül néhányat valaki átírt. Javítsd ki!  
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12. FELADATLAP 

1. Párban dolgozzatok! A következő játékot úgy kell játszani, mint a torpedót. Mindketten 
készítsetek egy-egy koordinátarendszert a saját füzetetekbe! Adott két függvény f és g. A 
pár egyik tagja az f függvényt, másik pedig a g függvényt ábrázolja. Felváltva mondjatok 
egy-egy számot, és minden szám esetén számoljátok ki, és mondjátok meg egymásnak a 
saját függvényetek helyettesítési értékét! Mindketten jelöljétek a saját füzetetekben a 
párotok helyettesítési értékét, ha az a sajátotoknál nagyobb akkor pirossal, ha kisebb akkor 
zölddel! Így mindkettőtök koordinátarendszerében megjelenik mindkét függvény 
grafikonja. A játék addig tart, amíg el nem éritek azt a számot, melyre a két függvény 
helyettesítési értéke egyenlő nem lesz. 

Először legyen 1 5
2

f ( x ) x= − +  és 1 3
2

g( x ) x= +  

Miután a játék befejeződött, az ábrátok alapján próbáljatok válaszolni a következő 
kérdésekre.  
Mely x értékekre teljesül, hogy  

a) 1 15 1
2 2

x x− + = +  

b) 1 15 1
2 2

x x− + < +  

c) 1 15 1
2 2

x x− + > +  

2. Az előbbi feladat leírása szerint ábrázoljátok párban a következő függvények grafikonjait! 

 A B 
I. ( ) 32 −= xxf  ( ) 15,1 +−= xxg  
II. ( ) 32 −= xxf  ( ) 64 −= xxg  

III. ( ) 5,25,0 −= xxf  ( ) 2+−= xxg  

IV. ( ) 2 7f x x= − + +  ( ) ( )23 8g x x= + +  
 

A feladatban elkészített grafikonok segítségével válaszoljátok meg a következő kérdéseket!  
Az x milyen értékeire igaz, hogy  

I. 
a) )()( xgxf =  vagyis 15,132 +=− xx  
b) )()( xgxf ≤  vagyis ≤− 32x 15,1 +− x  
c) )()( xgxf ≥  vagyis ≥− 32x 15,1 +− x  

II. 
a) )()( xgxf =  vagyis 6432 −=− xx  
b) )()( xgxf ≤  vagyis 32 −x 64 −≤ x  
c) )()( xgxf ≥  vagyis 32 −x 64 −≥ x  
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III. 
a) )()( xgxf =  vagyis 25,25,0 +−=− xx  

b) )()( xgxf ≤  vagyis ≤− 5,25,0 x 2+− x  

c) )()( xgxf ≥  vagyis ≥− 5,25,0 x 2+− x  
 
IV. 
a) )()( xgxf =  vagyis ( ) 8372 2 ++=++− xx  

b) )()( xgxf ≤  vagyis ≤++− 72x ( ) 83 2 ++x  

c) )()( xgxf ≥  vagyis ≥++− 72x ( ) 83 2 ++x  

FELADATGYŰJTEMÉNY 

1. a) A következő függvények közül ábrázolás nélkül válogasd ki azokat, amelyeknek 
grafikonja egyenes! Válogasd ki közülük azokat, amelyek grafikonja folytonos vonal 
(görbe)! Választásodat indokold is 

( ) 32 −= xxa  ( ) 54 += xxd  

( ) 22 −= xxb  ( ) 11
−=

x
xe  

( ) xxc =  ( ) ( )223 −+= xxxf  

b) A következő függvények közül ábrázolás nélkül válogasd ki azokat, amelyeknek 
grafikonja egyenes! Válogasd ki közülük azokat, amelyek grafikonja folytonos vonal 
(görbe)! Választásodat indokold is!  

( ) ( ) ( ) 21332 −−+−= xxxa  ( ) ( ) 52124 +−+−= xxxxd  

( ) ( ) ( )2312 −+−= xxxxb  ( )
1

1
−

=
x

xe  

( ) 2+= xxc  ( ) ( ) ( )2253 +−−+= xxxxxf  

c) A következő függvények közül ábrázolás nélkül válogasd ki azokat, amelyeknek 
grafikonja egyenes! Választásodat indokold is!  

( ) xxa 5−=  ( ) 1
3
4

+−= xxf  

( ) xxb 3=  ( )
4

3−
=

xxg  

( ) ( ) ( ) ( )8610523 −−−++−= xxxxc  ( ) 12 +−= xxh  

( ) 2
5
3

−= xxd  

 

( ) ( ) ( )224 7 2 1 3 2e x x x x x= − − − + −  ( ) 3
3

xi x
x

−
=

−
 

( ) 1,j x x x += − + ∈ N   
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2. Add meg annak a lineáris függvénynek az utasítását,  
a) Melynek grafikonja 2 meredekségű és átmegy a (–2; 3) ponton!  
b) Melynek grafikonja átmegy a (3; 2) és az (1; 1) ponton!  
c) Melynek grafikonja –4 meredekségű, és átmegy az (5; 4) ponton!  
d) Melynek grafikonja átmegy a (–2; 4) és az (1; 7) ponton!  

3. Válogasd ki a következő függvények közül azokat, melyeknek grafikonjai 
A) párhuzamosak egymással! 
B) merőlegesek egymásra! 
 

a) ( ) 53 +−= xxf  b) 12)( += xxf  c) 23)( +−= xxf  

d) 3
2
1)( +−= xxf  e) 23)( += xxf  f) 32)( +−= xxf  

g) 2
2
1)( += xxf  h) 5

2
1)( −−= xxf  i) 12)( −= xxf  

4. Milyen háromszöget határoz meg a megadott három egyenes? 

a) 1
2
1)( += xxf , 12)( −−= xxg , 20)( +−= xxh  

b) 13)( −= xxf , 13)( +−= xxg , 4
6
2)( −= xxh  

5. Ábrázold az alábbi függvényeket külön koordinátarendszerben, és válaszolj mindegyik 
esetben a kérdésekre! 

a) 73)( +−= xxf  b) xxf −=)(  c) ( ) 22 += xxf  

d) ( ) 1−= xxf  e) 11)( +=
x

xf  f) ( ) 2+−= xxf  

    Jelöld pirossal a grafikonok emelkedő, és kékkel a süllyedő részeit! 
    Jelöld zölddel a grafikonok azon részeit, ahol a helyettesítési értékek pozitívak, és sárgával, 

ahol negatívok! 

    – Melyik számhalmaz elemeit helyettesíthetjük az x helyére (értelmezési tartomány)? 

    – A helyettesítési értékek melyik számhalmaz elemeit alkotják (értékkészlet)? 

    – Van-e legnagyobb vagy legkisebb helyettesítési érték? Ha van, mely x értéknél kapjuk 
meg? 

    – Hol metszi a függvények grafikonja a tengelyeket? 

    – Milyen függvényértékeket kapunk, ha x helyére nagyon nagy abszolútértékű számot 
írunk? 

6. Ábrázold az alábbi függvények grafikonját transzformáció segítségével, külön-külön, és 
válaszolj a kérdésekre! 
a) ( ) 24)( 2 −−= xxf  b) 3)( +−= xxf  c) ( ) ( ) 21 2 ++−= xxf  

d) ( ) 46 −−= xxf   e) 
2

1)(
−

=
x

xf  f) ( ) 12 ++−= xxf  

g) ( ) 2
1

1
−

+
=

x
xf   h) 2

3
1)( +−= xxf  
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    Jelöld pirossal a grafikonok emelkedő, és kékkel a süllyedő részeit! 
    Jelöld zölddel a grafikonok azon részeit, ahol a helyettesítési értékek pozitívak, és sárgával, 

ahol negatívok! 

    – Melyik számhalmaz elemeit helyettesíthetjük az x helyére (értelmezési tartomány)? 

    – A helyettesítési értékek melyik számhalmaz elemeit alkotják (értékkészlet)? 

    – Van-e legnagyobb vagy legkisebb helyettesítési érték? Ha van, mely x értéknél kapjuk 
meg? 

    – Hol metszi a függvények grafikonja a tengelyeket? 

    – Milyen függvényértékeket kapunk, ha x helyére nagyon nagy abszolútértékű számot 
írunk? 

7. Az alábbi állítások közül melyik igaz, és melyik hamis? (Válaszaidat indokold is! A hamis 
állításokat úgy változtasd meg, hogy igaz állításokat kapjunk!) 

5
2

4
3)( +−= xxf  

a) A függvény grafikonja egyenes. 

b) Az x = –4-ben a függvény értéke 
5

17  

c) Az x = 1 esetén a függvény értéke pozitív. 

d) A függvény grafikonja az y tengelyt a 
5
2 -ben metszi 

e) A függvény csökkenő. 

f) A függvény grafikonjának meredeksége 
4
3

− . 

  g) A függvény grafikonja az x tengelyt a 
4
3

− -ben metszi 

   h) Ha az x értéke 4 egységgel nő, akkor az y értéke 3 egységgel csökken. 

   i) Ha a függvény értéke negatív, akkor x > 5. 

   j) A ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ 0;
15
8  pont rajta van a grafikonon. 

   k) A függvény grafikonja párhuzamos a 
4
31 xx −

a  függvény grafikonjával. 

   l) Ha x <
15
8 , akkor a függvény értékei pozitívak. 

   m) Az 
5
3

8
6)( +−= xxf  függvény grafikonjával nincs közös pontja. 

8. a) Egy paralelogramma kerülete 10 hosszúságegység. Egyik oldalának hosszát változtatva, 
hogyan változik a másik oldalának hossza? 
b) Készítsd el az xxf −= 5)(  függvény grafikonját! 
c) Ábrázold azokat a pontokat a koordinátarendszerben, amelyek koordinátái igazzá teszik 
az xy −= 5  egyenletet! 
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9.a) Egy egyenlőszárú háromszög kerülete 14 hosszúságegység. Egyik oldalát változtatva 
hogyan változik a másik oldal? 

b) Ha x jelöli az alapot, y pedig a szárat, akkor mi a hozzárendelés szabálya? Ábrázold ezt a 
függvényt! 

10. Az bxx +−3a  függvény képletében úgy válaszd meg a b értékét, hogy  
a) x = 4 ben a függvény értéke 7 legyen! 
b) x = –2-ben a függvény értéke 0 legyen! 
c) x = 10-ben a függvény értéke pozitív legyen! 
d) x = 3-ban a függvény értéke negatív legyen! 
 

11. Ábrázoljátok a függvényt, és a grafikon segítségével találjátok ki, hogyan kell 
megválasztani az x értékét, hogy az 63 +− xx a  függvény értéke 

 

12. Adott az 32: −xxf a  és 
2
1

2
3: +− xxg a függvény Ábrázoljátok a függvényeket, és a 

grafikon alapján találjátok ki, hogyan kell megválasztani az x értékét, hogy teljesüljön: 

 a) )(xf = )(xg   c) )()( xgxf ≥   

 b) )(xf > )(xg   d) )()( xgxf ≤   

13. Grafikusan oldd meg az egyenleteket, egyenlőtlenségeket!  

  a) xx −=−12   b) 3+= xx  c) 1
2
122 +−=+− xx  

  d) 012 ≥−x   e) 21 ≤−x  f) 02
4
1

≥−x  

 

 a) 0-val egyenlő,  e) 0-nál kisebb,  

 b) 2-vel egyenlő,  f) -2-nél nagyobb vagy egyenlő,  

 c) 3-nál nagyobb,   g) 1-nél kisebb vagy egyenlő,  

 d) -5-nél kisebb,  h) nem negatív legyen!  





 
 

 
 

HOZZÁRENDELÉSEK, 
FÜGGVÉNYEK 
Sorozatok 
 

Készítették: Birloni Szilvia, Harsányi Zsuzsa 

0863. MODUL 
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1. FELADATLAP 
1. 

 
Ezt az éneket a kottában zenei hangok „sorozatával” ábrázolták. A dallam szempontjából 
meghatározó, hogy melyik hang áll az első, a második, a  ..., a tizedik  ..., az utolsó helyen. 
A matematikusok a könnyebb leírás kedvéért néhány egyszerű jelölést vezettek be. A hang- 
jegy sorozat első elemét 1a -gyel, második elemét 2a -vel jelöljük, és így tovább. 
Nevezd meg a sorozat következő elemeit a hangok abc-s nevével! 

=2a  =5a  =11a  =30a  

2. Dan Brown: A da Vinci-kód c. könyvében egy szöveg kódolására használják a Fibonacci-
sorozatot. (Leonardo Pisano Fibonacci, olasz matematikus, 1170-1240) Ismerkedjünk meg 
ezzel a sorozattal! 
A sorozat elemeit úgy állítjuk elő, hogy megadjuk az első ( 11 =a ) és a második elemet 
( 12 =a ), és minden további elem az előző kettő összegeként adódik.  
a) Add meg a sorozat harmadik, ötödik és nyolcadik elemét! Ne feledkezz a jelölés hasz- 

nálatáról! 
b) Feleltesd meg az ABC betűit a Fibonacci-sorozat elemeinek valamilyen rendszer szerint, 

és készítsd el egy egymondatos szöveg titkosírását! 

2. FELADATLAP 
1. 
A) Páros munkában fogtok dolgozni. Oldjátok meg a tanárotok által megadott betűjelű 

feladatot! 
Gondoltam egy sorozatra, és megadtam az első három elemét. Adjátok meg a hiányzó 
elemeket! Próbáljátok meg kitalálni, hogy mi lehet a szabályom?  

 
Amikor mindenki megoldotta a saját feladatát, akkor mondja el megoldását a párjának!  

  a) 3; 6; 9 … 
      =1a  =2a  =3a  =4a  =10a  =50a  =na  

  b) 
2
1 ; 

3
1 ; 

4
1 …  

      =1a  =2a  =3a  =4a  =10a  =50a  =na  

  c) 
3
1 ; 

5
1 ; 

7
1 …  

      =1a  =2a  =3a  =4a  =10a  =50a  =na  

  d) 5; 9; 13…  

      =1a  =2a  =3a  =4a  =10a  =50a  =na  
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B) Ezután az a) és d) valamint a c) és b) cseréljen feladatot! A kiszámolt elemek segítségével 
add meg a szomszédos elemek különbségét, és írd ide az így nyert sorozatot! 

 

TUDNIVALÓ: 

A számsorozatok olyan függvények, melyek értelmezési tartománya a pozitív egész számok 
halmaza! 

2. a) Határozd meg a betűjelednek megfelelő sorozat első, második és ötödik elemét! (Hasz- 
náld a tanult jelöléseket!)  

b) Ábrázold a sorozat első 5 elemét derékszögű koordinátarendszerben! 
c) Válaszolj a kérdésekre! 

A feladata: ( ) 32 −= nnf   
Igaz-e, hogy 

197100 =a  
Az 1533 nem tagja a sorozatnak.  
A 2534 tagja a sorozatnak.  

B feladata: ( ) 13 += nnf   
Igaz-e, hogy 

12742 =a   
Az 3001 nem tagja a sorozatnak.  
A 727 tagja a sorozatnak.  

C feladata: ( ) 2+= nnf  
Igaz-e, hogy 

3028 −=a   
Az 502,6 nem tagja a sorozatnak.  
A 148 tagja a sorozatnak.  

D feladata: ( ) ( )22−= nnf  
Igaz-e, hogy 

6410 =a   
Az 1024 nem tagja a sorozatnak.  
A 400 tagja a sorozatnak.  

3. a) Add meg a négyzetszámok sorozatának első tíz elemét! (Vagyis az ( ) 2nnf = sorozatét.) 
b) Vond ki az egymást követő elemeit egymásból, vagyis képezd a különbségsorozatot! Mit 

figyeltél meg?  

3. FELADATLAP 

1. Új család kicseréli régi bútorait. Új ruhásszekrényt szeretnének, de attól félnek, hogy a 
szobát a szekrény látványa látszólag még kisebbé teszi. A lakberendező azt ajánlja, hogy 
olyan szekrényt csináltassanak, amelynek tolóajtói vannak, és ezeket az ajtókat kívül 
egybevágó négyzet alakú tükrökkel fedjék be úgy, hogy a kis tükörlapokat lécek határolják.  

 
A mintából jól látható, hogy az első sorban az első négyzethez 4 db léc, és minden 
következőhöz 3 db léc szükséges, és minden további sorban az elsőhöz három, a 
következőkhöz 2 db léc kell. A szükséges lécek számát kell meghatározni. 
Rajzoljátok le, és számítsátok ki, hogy hány léc kell 
a) az első sorba, ha egy négyzetből, ha két négyzetből, ha három illetve ha n négyzetből áll! 
b) a második sorba, ha egy négyzetből, ha két négyzetből, ha három illetve n négyzetből 

áll! 

     

     

     

     



50    MATEMATIKA „A” • 8. ÉVFOLYAM TANULÓI MUNKAFÜZET 
 

c) a harmadik sorba, ha egy négyzetből, ha két négyzetből, ha három illetve n négyzetből 
áll! 

    Írjátok le a kapott adatokat a jelölések használatával! 

       Első sor: =1a  =2a  =3a  =na   
       Második sor =1a  =2a  =3a  =na  
       Harmadik sor =1a  =2a  =3a  =na   

d) Soronként hány darab tükörlap lesz, ha a lécek 20 cm hosszúak, és a szekrény szélessége 
2,2 méter?  

e) Hány sor fér el, ha a szekrény magassága 2,6 méter? 
f) Soronként hány lécre van szükség?  
g) Összesen hány lécre van szükség? 

 
TUDNIVALÓ: 

Számtani sorozatnak nevezzük az olyan sorozatot, amelyben a második tagtól kezdve minden 
tagot úgy kapunk meg, hogy a sorozat előző tagjához egy – a sorozatra jellemző – állandó 
számot hozzáadunk. A második tagtól kezdve bármelyik tagból az előző tagot kivonva a 
különbség állandó. 
Egy számtani sorozatot az első elemével (a1) és a szomszédos elemek különbségével adunk 
meg. A különbséget d-vel jelöljük, és differenciának mondjuk – ez a szó latinul különbséget 
jelent. 

2. Egy számtani sorozat első eleme 5, differenciája 3.  
a) Határozzátok meg a negyedik elemét!  
b) Határozzátok meg a 10. elemét! Milyen módszerrel számoltatok?  
c) Írjátok fel a sorozat első 8 elemét!  
d) Keressetek olyan elempárokat, amelyek különbsége azonos! Mit tapasztaltok? 
e) Keressetek minél több olyan elempárt, amelyeknek az összege 31! Mit tapasztaltatok? 
f) Hogyan lehetne kiszámolni a 8 szám összegét a legegyszerűbben? 
g) Keressetek olyan elempárokat, amelyek összege megegyezik az ötödik elem 

kétszeresével! Mit tapasztaltatok? 

 
TUDNIVALÓ: 

Egy számtani sorozat bármely sorszámú elemét ki tudjuk számolni úgy, hogy a sorszámának 
értékét eggyel csökkentjük, ezt megszorozzuk a differenciával, és a szorzatot hozzáadjuk az 
első elemhez. 

( )dnadaa

dadaa
dadaa

daa

nn 1

3
2

11

134

123

12

−+=+=

+=+=
+=+=

+=

−

M

 

A számtani sorozat első és n-edik elemének összege, második és (n–1)-edik elemének összege 
… állandó. 

K=+=+=+ −− 23121 nnn aaaaaa  
Például az első 8 elem összegét úgy számolhatjuk ki legegyszerűbben, hogy az első és utolsó 
elem összegét (31) megszorozzuk a 8 felével.  
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Egy számtani sorozat első n elemének összegét úgy számolhatjuk ki legegyszerűbben, hogy 
az első és az n. elem összegének a felét (számtani közepüket) megszorozzuk az n-nel. 
A számtani sorozat bármely (elsőtől különböző) elemét megkaphatjuk úgy is, hogy a tőle 
szimmetrikusan elhelyezkedő két elem átlagát (számtani közepét) vesszük. 

4. FELADATLAP 

1. Számítsd ki a sorozatok kérdezett adatait! 
a) 61 =a , 3d = − , ?8 =a  

b) 
4
3

1 =a , 5,0=d , ?10 =a , mennyi az első 10 elem összege? 

c) 72 −=a , 4=d , ?1 =a , mennyi az első 12 elem összege? 

2. Melyik a nagyobb? 
a) 25 000-nek a 20%-kal megnövelt értéke vagy 24 000-nek a 30%-kal megnövelt értéke? 
b) 120 000-nek a 15%-kal csökkentett értéke vagy 80 000-nek 30%-kal megnövelt értéke? 
c) A hűtőgépek értéke az évszakoktól függően változik. Nyáron bizonyos százalékkal 

emelkedik, télen csökken az ára. Az Eszkimó hűtőgép 78 000 Ft volt ősszel. Télen ezt 
15%-kal csökkentették, majd tavasz végén a téli árat 22%-kal megemelték. Számítsd ki, 
hogy mennyibe került télen, illetve nyáron a hűtőgép! Hány százalékkal változott az ár 
összességében? 

5. FELADATLAP 
1. a) Bizsuék betesznek a bankba 100 000 Ft-ot évi 10%-os kamatra. Egy év elteltével mennyi 

pénzük lenne, ha év közben nem vennének ki belőle? =1a  
Ezt az összeget még egy további évre a bankban hagyják ugyanolyan kamatra. Mennyi 
lesz a pénzük a második év végén? =2a  
És a harmadik év elteltével? =3a  
És négy év után? =4a  

b) A „Holnap Zrt.” 5 000 000 Ft-ért autót vásárolt. A cég könyvelője minden év végén 
kiszámolja a gépkocsi értékét, mert az a használat miatt évente 20%-kal csökken. Egy év 
elteltével mennyi lesz az értéke? =1b   
Továbbra is ezt az autót használják. Mennyi lesz az értéke két év elteltével? =2b   
És a harmadik év végén? =3b  
És négy év után? =4b  

 
TUDNIVALÓ: 

Mértani sorozatnak nevezzük az olyan számsorozatot, amelyben a második tagtól kezdve 
minden tagot úgy kapunk meg, hogy a sorozat előző tagját egy – a sorozatra jellemző– 
állandó számmal szorozzuk. Így a szomszédos tagok hányadosa ugyanaz a szám. Jelölés: 1a   
a sorozat első eleme, q a sorozatra jellemző állandó. 

Például: 
Az SMS küldésnél 21 =a , 2=q  
A bankos példánál 1100001 =a , 1,1=q  
Az autós feladatnál 40000001 =a , 8,0=q  
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2. Válogasd szét az alábbi sorozatokat aszerint, hogy számtani, mértani, egyik sem vagy 
mindkettő! A számtani sorozatoknál add meg a differenciát és a mértani sorozatoknál a 
hányadost! Képezzük a különbség, valamint a hányados sorozatokat! Mit veszünk észre? 
a) –2; 5; 12; 19; … 
b) 3; 12; 48; 192; ... 
c) -1; 1; -1; 1 … 
d) 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13… 
e) 1; 3; 7; 13; … 
f) 3; 3; 3; 3; … 

g) 
2
1 ; 

3
1 ; 

4
1 ; 

5
1 ; … 

h) 
2
3 ; 3

4
− ; 

8
3 ; 3

16
− ;… 

i) 1; 12; 123; 1234; … 

j) 
5
2 ; 

25
4 ; 

125
8 ; 

625
16 ;… 

k) 0,3; 0,9; 1,5; 2,1;… 

3. Adott egy számsorozat első két eleme: 2 és 6.  
Folytasd a sorozatot a megadott szabály szerint további három elemmel! 
a) Legyen számtani sorozat! 
b) Legyen mértani sorozat! 
c) Egyik se legyen! 
d) Ábrázold mindhárom sorozatot külön koordinátarendszerben! 

4. Adott a mértani sorozat első eleme és hányadosa. Számold ki a megadott elemet! 
a) 41 =a , 3=q , ?5 =a  

b) 31 −=a , 
2
1

=q , ?6 =a  

5. a) Adottak egy számtani sorozat elemei: 103 =a , 185 =a . Számold ki a negyedik elemet, a 
különbséget és az első elemet! 

b) Adottak egy mértani sorozat elemei: 183 =a , 544 =a . Számold ki az ötödik elemet, a 
hányadost és az első elemet! 

6. FELADATLAP 

1. Pisti CD-állványa trapéz alakú. A legalsó sorban 20 db CD fér el. Minden további sorba  
2-vel kevesebbet lehet rakni, mint amennyi az alatta levőben van. A CD-tartó hatsoros. 
Hány CD van a legfelső sorban? Hány CD van összesen az állványon? 

2. Takarékoskodóék eladják használt autójukat, és a kapott pénzt – 1 200 000 Ft-ot – beteszik 
a bankba két évre lekötve, évi 9%-os kamatra. Mennyi pénzt vehetnek ki két év múlva? 

3. A Napsugár bevásárlóközpont mélygarázsa 5 szintes. A második szinten 210 parkolóhely 
van, és felfelé haladva minden további szinten 30-cal több. Hány autó fér el a legalsó és a 
legfelső szinten? Összesen hány autó kaphat helyet a parkolóházban? 
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4. Egy kezdő mérnök az első munkahelyén a következő fizetési ajánlatokat kapja: 
    A kezdő fizetése havi 120 000 Ft, és ha elégedettek a munkájával, akkor ezt az összeget 

negyedévente 6 000 Ft-tal megemelik. 
    a) A kezdő fizetése havi 120 000 Ft, és ha elégedettek a munkájával, akkor ezt az összeget 

negyedévente 5%-kal megemelik. 
    b) A munkaszerződést 1 éves időtartamra kötik. Mit ajánlanál, melyik ajánlatot válassza? 

És ha két évre szerződnek vele? 

5. a) Melyik a századik pozitív páros szám? 
b) Mennyi az első száz darab pozitív páros szám összege? 

6. Egytől kezdve egymás után leírjuk azokat a számokat, amelyek 3-mal osztva egy mara- 
dékot adnak. 
a) Melyik szám áll a századik helyen a sorban? 
b) Hányadik helyen áll a 137? 
c) Hányadik helyen áll a 163? 

 

8. Mennyit kell fizetni a kertésznek a kert felásásáért, ha az első óra munkadíja 4 000 Ft, és 
minden továbbié 200 Ft-tal kevesebb. A munka 10 órán át tart. 

9. Egy üzletet 5 nap múlva felszámolnak. A tulajdonos felméri az árukészlet értékét, mely 
800 000 Ft. Annak érdekében, hogy megszabaduljon az összes árutól, naponta 20%-kal 
csökkenti az összes megmaradt termék árát az előző napi árhoz képest. Mivel egyáltalán 
nem volt vevője az öt nap alatt, az új tulajdonos felajánlja, hogy az árukészletet a csök- 
kentett áron megvásárolja. Mennyit kell fizetnie? 

10. Egy 10 soros mozi nézőterének első sorában 10 szék van. Minden további sorban kettővel 
több hely van. Hányan ülhetnek le a 10. sorban, és mekkora a mozi befogadóképessége? 

7. Mekkora a területe a rajzon látható legnagyobb 
négyzetnek, ha a legkisebb négyzet területe 1 e2? 
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FELADATGYŰJTEMÉNY 

1. Határozd meg a képlettel megadott sorozatok első tíz elemét! 
a) 32 += nan  b) 4+−= nbn  c) 12 −= ncn  d) ndn 8,01−=  

 
2. Igaz-e, hogy 

a) ( )
2

1+
=

nnan  sorozat 7. tagja 29? 

b) 
n

nnbn
22 +

=  sorozat minden tagja egész szám? 

c) 
1

10
+
−

=
n

ncn  sorozat minden tagja törtszám? 

d) 
2

3
+
−

=
n

ndn  sorozat minden tagja pozitív szám? 

3. Egy feladat Fibonaccitól: Hány pár nyúlra szaporodik egy év alatt a kezdeti egy pár, ha a 
nyulak két hónap alatt válnak ivaréretté, és ezután minden pár minden hónapban egy új 
párnak ad életet? (Segítség: írd fel az egymást követő hónapokban a nyúlpárok számát! 

1 1a =  és 12 =a ) 

4. Egy számtani sorozat első tagja 7, huszadik tagja 77. Mennyi az első húsz tag összege?  

5. Egy mértani sorozat 79. tagja 150, a 80. tagja 300. Mi a 82. tagja?  
 
6. Egy számtani sorozat első 5 tagjának összege 60. Mi a sorozat 3. tagja? 

7. Egy számtani sorozat első 11 tagjának összege 11. Megállapítható-e ebből a sorozat 
valamelyik tagjának az értéke? 

8. Egy háromszög szögei számtani sorozatot alkotnak. Tudsz-e ebből következtetni a 
háromszög valamelyik szögének nagyságára? 

9. Egy számtani sorozat 7. és 4. tagjának különbsége 15. Mi a 102. és a 97. tag különbsége? 

10. Április 1-jén a nap 5 óra 25 perckor kel, és a hónap folyamán naponta körülbelül 2 perccel 
korábban van napkelte. Hány órakor kel a nap április 22-én. 

11. Egy versenyen az első helyezett 6 000 Ft-ot, mindenki 250 Ft-tal kevesebbet kapott a 
közvetlenül előtte végzőnél. Hány versenyzőt jutalmaztak meg, ha az utolsó jutalma ugyan- 
annyi, mint amennyivel kevesebbet kapott a negyedik helyezett a harmadiknál? Mennyi 
jutalmat osztottak ki? 

12. Máté az örökségét meg akarta sokszorozni, ezért szerencsét próbált a kaszinóban. Sajnos 
egyetlen körben sem nyert, így egy este alatt elveszítette a teljes összeget. Már az első já- 
téknál 1 000 Ft-ot, és minden további körben 1 500 Ft-tal többet veszített az azt meg- 
előzőnél. Az utolsó tétje 53 500 Ft-volt. Hány kört játszott? Mennyi volt az öröksége? 
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13. A Teltkarcsú Lányok magazinja új fogyókúrás receptet közölt, melyben garanciát vállal 
arra, hogy bárki leadhatja testsúlyának két %-át havonta, ha betartja a diéta előírásait. 
Mekkora lesz a tömege annak a 80 kg-os embernek, aki 5 hónapig fogyókúrázik a recept 
szerint? (Használj számológépet!) 

14. Bizonyára ismered azokat a jókívánságokat tartalmazó e-maileket, melyeket kedves 
ismerőseidnek kell továbbítani. Katus készített egy ilyen üzenetet, amit másnap tovább is 
küldött 5 barátjának. Mindenki, aki megkapta ezt a levelet, másnap elküldte 5 ismerősének. 
Hány levelet küldtek az 4. napon? (Első nap az, amikor Katus elküldte az öt üzenetet.) 
Hány ilyen üzenet ment összesen az 4 nap alatt? 

15. Állítólag a sakkjáték feltalálója „szerény” ajándékot kért jutalmul a perzsa királytól.  
A sakktábla első négyzetére egy, a második négyzetére 2, a harmadik négyzetére  
4 búzaszemet kért, és így tovább, minden további négyzetre kétszer annyi búzaszemet kért, 
mint az előzőre. Hány búzaszem jutott a tábla utolsó mezőjére? El bírja-e ezt vinni a hátán, 
ha egy búzaszem tömege 0,03 gramm. 

   (Érdekesség: valaki kiszámolta, hogy a játék feltalálásáért járó összes búza elszállításához  
1 milliárd tehervonatra lenne szükség akkor, ha egy szerelvényre 56 vagont számítanak, és 
egy vagonba 10 000 kg tömegű búza fér.) 





 
 

 
 

GEOMETRIAI 
TRANSZFORMÁCIÓ 
Eltolás 
 

Készítette: Birloni Szilvia 

0871. MODUL 



58    MATEMATIKA „A” • 8. ÉVFOLYAM TANULÓI MUNKAFÜZET 
 

EMLÉKEZTETŐ: 

Az olyan hozzárendelést, amely a tér egy pontjához pontot rendel, geometriai 
transzformációnak nevezzük. Két geometria transzformációval részletesen foglalkoztunk 
már: a tengelyes tükrözéssel és a középpontos tükrözéssel. 
 
A tengelyes tükrözés megadható a következő utasítással: Adott egy e egyenes. Sík pontjai 
figyelem, minden pont a lehető legrövidebb úton menjen a megadott egyeneshez, és 
ugyanabba az irányba haladjon tovább ugyanannyit, mint amekkora utat az egyenesig 
megtett! 
 
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! 
 
Ezek távolságtartó és szögtartó geometriai transzformációk. Az ilyeneket egybevágóságnak 
nevezzük. 
 
Szerkesztések: 
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 
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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 

    
 
Egy pont középpontos tükörképének megszerkesztése: 
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! 
 

kiindulási helyzet 1. lépés 2. lépés 

   

1. FELADATLAP 
1. Válassz ki a kék autón, illetve hajón 3-3 pontot, és keresd meg a nekik megfelelő pontokat 
a piros rajzokon!. Kösd össze az egymásnak megfelelő pont párokat! 

       
 
Ezeket a rajzokat eltolással készítettük, ami azt jelenti, hogy a kisautó és a léghajó minden 
pontja ugyanolyan irányba, és ugyanakkora távolsággal mozdult el. 
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2. Színezd be a következő rajzok közül azokat, amelyek eltolással készültek! Válassz ki 3-3 
pontot az ilyen alakzatpárok egyikén, és nyíllal jelöld meg, hogy honnan hová jutottak!. 
(Segítségként a katicabogárnál berajzoltunk egy ilyen nyilat.) 

 

a) 

 

b) 

 
c) 

 
 

 

d) 

 
e) 

 

f) 
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2. FELADATLAP 
1. Rajzold meg az alakzatok megadott nyíllal eltolt képét! 
 

 

 
 

 
2. Told el az alakzatot a megadott nyilakkal! 

Mindig az eredeti alakzattal dolgozz!  
A kapott képeket színezd ki, a 
különbözőket más-más színnel!  
A nyilakat is színezd a képekkel azonos 
színűre! 
Figyeld meg azokat a nyilakat, amiket 
egyformára színeztél! Mit tapasztalsz? 
Miben hasonlítanak, és miben 
különböznek? 
Miben hasonlítanak és miben különböznek 
a nem egyformán színezett nyilak? 
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3. Válogasd ki azokat a nyilakat, amelyek egyforma eltolást eredményeznek, és színezd őket 
azonos színnel! 

 
 
4. Döntsd el a következő állításokról, hogy melyik igaz (I), melyik hamis (H)! 

a) Ha két nyíl párhuzamos, akkor ugyanazt az elmozdulást eredményezik.  
b) Ahhoz, hogy ugyanazt a képet kapjuk, az elmozdulást megadó nyilaknak azonos pontból 

kell kiindulniuk.  
c) Úgy is megadhatok egy elmozdulást, hogy a nyíl nem érintkezik az elmozdítandó 

alakzattal.  
d) Két nyíl azonos elmozdulást eredményez, ha párhuzamosak, és egyforma a hosszúságuk. 

 
ÖSSZEGZÉS: 

Az eltolás olyan geometria transzformáció, hogy bármely pontból a képébe mutató irányított 
szakaszok egymással párhuzamosak, egyező irányításúak, és egyenlő nagyságúak. Ezek közül 
elég egyet megadni, mert mindegyik ugyanazt az eltolást határozza meg. 

 
Ha az irányított szakaszoknak csak a nagyságát és az irányát vesszük figyelembe, – azzal nem 
törődünk, hogy melyik pontból indulnak – akkor azokat vektornak nevezzük. 
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A vektort nagyságával és irányával 
jellemezhetjük. A v-vel jelölt vektorok 
egyenlők, mert nagyságuk egyforma, 
párhuzamosak és irányuk azonos. 

 

  

 

Az a, b, c, d vektorok mindegyike különböző, mert 
valamely jellemzőjük eltér egymástól: 
• Az a és c vektorok egyenlő hosszúságúak, de 

nem párhuzamosak, 
•  a b és d vektor párhuzamos, de nem egyenlő 

hosszú,  
• az a és b vektor egyenlő hosszú, párhuzamos, 

de ellentétes irányú 
 

A vektorokat írásban kétféleképpen jelölhetjük: 
→ aláhúzott kisbetűvel: v 
→ a kezdő és végpontot megadva, nyíllal jelölve: 

uuur
AB  

3. FELADATLAP 
1. Keress a w vektorral párhuzamos vektorokat. Színezd pirosra azokat, amelyek egyenlők 

vele, kékre pedig azokat, amelyek párhozamosak, azonos nagyságúak, de nem egyenlők 
vele! Az ilyen vektort a w ellentettjének nevezzük 

 
 
2. a) Rajzold meg a koordinátarendszerben azt a vektort, melynek kezdőpontja az A (4; –1) 

végpontja pedig a B (–2; 2) koordinátájú pont!  
b) Rajzolj az 

uuur
AB  vektorral egyenlő vektorokat! Hol lesz annak a végpontja, mely az 

origóból indul ki? 



64    MATEMATIKA „A” • 8. ÉVFOLYAM TANULÓI MUNKAFÜZET 
 

3. Rajzold fel ismét az előző feladat 
uuur
AB  vektorát egy új koordinátarendszerbe!  

a) Rajzolj olyan vektorokat, amelyek ellentétes irányúak, de egyforma hosszúak vele! 
b) Rajzolj olyan vektort, amelyiknek az origóban van a kezdőpontja, és az 

uuur
AB  vektorral 

azonos hosszúságú, de ellentétes irányú.  
 
4. Rajzolj egy háromszöget egy új koordinátarendszerbe. 

a) Told el a háromszöget az 
uuur
AB  vektorral! 

b) Az a) feladatban kapott háromszöget told el az 
uuur
AB  vektor ellentettjével! 

c) Mit tapasztalsz? 
 
ÖSSZEGZÉS: 

Az olyan vektorokat, melyek párhuzamosak, azonos nagyságúak, de ellentétes irányúak 
ellentett vektoroknak nevezzük. 
 
Ha egy alakzatot eltolunk egy vektorral majd az ellentettjével, akkor visszajutunk az eredeti 
alakzathoz. Ilyenkor azt is mondhatjuk, hogy egy olyan vektorral toltuk el, melynek 
hosszúsága nulla. Az ilyen vektort nullvektornak nevezzük. A nullvektor tetszőleges irányú, 
nulla hosszúságú vektor. 
 

4. FELADATLAP 
1. a) Színezd az azonos vektorokat egyforma színnel! 
 

 
 
b) Válassz ki olyan párokat, amelyek ellentettjei egymásnak! 
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2. Told el az alakzatokat a megadott vektorral! Válassz ki a szakaszon, a háromszögön, a 
paralelogrammán és a körön 3-3 pontot, és jelöld meg, hogy honnan hová került!  

 

 
 
3. Told el a deltoidot egymás után a megadott vektorokkal! Mindig az előző eltolás után 

kapott képet toldd tovább. Mielőtt hozzákezdenél a rajzoláshoz, beszéljétek meg a 
csoporton belül, hogy mindenki más sorrendben végezze az eltolásokat.  

 

 
 

Hasonlítsátok össze a három eltolás után kapott rajzaitokat a csoportban! Mit tapasz- 
taltatok? 
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4. Másolópapír segítségével toldd el a képeket a zászlók segítségével! Rajzold be az eltolás 
vektorát! 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
5. A képen hasábokat és hengereket látsz. Rajzold meg színessel azt a vektort, ami az alaplap 

pontjait a másik alaplap pontjaiba viszi!  
 

 
 
5. FELADATLAP 

1. Rajzolj a füzetedbe egy háromszöget, és betűzd meg a csúcsait! Vegyél fel egy 1O  és egy 

2O  pontot! Tükrözd a háromszöget az 1O  pontra, majd az így kapott képet az 2O  pontra! 
 
2. Rajzolj a füzetedbe egy háromszöget, betűzd meg a csúcsait, és rajzol két egymással 
párhuzamos egyenest ( 1t  és 2t )! Tükrözd a háromszöget az egyik egyenesre, majd az így 
kapott képet a másik egyenesre! 
 
3. Hasonlítsátok össze az előző két feladat megoldásait! Beszéljétek meg a tapasztalataitokat! 
Figyeljétek meg mindkét feladat esetén, hogy milyen módon kaphatnánk meg az eredeti 
háromszögből a harmadikat! 
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6. FELADATLAP 
1. A képen egy órát és eltolt képét látod. Színezd azonos színnel a megfelelő részeket!  

 
 
2. Toldd el az e egyenest és az AB szakaszt a megadott vektorokkal! Mindig az eredeti 

alakzatokat használd az eltoláshoz, és színezd a képet a vektor színének megfelelően! 
 

 
 

3. M. C. Escher alkotásában egy halat pirosra színeztünk. Keresd meg a piros hal megadott 
vektorokkal eltolt képét, és színezd a vektorral azonos színnel!  
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4. Megadtuk az alakzatok valamely pontjának eltolt képét. Rajzold meg a teljes képet!  
 

 

 
 

 

  
 
TUDNIVALÓ: 

Az eltolás tulajdonságai: 
→ Bármely szakasz és eltolt képe azonos hosszúságú 
→ Szög és eltolt képe egyenlő nagyságú 
→ Bármely alakzat és képe egybevágó 
→ Alakzat és képe azonos körüljárási irányú 
→ Egyenes és eltolt képe párhuzamos vagy egybeesik 
→ Bármely félegyenes és képe egyállású 
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EMLÉKEZTETŐ: 

A tükrözések tulajdonságai: 
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. 

7. FELADATLAP 
1. Ábrázold koordinátarendszerben az A (2; 2), B (6; 2), C (6; 6), D (2; 6) pontokat! Milyen 

négyszöget kaptál?  
a) Told el úgy a kapott négyszöget, hogy az B csúcsa a B’ (–1; –2) pontba kerüljön! 
b) Add meg az eltolt pontok koordinátáit!  
c) Hol lesz az eltolás vektorának a végpontja, ha kezdőpontja az origó?  

 
2. Ábrázold koordinátarendszerben az A (–7; 2), B (–1; 2), C (–2; 6), D (–4; 6) pontokat! 

Milyen négyszöget kaptál?  
a) Told el úgy a négyszöget, hogy a B pont a B’ (1; 2) pontba kerüljön! A képet rajzold 

pirossal. 
b) Olvasd le az eltolt négyszög csúcsának koordinátáit. Mit tapasztalsz?  
c) Tükrözd az eredeti négyszöget az y tengelyre! A képet rajzold kékkel. 
d) Olvasd le a csúcsok koordinátáit! Mit tapasztalsz?  
e) Tükrözd a négyszöget az origóra, a képet zölddel rajzold! 
f) Olvasd le a középpontosan tükrözött négyszög csúcsának koordinátáit! Mit tapasztalsz? 
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3. a) Írd a halmazábra a megfelelő helyrére a tulajdonságokat! A címkék jelentése  
A: az eltolás tulajdonságai, B: a középpontos tükrözés tulajdonságai. 

 
b) Rajzolj halmazábrát, és írd bele az eltolás és a tengelyes tükrözés tulajdonságait! 

8. FELADATLAP 
1. a) Színezd a képen azonos színnel azokat a félegyeneseket, amelyek eltolással egymásba 

vihetők! 

 
b) Van olyan a félegyenesek között, amelyek párhuzamosak és mégsem színezted őket 

azonos színnel? Miért?  
c) Egészítsd ki a hiányos szöveget a felsorolt kifejezések valamelyikével! 

  fordított állású ,   azonos ,   ellentétes ,   egyállású  

Az eltolással egymásba vihető félegyenesek, párhuzamosak, és irányuk 

                                  . Az ilyen félegyeneseket                                    –nak nevezzük.  

A párhuzamos félegyenesek között vannak olyanok, amelyek nem vihetők egymásba 

eltolással, mert irányuk                                   . Az ilyen félegyeneseket 

                                  -nak nevezzük. 
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2. A képen egyenlő nagyságú szögeket látsz. Keress közöttük olyanokat, melyek eltolással 
egymásba vihetők. Színezd őket azonos színnel! 

 

 
 
3. A rajz közepén van egy β-val jelzett szög. Keress vele azonos nagyságú szögeket a 

számmal jelöltek között! Milyen geometriai transzformációval lehet megkapni őket a β 
szögből? Ha kell, használj másolópapírt! 

 
 
4. Karikázd be azokat a szögeket, amelyeknek mindkét szára párhuzamos a δ szög száraival! 

Színezd pirosra azokat, amelyek megkaphatók a δ szög eltolásával! 
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5. Egészítsd ki a hiányos szöveget a megadott kifejezésekkel, a tapasztalataid alapján! 

  fordított állású ,   egyenlő ,   egyenlő ,   180° ,   párhuzamos ,   egyállású  

Ha egy szög egy másikból eltolással megkapható, akkor a két szög nagysága 

                                  , az ilyen szögeket                                    szögeknek nevezzük. 

Ha két szög szárai páronként párhuzamosak egymással akkor a két szög nagysága vagy 

egyenlő, vagy összegük                                   . 

Ha két szög egymásnak középpontos tükörképe, akkor száraik páronként 

                                  , az ilyen szögek nagysága                                   . Az ilyen szögeket 

                                   szögeknek nevezzük. 

 



0871. modul: GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓ – Eltolás 73 

 

6. Válaszd ki, hogy melyik ábra illik az egyes szövegekhez! 

 

A 

Az olyan szögeket, melyek szárai 
fordított állású félegyenesek, fordított 

állású szögeknek nevezzük. 

A fordított állású szögek egyenlők. 

1. 
 

 

B 

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

csúcspontjuk, akkor csúcsszögnek 
nevezzük őket.  

A csúcsszögek nagysága egyenlő. 

2. 
 

 

C 

Az olyan szögeket, melyek szárai 
egyállású félegyenesek, egyállású 

szögeknek nevezzük.  

Az egyállású szögek egyenlők. 

3. 
 

 

D 

Ha a fordított állású szögpár egyik szára 
egybeesik, akkor váltószögeknek 

nevezzük őket.  

A váltószögek egyenlő nagyságúak. 

4. 
 

 
 

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. 

5. 
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ÖSSZEGZÉS:  

Párhuzamos félegyenesek 
Két párhuzamos félegyenes egyállású, vagy fordított állású.  
 
Egyállású félegyenesek: 
 

Fordított állású félegyenesek: 
 

 
 

 
Az egyállású félegyenesek eltolással, a fordított állású félegyenesek középpontos tükrözéssel 
kaphatók meg egymásból. 
 
A párhuzamos szárú szögek 
A párhuzamos szárú szögeket három nagy csoportba oszthatjuk: 
1. Ha a két szög szárai páronként párhuzamosak és egyállásúak, akkor a két szög egyenlő 
nagyságú. Az ilyen szögeket egyállásúnak nevezzük. 

 
 

2. Ha két szög szárai páronként párhuzamosak és fordított állásúk, akkor a két szög egyenlő 
nagyságú. Az ilyen szögeket fordított állásúnak nevezzük. Speciális fordított állású szögek a 
váltószögek és a csúcsszögek. 
Fordított állású szögek: 

 
 

3. Ha két szög szárai páronként párhuzamosak, és egy-egy száruk egyállású, a másik pedig 
fordított állású félegyenes, akkor a két szög 180°-ra egészíti ki egymást. Az ilyen szögeket 
kiegészítő szögeknek nevezzük. 
 

  
 

 

 

 

 
váltószög   

csúcsszög 
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9. FELADATLAP 
1. Keress az ábrán nevezetes szögpárokat! 

 
 
egyállású szögek: 

fordított állású szögek: 

váltószögek: 

csúcsszögek: 

kiegészítő szögek: 

fordított állású szögek, amelyek nem váltó, és nem csúcsszögek: 
 
2. Számítsd ki a hiányzó szögek nagyságát! 
 

tükrös háromszög 
 

 

paralelogramma 

 

  
trapéz 
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10. FELADATLAP 
1. Színezd a képen a tanárod meghatározásainak megfelelő paralelogrammát a megadott 

színnel! 

 
 
2. Toldd el a szakaszt és a háromszöget a megadott vektorral! Keress paralelogrammákat, és 

színezd ki őket! 
 

  
 
3. Most már nem segít a rács! Körző és vonalzó segítségével szerkeszd meg a szakasz és a 

háromszög eltolt képét! Segítség: nézd meg az előző feladatban, hogy milyen 
paralelogrammát kell szerkeszteni! 
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4. Szerkeszd meg az alakzatok eltolt képét! Tudod, először mindig gondold végig, hogy 
milyen paralelogrammát kell szerkesztened! Ha szükséges, ellenőrizd a megoldásokat 
másolópapírral! 

 
5. Toldd el a pontot és a szakaszt a megadott vektorral! Keress paralelogrammákat, és színezd 

ki őket! 

  
 
6. Most megint rács nélkül kell boldogulnod, csak körzővel és vonalzóval! Segít az előző 

feladat. 
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ÖSSZEGZÉS:  

Eltolt kép szerkesztése.  
Mivel bármely szakasz és eltolt képe párhuzamos és egyenlő hosszúságú, ezért az eltolt kép 
megszerkesztését általános esetben visszavezethetjük paralelogramma szerkesztésére. Egy A 
pont v vektorral történő eltolásánál olyan paralelogrammát kell szerkesztenünk, melynek 
egyik oldala a v vektor és harmadik csúcsa az A pont. Feladatunk tehát az ábrán pirossal 
rajzolt paralelogramma megszerkesztése 

  
 
A szerkesztés menete: 
Jelöljük a vektor kezdőpontját P, végpontját S betűvel! 
 

kiindulási helyzet 1. lépés 2. lépés 
 A középpontú PS sugarú kört 

rajzolunk 
S középpontú PA sugarú kört 

rajzolunk 

 
Ez a megoldás minden olyan esetben alkalmazható, amikor az eltolni kívánt pont nem esik a 
megadott vektor egyenesére. Utóbbi esetben a szerkesztés a vektor ponton keresztül történő 
meghosszabbításával és a vektor hosszának felmérésével oldható meg.  

11. FELADATLAP 
1. Rajzolj a füzetedbe egy 3 cm hosszúságú, tetszőleges irányú a vektort! Vegyél fel egy FG 

szakaszt úgy, hogy ne érintkezzen a vektorral! Toldd el a szakaszt a vektorral! 
 
2. Rajzolj a füzetedbe egy O középpontú, 3,5 cm sugarú kört! Vegyél fel rajta kívül egy 7 cm 

hosszúságú, tetszőleges irányú b vektort! Told el a kört a b vektorral!  
 
3. Szerkessz szabályos hatszöget egy 4 cm sugarú körbe! A kör középpontját jelölje O, a 

hatszög csúcsai: A, B, C, D, E, F. Rajzold be az OD vektort, és toldd el ezzel a vektorral a 
hatszöget! 
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FELADATGYŰJTEMÉNY 

1. Szerkessz háromszöget, melynek oldalai 4 cm, 4,5 cm és 6 cm! 
a) Tükrözd a háromszöget a legnagyobb szögénél lévő csúcsra középpontosan! 
b) Rajzolj egy olyan egyenest, amely nem metszi a háromszöget, és tükrözd rá tengelyesen! 
 

2. Rajzolj egy ABCD konvex négyszöget! 
a) Vegyél fel egy egyenest, ami áthalad a négyszög B csúcsán! Tükrözd tengelyesen a 

négyszöget erre az egyenesre! 
b) Tükrözd az eredeti négyszöget középpontosan a B csúcsára! 
 

3. Rajzolj egy O középpontú, 3 cm sugarú kört! 
a) Jelölj ki egy pontot a körvonalon, és tükrözd erre középpontosan a kört! 
b) Rajzolj egy egyenest, amely metszi a körvonalat, és tükrözd erre az egyenesre 

tengelyesen a kört! 
 

4. Szerkessz téglalapot, melynek oldalai 5 cm és 4 cm hosszúak! 
a) Tükrözd tengelyesen a téglalapot az egyik átlójára! 
b) Tükrözd középpontosan a téglalapot az egyik csúcsára! 
c) Tükrözd tengelyesen a téglalapot az egyik középvonalára! 
d) Tükrözd középpontosan a téglalapot az átlói metszéspontjára! 
 

5. Rajzolj egy húrtrapézt! 
a) Tükrözd tengelyesen a szárinak felezőpontját összekötő egyenesre! 
b) Tükrözd középpontosan az átlói metszéspontjára! 
 

6. Adott az A (–2; 1) és B (4; 3) pont. 
a) Rajzold meg az 

uuur
AB  vektort! 

b) Hová kerül az origó, ha eltoljuk az 
uuur
AB  vektorral? Rajzold meg a vektort, és számítsd ki 

a hosszát! 
c) Rajzold meg az MN szakaszt, ha M (–4; –2) és N (–1; –4), és told el az 

uuur
AB  vektorral! 

d) Told el úgy az MN szakaszt, hogy egyik végpontja az origóba essen! Add meg az eltolás 
vektorát! (Hány megoldás van?) 

e) Milyen hosszú az MN szakasz? 
 
7. Egy eltolásnál az A pont az A’ pontba került. Rajzold meg a hatszög eltolt képét! 
 

’  
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8. Gondoltam egy eltolásra, nem árulom el, mi a vektora. Dönts el az állításokról, hogy 
melyik teljesül mindig, melyik az, amelyik sohasem teljesül, és melyik az, amelyik csak 
bizonyos körülmények között teljesül! Tegyél X-et a megfelelő oszlopba! 

 
biztosan 

igaz 
lehet biztosan

hamis 
Bármely háromszögnek és képének az oldalai párhuzamosak.    
Az e egyenes és képe egybeesik.    
Egy négyzet és képének körüljárási iránya ellentétes.    
Két különböző vektorral történő eltolás után visszajutunk az 
eredeti alakzathoz.    

Egy szög és eltolt képének egyik szára egybeesik.    
A négyszögek szemközti oldalai eltolással egymásba vihetők.    
A paralelogrammák szemközti oldalai eltolással egymásba 
vihetők.    

Két eltolás egymásutánja egyetlen eltolással helyettesíthető.    
Egy körnek és eltolt képének ugyanakkora a sugara.    
Ha egy alakzatot és eltolt képét megadják, akkor 
egyértelműen tudunk következtetni az eltolás vektorára.    

Ha két szög egyenlő nagyságú, akkor eltolással egymásba 
vihetők.    

 
9. Szerkessz paralelogrammát, melynek két oldala 4 cm és 6 cm, és az oldalak által bezárt 

szög 60°-os! 
 
10. Vegyél fel a füzetedbe egy AB szakaszt, és egy P pontot, amelyik nem esik a szakasszal 

egy egyenesbe! Szerkessz paralelogrammát, melynek oldala a megadott szakasz és 
harmadik csúcsa a P pont! 

 
11. Vegyél fel a füzetedbe három pontot (P, R, S), melyek nem esnek egy egyenesbe! 

Szerkessz paralelogrammát, melynek három csúcs a három pont (nem feltétlen a megadott 
sorrendben)! Gondolkozz, hány megoldás lehetséges? 

 
12. Szerkessz négyzetet, melynek oldalai 4cm-esek! Jelöld meg az egyik átlóját vektorként, és 

told el a négyzetet ezzel a vektorral! 
 
13. Rajzolj egy tompaszögű háromszöget! Tükrözd egyik oldalegyenesére úgy, hogy az 

eredeti és a tükrözött háromszög együtt konkáv deltoidot alkosson! Told el ezt a deltoidot a 
szimmetriaátlója által meghatározott vektorral!  

 

 



 
 

 
 

GEOMETRIAI 
TRANSZFORMÁCIÓ 
A pont körüli elforgatás 
 

Készítette: Birloni Szilvia 

0872. MODUL 
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1. FELADATLAP 

Figyeljük meg az óramutatók mozgását! 

 
 

1. Másolópapírral, a zászlós mutatók segítségével végezd el az elforgatásokat! Minden eset- 
ben keresd meg a forgatás középpontját, vagyis azt a pontot, ahová a körződet beszúrva el 
tudod forgatni a rajzot úgy, hogy a fehér zászló a feketére kerüljön! 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
2. Ábrázold koordinátarendszerben a következő alakzatokat: pont P(2; 5), szakasz: A(–2; –2) 

és B(8; –2), téglalap: R(6; 1), S(11; 1), T(11; 3), V(6; 3)! 
a) Forgasd el az alakzatokat az origó körül az óra járásával ellentétes irányban derék- 

szöggel! Ha szükséges, használj másolópapírt!  
b) Olvasd le a betűvel jelzett pontok és elforgatottjaik jelzőszámát! 
c) Hova kerültek az elforgatással azok az alakzatok, amelyek eredetileg az I. síknegyedben 

voltak? 
d) Mit mondhatunk el az alakzatok formájáról? És méretükről? 
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3. A pontrács segítségével forgasd el az egyeneseket, szakaszokat és szögeket az O pont körül 
derékszöggel, az óramutató járásával egyező irányba! Ha szükséges használj másolópapírt! 

a)  

 

b)  

 
c)  

 

d)  

 
 
4. A képen látható alakzat párok elforgatással készültek. Másold át az egyik alakzatot 

pauszpapírra, és keresd meg a körződ hegyének beszúrásával azt a pontot, amely körül 
elforgatva a másik alakzatot megkapod! 

 
a)  

 

b)  

 

c)  

 

 
d)  

 

e)  

 

f)  
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5. A következő rajzok kínai porcelánrajz motívumokat ábrázolnak. Ezek forgásszimmetrikus 
alakzatok. Ez azt jelenti, hogy találsz olyan középpontot, amely körül elforgatva az alak- 
zatot valamekkora szöggel, az önmagába megy át. Jelöld meg a középpontot, és számítsd 
ki, hogy mekkora szöggel lehet elforgatni! 

 

   
   

 
6. Az ábrákat elforgatjuk a középpontjuk körül 90 fokkal úgy, hogy az A pont a B pontba 

kerüljön. Színezd megfelelő színnel az elforgatott képrészleteket! 
 

a)  

 
 

b)   
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7. Ez a minta egy kínai ablakrács rajzolata. 
Keress rajta olyan pontokat, mely körül 
90˚-kal elforgatva a minta önmagába megy 
át! Jelöld ezeket a pontokat pirossal! 
Válassz ki közülük egyet, és színezd ki 
négyféle színessel a rajzot úgy, hogy a 
kiválasztott pont körül az óra mutató 
járásával ellentétesen 90˚-kal elforgatva az 
azonos színű részletek kerüljenek fedésbe! 
Ha szükséges használj másolópapírt! 

 

2. FELADATLAP 

1. Figyeld meg a következő szögpárokat! Színezd egyforma színnel azokat a szögszárakat, 
amelyek merőlegesek egymásra! 

   
 

 

  

 
a) Karikázd be azokat a szögpárokat, amelyek derékszögű elforgatással egymásba vihetők! 

Próbáld megkeresni az elforgatás középpontját másolópapír segítségével! Mit lehet 
elmondani ezeknek a szögeknek a nagyságáról? 

b)  Mérd le azoknak a szögpároknak a nagyságát, amelyek szárai merőlegesek, de nem lehet 
őket elforgatással egymásba vinni! Mit tapasztalsz? 
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2. Rajzolj a következő szögekhez merőleges szárú párokat úgy, hogy 

a) az eredeti szöggel azonos nagyságú legyen a rajzolt szög! 

 
b) az eredetitől eltérő nagyságú legyen a rajzolt szög! 

 
 

c) Mérd le a b) feladatban szereplő eredeti és általad rajzolt szögek nagyságát! Mit 
tapasztalsz? 

TUDNIVALÓ: 

Azokat a szögeket, melyek szárai páronként merőlegesek egymásra, merőleges szárú 
szögeknek nevezzük. Vannak olyan merőleges szárú szögek, melyek elforgatással egymásba 
vihetők, ezek egyenlő nagyságúak. Ha van két merőleges szárú szög, és mindkettő 
hegyesszög (vagy tompaszög), akkor elforgatással egymásba vihetők, tehát egyforma nagy- 
ságúak. 

egyformák 

 

különbözőek 
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3. FELADATLAP 
1. Keress az ábrán merőleges szárú szögeket, és az azonos nagyságúakat színezd egyforma 

színnel! 

 
 
2. A rajzokon derékszögű háromszögeket látsz, az átfogóhoz tartozó magasságukkal. Keress a 

háromszögekben merőleges szárú szögeket, és színezd őket azonos színnel! 

 

3. a) Keress a rajzon olyan szöget, amelyik a pirossal egy- 
állású, és színezd kékre! 

b) Keress a rajzon olyan szöget, amelyik a pirossal for- 
dított állású szögpárt alkot, és színezd zöldre! 

c) Keress a rajzon olyan szöget, amelyik a pirossal 
merőleges szárú szögpárt alkot, és ugyanakkora, és 
színezd sárgára! 

d) Keress a rajzon olyan szöget, amelyik a pirossal me- 
rőleges szárú szögpárt alkot, és nem ugyanakkora, és 
színezd feketére! 
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FELADATGYŰJTEMÉNY 

1. Forgasd el az alakzatot az O pont körül 90°-kal az óramutató járásával ellentétes, majd 
egyező irányban! Az első esetben legyen az elforgatott alakzatok színe piros, a második 
esetben kék! 

 
 
2. Rajzolj egy iránytűt, jelöld be a mutatóját a szöveg szerint, és add meg, hogy milyen irányt 

jelez! 
a) Az északi irányhoz képest 45°-kal fordult el az óramutató járásával egyező irányban. 
b) A keleti irányhoz képest 90°-kal fordult el az óramutató járásával ellentétes irányban. 
c) A déli irányhoz képest 90°-kal fordult el az óramutató járásával egyező irányban. 
d) Az északnyugati irányhoz képest 45°-kal fordult el az óramutató járásával egyező 

irányban. 
 
3. a) Rajzold meg koordinátarendszerben azt a háromszöget, melynek csúcsai: 

A(2; 3), B(4; 3), C(4; 7)!  
b) Rajzolj háromszöget, amit derékszögű elforgatással lehet megkapni az előzőből! (Hasz- 

nálhatsz másolópapírt.) Add meg az elforgatás középpontjának koordinátáit! Olvasd le az 
elforgatott háromszög csúcsainak koordinátáit! 

c) Keress az ábrádon merőleges szárú szögeket! 
 
4. Rajzold meg a koordinátarendszerben azt a vektort, melynek kezdőpontja az origó, vég- 

pontja a (4; 5) pont! 
a) Forgasd el a vektort az origó körül az óramutató járásával ellentétes irányba 90 fokkal! 

Van olyan pontja, amelyik helyben maradt? Olvasd le a végpontjának koordinátáit! 
b) Forgasd el az eredeti vektort az origó körül az óramutató járásával egyező irányba  

90 fokkal! Olvasd le a végpontjának koordinátáit! 
c) Forgasd el a b) feladatban kapott vektort az origó körül az óramutató járásával egyező 

irányba 90 fokkal! Olvasd le a végpontjának koordinátáit! 



 
 

 
 

GEOMETRIAI 
TRANSZFORMÁCIÓ 
Hasonlóság 
 

Készítette: Birloni Szilvia 

0873. MODUL 
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A hasonlóság 

A következő fényképek az ausztriai Minimundusban készültek. Ez egy olyan park, ahol híres 
épületek kicsinyített másait építették fel. Melyik épületeket látod a képeken?  
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1. FELADATLAP 
1. Osszátok ki egymás között a csoportban az A, B, C, D betűket!  

a) Figyeld meg a saját betűdnek megfelelő téglalapot vagy háromszöget és keress hozzá 
hasonlót! Színezd ki az oldalait megfelelő színekkel.  

 
b) Döntsd el, hogy az eredetihez képest nőtt vagy csökkent a méret! Hányszorosára? 
c) Beszéljétek meg a négy feladat megoldását a csoportban! 

 
2. Nagyítsd kétszeresére, háromszorosára, illetve kicsinyítsd felére a L betűt! 
 

 
 
3. A térképeket úgy készítik, hogy a valóságos távolságokat arányosan lekicsinyítik. Minden 

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

 
ÖSSZEGZÉS: 

Az előző feladatokban olyan transzformációkkal találkoztatok, amelyeknek a pontjait össze 
lehet úgy párosítani, hogy bármely két képpont távolságának és az eredeti pontok távolsá- 
gának az aránya állandó. Vagyis ezek aránytartó transzformációk.  Az aránytartó geometriai 
transzformációkat hasonlóságnak nevezzük. A hasonlóság aránya megmutatja, hogy a kép- 
alakzat bármely mérete hányszorosa az eredeti alakzat megfelelő méretének. 
 

2. FELADATLAP 
1. Rajzolj a füzetedbe egy koordinátarendszert, és ábrázold azt a négyszöget, melynek csú- 

csai: A(2;0), B(6; 2), C(6; 6), D(2; 8)! 
a) Végezd el a betűjelednek megfelelő transzformációt (írd le, hogy melyik pontnak hogyan 

változnak a koordinátái), és rajzold meg az így kapott alakzatot színessel! 

A: ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ yxyx

2
1;

2
1; a  pirossal  

B: ( ) ( )yxyx 2;2; −−a  kékkel 
C: ( ) ( )yxyx ;2; a  zölddel 
D: ( ) ( )2;1; +−+ yxyx a  sárgával 

b) Rajzoljátok meg a többi ábrát is a saját koordinátarendszeretekbe, a megfelelő színekkel! 
c) Mely alakzatok hasonlóak az eredetihez?  

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

össze őket! Milyen négyszöget kaptál?  
A következő feladatoknál végezd el az utasításnak megfelelő geometriai transzformációt! 
Figyeld meg az eredeti és a kép alakzatot, majd válaszolj a füzetedben a kérdésekre! 
Minden feladatot külön koordinátarendszerben oldj meg! 
a) ( ) ( )yxyx −;; a   

Mi a neve az elvégzett geometriai transzformációnak? 
Van olyan pont a síkon, ami egyhelyben marad? 
Mit mondhatsz el egy szakasz és képének hosszáról? 
Hogy nevezzük ezt a tulajdonságot? 
Mit mondhatsz egy szög és képének nagyságáról? 
Mi ennek a tulajdonságnak az elnevezése? 

b) ( ) ( )yxyx 2;2; a   
Mi a neve az elvégzett geometriai transzformációnak? 
Van olyan pont a síkon, ami egyhelyben marad? 
Mit mondhatsz el egy szakasz és képének hosszáról? 
És az egymáshoz viszonyított helyzetükről? 
Mit tudsz egy szög és képének nagyságáról? 
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c) ( ) ( )2;3; ++ yxyx a  
Mi a neve az elvégzett geometriai transzformációnak? 
Van olyan pont a síkon, ami egyhelyben marad? 
Mit mondhatsz el egy szakasz és képének hosszáról? 
És az egymáshoz viszonyított helyzetükről? 
Mit tudsz egy szög és képének nagyságáról? 

d) ( ) ( )yxyx −− ;; a  
Mi a neve az elvégzett geometriai transzformációnak? 
Van olyan pont a síkon, ami egyhelyben marad? 
Mit mondhatsz el egy szakasz és képének hosszáról? 
És az egymáshoz viszonyított helyzetükről? 
Mit tudsz egy szög és képének nagyságáról? 

3. FELADATLAP 
1. A sor elején álló színes sokszögek mindegyikéhez pontosan egy hasonlót találsz vele egy 

sorban. Válaszd ki mindegyiknek a hasonló párját, és színezd a megfelelő részeit azonos 
színnel! Választásodat indokold!  

 
 
2. A számozott kishajók az A jelűnek a hasonló képei. Megfelelő adatok lemérésével állapítsd 

meg a hasonlóságok arányát! 
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3. Ábrázold és kösd össze a koordinátarendszerben a pontokat: A(–6; 4), B(–4; 1), C(–2; 4), 
D(–4; 7)! Milyen négyszöget kaptál? 
Készítsd el a négyszög hasonló képét úgy, hogy az AB oldal képe az A’B’ legyen, ahol 
A’(8; 1) és B’(2; 5)! 
Számold ki a hasonlóság arányát is! 

 
4. Rajzold meg azt a háromszöget, melynek csúcsai: A(3; –1), B(6; 5), C(6; –1)!Készítsd el a 

háromszög hasonló képét úgy, hogy a BC oldal képe a B’C’, és B’(8; –5), C’(6; –5) legyen! 
Számold ki a hasonlóság arányát is! 

 
5. Megfigyeléseid alapján döntsd el, hogy melyik állítás biztos igaz (i), melyik hamis (h), 

melyik lehet hogy igaz (l). 
→ Hasonló alakzatok megfelelő szöge egyenlő. 
→ Egy egyenes és egy körív lehet hasonló. 
→ Ha két sokszög hasonló, akkor oldalaik páronként párhuzamosak. 
→ Hasonló alakzatok körüljárási iránya megegyezik. 
→ Ha két háromszög hasonló, és az egyik egyenlőszárú, akkor a másik is az. 
→ Ha egy sokszög két oldala egyforma hosszú, akkor a hozzá hasonló alakzatnak is lesz 

két egyforma hosszú oldala. 
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A középpontos hasonlóság 

 
 
4. FELADATLAP 
 
1. Nagyítsd az O pontból középpontosan kétszeresére a kisszéket!  
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2. Kicsinyítsd a zászlót az O pontból 
3
1 -ára középpontosan! 

 
 

3. Mennyi a hasonlóság aránya, ha az O középpont, és az A pont képe A’? 

 
Készítsd el az alakzat középpontosan hasonló képét! 
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4. A pontrácson alakzatokat és középpontokat adtunk meg. Minden alakzat valamely pont- 
jának középpontosan nagyított vagy kicsinyített képét megtalálod az ábrán. Határozd meg a 
középpontos hasonlóság arányát, és végezd el az alakzat nagyítását illetve kicsinyítését a 
rács segítségével! 

a)  

 

b)  

 
c)  

 

d)  

 
 
5. A szakaszokat háromszorosára nagyítottuk középpontosan, de csak az egyik végpont képét 

adtuk meg. Keresd meg, hogy hol lehet a középpont, és végezd el a nagyítást! 
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6. Rajzolj a füzetedbe két pontot! Az egyiket jelöld A-val, a másikat O-val! Legyen az O a 
hasonlóság középpontja. Szerkeszd meg az A pont képét (A’), ha 

a) a hasonlóság aránya: 2, 

b) a hasonlóság aránya: 3, 

c) a hasonlóság aránya: 
2
1 ? 

Mindegyik esetben szerkeszd meg az A’ pontot! 
 
TUDNIVALÓ: 

A hasonlóság speciális esete, amikor egy középpontból kicsinyítünk, vagy nagyítunk. Ezt a 
geometria transzformációt középpontos hasonlóságnak nevezzük. 
 
Ilyenkor adott egy O középpont és egy λ (lambda) pozitív arányszám. Ha például a λ = 2, 
akkor bármely P pont képét úgy kapjuk meg, hogy összekötjük az O ponttal, és az OP fél- 

egyenesre felmérjük az OP távolság kétszeresét. Ha a λ=
3
1 , akkor egy tetszőleges S pont 

képét úgy kapjuk meg, hogy  

összekötjük az O ponttal, és az OS félegyenesre felmérjük az OS távolság 
3
1  részét. 

Általánosan: Bármely P pont középpontosan hasonló képe egy olyan P’ pont, mely az OP fél- 

egyenesen van, és λ=
OP
OP' . Az O pontból kiinduló félegyeneseket vetítősugaraknak 

nevezzük. 
Ha a λ értéke 1- nél nagyobb, akkor középpontos nagyításról beszélünk. Ha a λ értéke kisebb 
mint 1, akkor középpontos kicsinyítésről van szó. 
 

5. FELADATLAP 
1. Rajzolj a koordinátarendszerbe derékszögű háromszöget, melynek csúcsai A(0; 4), B(6; 0) 

és C(0; 0)! 
a) Nagyítsd a háromszöget középpontosan háromszorosára úgy, hogy az origó legyen a 

középpont! Színezd pirosra a kapott képet! 
b) Kicsinyítsd Az eredeti háromszöget a felére középpontosan úgy, hogy az origó legyen a 

középpont! Színezd kékre a kapott képet! 
c) Nagyítsd az eredeti háromszöget középpontosan háromszorosára úgy, hogy a B pont 

legyen a középpont! Színezd zöldre a kapott képet! 
d) Kicsinyítsd az eredeti háromszöget a felére középpontosan úgy, hogy a B pont legyen a 

középpont! Színezd narancsra a kapott képet! 
e) Rajzold meg az előző feladatok vetítő sugarait is! 
f) Hasonlóak-e a különböző színű háromszögek egymáshoz? Milyen a hasonlóságuk 

aránya? 
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2. Rajzolj a koordinátarendszerbe derékszögű háromszöget, melynek csúcsai: A(–4; 0), 
B(–4; –2) és C(0; –2)!  
a) Nagyítsd a háromszöget középpontosan kétszeresére úgy, hogy az origó legyen a 

középpont!  
b) Kicsinyítsd a háromszöget a felére középpontosan úgy, hogy az origó legyen a 

középpont!  
c) Nagyítsd a háromszöget középpontosan háromszorosára úgy, hogy a C pont legyen a 

középpont! 
 
ÖSSZEGZÉS: 

Középpontosan hasonló kép szerkesztése egyszerű arányok esetén: 
Ha adott egy O középpont és az arány egy pozitív egész szám, akkor egy P pont 
középpontosan hasonló képét a következő módon lehet megszerkeszteni 

→ Az O pontot összekötjük a P ponttal, és meghosszabbítjuk a P-n túl 
→ Az OP távolságot az arányszámnak megfelelően felmérjük az OP félegyenesre 

Ha az arány nem egész, hanem például 
2
1 , akkor a szerkesztési eljárás a következő: 

→ Az O pontot összekötjük a P ponttal 
→ Az OP szakaszt elfelezzük, így a P’-höz jutunk 

Ha az arány az 
2
1 -nek hatványa, akkor további felezésekkel eljuthatunk a képpontig.  

 
3. Végezd el a négyszög kétszeres középpontos nagyítását! Segítségül megrajzoltuk a vetí- 

tősugarakat. 

 
 

 
4. Rajzolj a füzetedbe egy tetszőleges négyszöget, és egy O pontot! Nagyítsd a négyszöget 

háromszorosára az O pontból! Színezd a megfelelő részeket azonos színnel! 
 
5. Rajzolj a füzetedbe egy 6 cm oldalú négyzetet, és valahol a belsejében vegyél fel egy  

O pontot! Kicsinyítsd a négyzetet az O pontból a felére! 
 
6. Szerkessz rombuszt, melynek oldala 7 cm, és egyik szöge 60°-os!  
    a) Kicsinyítsd a rombuszt az egyik csúcsából negyedére! 

    b) Kicsinyítsd az előző csúcsából 
4
3 -ére! 
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6. FELADATLAP 
1. Vegyél fel a füzetedbe egy e egyenest, egy A kezdőpontú félegyenest és egy O pontot!  

a) Szerkeszd meg az egyenes és a félegyenes középpontosan hasonló képét, ha O a 
középpont és az arány 2! 

b) Szerkeszd meg az egyenes és a félegyenes középpontosan hasonló képét, ha O a 

középpont és az arány 
2
1 ! 

 
2. Vegyél fel a füzetedbe egy AB szakaszt, egy α szöget, és egy O pontot! 

a) Szerkeszd meg a szakasz és a szög középpontosan hasonló képét, ha O a középpont és az 
arány 2! 

b) Szerkeszd meg a szakasz és a szög középpontosan hasonló képét, ha  O a középpont és 

az arány 
2
1 ! 

c) Szerkeszd meg a szakasz és a szög középpontosan hasonló képét, ha O a középpont és az 
arány 3! 

 
3. Rajzolj a füzetedbe egy kört, egy szabályos hatszöget és egy O pontot! 

a) Szerkeszd meg a kör és a hatszög középpontosan hasonló képét, ha O a középpont és az 
arány 2! 

b) Szerkeszd meg a kör és a hatszög középpontosan hasonló képét, ha O a középpont és az 

arány 
2
1 ! 

 
4. Szerkessz paralelogrammát, amelynek oldalai 2 és 4 cm-esek, és egyik szöge 45˚-os! 

Betűzd meg a paralelogramma csúcsait és oldalait! 
a) ölj ki egy O pontot és nagyítsd a paralelogrammát kétszeresére az O-ból! Milyen 

alakzatot kaptál? 
b) d meg az így kapott alakzat oldalait, és számold ki az arányukat! Mit tapasztalsz? 

 
5. Rajzolj egy húrtrapézt!  

a) aszd ki valamelyik csúcsát, és kicsinyítsd abból felére! 
b) Színezd az egymásnak megfelelő oldalakat azonos színnel! Figyeld meg ezeket! Mit 

tapasztalsz? 
 
6. Rajzolj egy kört, és szerkessz bele egy szabályos hatszöget! 
    a) Nagyítsd a hatszöget a körrel 1,5-szeresére a kör középpontjából! 
    b) Figyeld meg az eredeti és a kép hatszög megfelelő oldalait és szögeit! 

7. FELADATLAP 
Párban dolgozzatok, felváltva válaszoljátok meg a kérdéseket! Használjátok az előző fel- 
adatsor rajzait! Ha elkészültetek, akkor válaszaitokat hasonlítsátok össze a csoport másik 
párjával! 
 
1. Milyen alakzatot kapunk, ha egy egyenes középpontosan hasonló képét megrajzoljuk? 

Vizsgáljuk egy egyenes és középpontosan hasonló képének a helyzetét! 
Milyen helyzetűek, ha az eredeti egyenes áthalad a középponton? 
Milyen helyzetűek, ha az eredeti egyenes nem halad át a középponton? 
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2. Ha egy félegyenest és középpontosan hasonló képét vizsgáljuk, mit tudsz elmondani? 

Egy szög és hasonló képének szárai milyen félegyenesek? 
Hogyan neveztük az ilyen szögeket? 

 
3. Hogyan helyezkedhet el egymáshoz képest egy szakasz és középpontosan hasonló képe, 

attól függően, hogy hol a hasonlóság középpontja? Készíts rajzokat! 
Milyen alakzatot kapunk, ha egy kört középpontosan nagyítunk, vagy kicsinyítünk? 

 
ÖSSZEGZÉS: 

Egy egyenes középpontosan hasonló képe egyenes. Ha a középpont az egyenesen van, akkor 
képe önmaga, ha az egyenesen kívül esik, akkor az egyenes és képe párhuzamos egymással. 
Egy félegyenes középpontosan hasonló képe, az eredetivel egyállású félegyenes. Ez igaz a 
középpontosan hasonló szögek száraira is, ezért ezek egyállásúak, vagyis azonos nagyságúak. 
A középpontos hasonlóság tehát szögtartó transzformáció.  
Bármely szakasz és középpontosan hasonló képe párhuzamos, vagy egy egyenesbe esik. 
Egy kör középpontosan hasonló képe kör. 
Középpontos hasonlóság esetén bármely két szakasz hosszának aránya megegyezik képeik 
arányával. 
 

8. FELADATLAP 
1. Egészítsd ki a szöveget a „hasonlóság”, „középpontos hasonlóság” szavakkal! 

    A középpontos hasonlóság a hasonlóság egy speciális esete. Ez azt jelenti, hogy minden 

olyan tulajdonság, ami a                                                           -ra érvényes, az teljesül a 

                                                          -ra is. Ha Venn-diagramon ábrázoljuk a hasonlóság és 

a középpontos hasonlóság tulajdonságait, akkor két olyan halmazt kell rajzolni, melyek 

közül az egyik tartalmazza a másikat. A belső halmazban lesznek a 

                                                          tulajdonságai, a külsőben pedig a 

                                                          tulajdonságai. Biztosan ismeritek azt a mondást, hogy 

„Nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar.” Írjátok most át ezt a mondást: „Nem 

minden                                                                                                                       de 

minden                                                                                                                      .” 
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2. Címkézd fel a halmazokat a „hasonlóság tulajdonságai” illetve a „középpontos hasonlóság 
tulajdonságai” nevekkel! Írd a tanult tulajdonságokat a halmazábra megfelelő részébe! 

 

 
 
EMLÉKEZTETŐ: 
Ha adott egy e egyenes és rajta kívül egy P pont, akkor az e egyenessel párhuzamost a P pon- 
ton át úgy szerkeszthetünk, hogy felhasználjuk a paralelogramma oldalainak párhuzamos- 
ságát. 
 
A szerkesztés menete: 

1. lépés: jelöljünk ki két 
pontot az egyenesen! 

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

3 lépés: Rajzoljunk egy P 
középpontú AB sugarú kört! 

 

 
 

 

 

 

 

Az így kapott R pontot P-vel összekötve az eredeti e egyenessel párhuzamos egyenest 
kapunk. 
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TUDNIVALÓ: 

Ha adott az O középpont, valamint egy A pont és annak középpontosan hasonló képe A’, 
akkor bármely pont képe megszerkeszthető. 
Szeretnénk B pont képét, vagyis B’-t megszerkeszteni. Gondoljuk végig a következőket: 
→ Mivel középpontos nagyításról van szó, ezért B’ rajta van az O kezdőpontú OB 

félegyenesen.  
→ Mivel bármely szakasz és középpontosan hasonló képe párhuzamos, ezért AB és A’B’ is.  
A szerkesztés menete tehát: 
 

1. lépés: Húzzuk meg az OB 
félegyenest! 

 

2. lépés: Húzzuk be az AB 
szakaszt! 

 

3. lépés: húzzunk 
párhuzamost AB-vel az A’ 
ponton át! 
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9. FELADATLAP 
1. Szerkeszd meg a megadott pontok képét, illetve eredetijét, ha az O középpontú hasonlóság 

az A pontot A’-be viszi! 

 
 
2. Szerkeszd meg az ABC háromszög O pontra vonatkozó kicsinyített képét, ha az A csú- 

csának képe A’! 

 
 

a) 

b) 
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3. Végezd el az A1B1 szakasz kétszeres (A2B2), háromszoros (A3B3) illetve négyszeres (A4B4) 
nagyítását! A középpont legyen az O pont!  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figyeld meg a rajzod, és válaszolj a kérdésekre! 
a) Mit mondhatunk el az A1B1 szakaszról és nagyított képeiről? (helyzetük, nagyságuk) 
b) Mit mondhatunk el az A2A3 és az OA1 szakasz hosszáról? 
c) Van még ilyen hosszú szakasz a rajzon? 
d) Keress még egyenlő szakaszokat a képen! 

 
4. A képen látható B3 pont O középpontú háromszoros nagyítással készült. Végezd el az  

A1 pont kétszeres illetve háromszoros nagyítását, és annak felhasználásával szerkeszd meg 
az eredeti B1 pontot, és kétszeresen nagyítását is!  

 
 
 
 

 
 
 
5. Oszd fel az OB3 szakaszt három egyenlő részre!  
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ÖSSZEGZÉS: 

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

1. lépés: Vegyük fel a szakaszt! 

 
 

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

 

3. lépés: Az utolsó osztópontot 
kössük össze a B ponttal, és 
ezzel az egyenessel húzzunk 
párhuzamosakat a többi 
osztóponton át! 

 

 

10. FELADATLAP 
1. a) Rajzolj a füzetedbe egy AB szakaszt, és oszd fel hét egyenlő részre! 

b) Jelöld meg az A végponttól számított 
7
2 -ét! 

2. Rajzolj a füzetedbe egy háromszöget! 
a) Kicsinyítsd valamelyik csúcsából egyharmadára! 
b) A kapott képet az előzővel azonos középpontból nagyítsd négyszeresére! 
c) A b) részben kapott kép az eredeti háromszögnek kicsinyített vagy nagyított képe? 

Határozd meg a hasonlóság arányát!  
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3. Rajzolj a füzetedbe egy négyszöget! Először nagyítsd a kétszeresére az egyik csúcsából, 
majd a kapott képet kicsinyítsd az ötödrészére! Az eredetinek milyen arányú hasonló képét 
kaptad?  

4. Rajzolj egy paralelogrammát, és jelöld be a szimmetria középpontját (O) is! Szerkeszd meg 
a középpontosan hasonló képét úgy, hogy legyen O a hasonlóság középpontja, és az arány 

pedig 
3
2 ! 

11. FELADATLAP 
1. Ez a két házikó középpontos nagyítással készült. Mérd le a kérdezett adatokat (pirossal 

jelöltük), és számíts arányokat! 

 
 
 eredeti (cm) nagyított (cm) 
házfal magassága:   
az alap szélessége:   
a magasság és 
szélesség aránya: 

  

a kémény magassága:   
a tető magassága:   
a kémény és a tető 
aránya: 

  

az ablak szélessége   
az ablak magassága   
az ablak 
szélességének és 
magasságának aránya 

  

 
Mit tapasztalsz? Gyűjts egymással megegyező arányokat a táblázat adatai között! 
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TUDNIVALÓ: 

Középpontosan hasonló alakzatoknál az eredeti alakzat bármely két szakaszának az aránya 
megegyezik a képeik arányával. 
 
EMLÉKEZTETŐ: 

A háromszögek egybevágóságának alapesetei: 
Két háromszög egybevágó, ha egyenlő 

→ három oldaluk; vagy 
→ két oldaluk, és a közéjük zárt szög; vagy 
→ két oldaluk, és a hosszabbikkal szemben fekvő szög; vagy 
→ egy oldaluk és a rajta fekvő két szög. 

12. FELADATLAP 
1. Az alábbi állításokról döntsd el, hogy melyik igaz (I), melyik hamis (H). 

a) Ha két háromszög egybevágó, akkor oldalaik páronként egyenlők. 
b) Ha két megadott szakaszból, és egy megadott szögből háromszögeket szerkesztünk úgy, 

hogy a két szakasz a háromszög két oldala, a megadott szög pedig az általuk közrezárt 
szög, akkor az így kapott háromszögek egybevágók lesznek. 

c) Ha két háromszög szögei megegyeznek, akkor a két háromszög egybevágó. 
d) Ha egy megadott szakaszból és két szögből háromszögeket szerkesztünk úgy, hogy a két 

szög a megadott oldalon van, akkor a kapott háromszögek egybevágók lesznek. 
e) Ha a következő adatokból háromszögeket szerkesztünk, akkor azok egybevágók lesznek: 

a = 5 cm, b = 10 cm, c = 18 cm. 
f) A háromszögek szokásos betűzése szerint adott: a = 6 cm, b = 8 cm, α = 55˚. Az ezekkel 

az adatokkal szerkesztett háromszögek egybevágóak. 
g) Ha két egyenlőszárú háromszög szárai 5 cm-esek, és szárszögük 46˚-os, akkor a két 

háromszög egybevágó. 
h) A szabályos háromszögek mindig egybevágóak. 

 
ÖSSZEGZÉS 

Két háromszög hasonló, ha  
→ oldalaik aránya páronként egyenlő; vagy 
→ két oldaluk aránya, és a közéjük zárt szög egyenlő; vagy 
→ két oldaluk aránya, és a hosszabbikkal szemben fekvő szög egyenlő; vagy 
→ van két egyenlő nagyságú szögük.. 
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13. FELADATLAP 

1. Két háromszög közül az egyiknek az oldalai : AB = 3,2 cm, BC = 6,4 cm és AC = 4,8 cm, a 
másiké EF = 4,8 cm, FG = 2,4 cm, és EG = 3,6 cm. Igaz-e, hogy a két háromszög hasonló? 
Ha igen, akkor mely oldalak és csúcsok felelnek meg egymásnak. 

 
2. Két négyszög oldalai ebben a sorrendben 3 cm, 4,5 cm, 3,2 cm és 5,5 cm, valamint 6 cm,  

9 cm, 6,4 cm és 11 cm. Hasonló-e a két négyszög? 
 
3. Egy háromszögről azt tudjuk, hogy két szöge: 45 és 56 fokos. Egy másik háromszögnek 

van egy 79 és egy 56 fokos szöge. Hasonló-e a két háromszög? 
 
4. Egy háromszög oldalai: 3 cm, 3,5 cm és 4,5 cm. Egy hozzá hasonló háromszög kerülete  

33 cm. Mekkorák az oldalai? 

FELADATGYŰJTEMÉNY 

1. Rajzold meg koordinátarendszerben azt az ötszöget, melynek csúcsai: A(–2; – 4), B(– 4; 2), 
C(0; 6), D(4; 4) és E(2; –2)! Végezd el az utasításnak megfelelő transzformációt, és rajzold 
meg a kapott alakzatot a megadott színnel! 
a)piros: ( ) ( )xyyx ;2; −a  

b) kék: ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −− yxyx

2
1;

2
1; a  

c) zöld: ( ) ( )yxyx 2;2; −a  
d)Melyik a hasonlóság ezek közül? Add meg mindegyik esetben a hasonlóság arányát! 

2. Egy hozzárendelés a kék alakzatot a pirosba vitte. 
Betűzd meg a csúcsait, és olvasd le a koordinátáikat!  
Figyeld meg, és add meg a szabályt! 
( )ayx;   

Mi a neve ennek a geometriai transzformációnak?
 . 

 

 

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

Mi a neve ennek a geometriai transzformációnak?  

 
 
5. Szerkessz paralelogrammát, melynek oldalai 3 cm és 4 cm, és egyik szöge 30˚-os! Nagyítsd 

az egyik csúcsából 3-szorosra! 
 
6. Szerkessz deltoidot, melynek szimmetriaátlója 10 cm, és oldalai 5 és 7 cm-esek! 

Kicsinyítsd az átlói metszéspontjából felére! 
 
7. A képen egy háromszöget és kétszeres arányú középpontosan nagyított képét látod. Figyeld 

meg a rajzot, és egészítsd ki a szöveget! 

 
Az AB oldal és a                oldal párhuzamos egymással. 

A                oldal és a                oldal párhuzamos egymással. 

Az α szög és a                 szög egyállásúak, ezért nagyságuk                   . 

A                szög és a                szög egyenlő nagyságú, mert                   . 

Mi a neve ennek a geometriai transzformációnak?                                                     . 
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8. Az A’B’C’ háromszög az ABC háromszög nagyított képe. Mérd meg a lenti szakaszokat, és 
számítsd ki az arányukat! 

 

 
 

=
A' B'
AB

 =
BC

CB ''  =
AC

CA ''  

=
BC
AB  =

''
''

CB
BA  =

BC
AC  

=
''
''

CB
CA  =

''
''

CA
BA  =

AC
AB  

Ahol egyforma arányokat kaptál, magyarázd meg, hogy miért egyeznek!  

 
9. Rajzolj egy 8 cm-es szakaszt, és szerkesztéssel oszd fel öt egyenlő részre! Méréssel elle- 

nőrizd, hogy pontosan dolgoztál-e! 
 

10. Rajzolj a füzetedbe egy PS szakaszt! 

a) Oszd fel a szakaszt 9 egyenlő részre! 

b) Jelöld a P ponthoz közelebbi 
9
2 -ét! 

c) Vegyél fel egy R pontot, amelyik a P és S pontokkal együtt egy háromszöget határoz 

meg, és kicsinyítsd az RPS háromszöget középpontosan a P pontból 
9
2 -ére! 

 
11. Rajzolj egy téglalapot a koordinátarendszerbe, és olvasd le a csúcsainak a koordinátáit! 

Végezd el az utasításokat a leolvasott koordinátákkal! Rajzold meg az így kapott 
alakzatokat! 

 

a) ( ) ( )yxyx 2;2; a  b) ( ) ( )13;23; −− yxyx a  c) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ yxyx

2
1;

2
1; a  

d) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − yxyx

3
1;

3
1; a  e) ( ) ( )yxyx 2;12; +a  f) ( ) ( )yxyx −− ;; a  

g) ( ) ( )yxyx 2;2; −a  h) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ yxyx

2
3;

2
3; a   

 





 
 

 
 

GEOMETRIAI 
TRANSZFORMÁCIÓ 
Rendszerező ismétlés 
 

Készítette: Birloni Szilvia 

0874. MODUL 
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TUDNIVALÓ: 
A tanult síkbeli geometriai transzformációk közül a tengelyes és középpontos tükrözés, eltolás 
valamint az elforgatás egybevágósági transzformáció. Ez azt jelenti, hogy bármely alakzat és 
képe esetén a megfelelő szakaszok hossza egyenlő. Ez azt is jelenti, hogy az alakzat és a képe 
mozgatással fedésbe hozható. Az ilyen geometriai transzformációk szögtartók is. 
 

1. FELADATLAP 
1. A következő táblázatban vektorok kezdőpontjait illetve végpontjait adtuk meg. Ábrázold 

ezeket koordinátarendszerben, és színezd egyformára az azonosakat! 
 
név a b c d e f g h 

kezdőpont (–2; 5) (5; 8) (0; 3) (4; –3) (7; 5) (– 6; 2) (– 4; 6) (–1; –5) 

végpont (1; 3) (2; 6) (3; 1) (7; –1) (10; 7) (–3; 0) (–7; 4) (2; 7) 

 
2. Rajzold meg a koordinátarendszerben azt a négyszöget, melynek csúcsai a következők: 

A(–7; 1), B(–3; 1), C(0; 7), D(–4; 7)! Milyen négyszöget kaptál? 
 
a) Tükrözd a négyszöget az y tengelyre, és olvasd le a koordinátáit! Mit tapasztalsz? 
b) Told el a négyszöget úgy, hogy az A csúcsa a (–3; –2) pontba kerüljön! Olvasd le a többi 

csúcs koordinátáját! Mit tapasztalsz? 
c) Keress a rajzodon egyállású és fordított állású szögeket, és színezd őket azonos színűre! 
 

3. Rajzold meg a koordinátarendszerben azt a négyszöget, melynek csúcsai a következők:  
A(–7; 1), B(–3; 1), C(–1; 5), D(–9; 5). Milyen négyszöget kaptál? 
 
a) Tükrözd a négyszöget az origóra, és olvasd le a koordinátáit! Mit tapasztalsz? 
b) Forgasd el az eredeti négyszöget az origó körül 90 fokkal, az óramutató járásával egyező 

irányba! Olvasd le a koordinátáit. Mit tapasztalsz? 
c) Keress a rajzodon egyforma nagyságú merőleges szárú szöget, és színezd őket azonos 

színnel! 
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4. A piros betűk a feketékből középpontos hasonlósággal készültek. Olvasd le a hasonlóság 
arányát! 

  
 
 
5. Rajzolj a füzetedbe egy konkáv deltoidot!  
    a) Nagyítsd az egyik csúcsából háromszorosára! 

    b)Nagyítsd ugyanabból a csúcsából 
2
3 -szeresére! 

 
6. Szerkessz egyenlőszárú háromszöget, melynek szárai 5 cm-esek, alapja 6cm! Rajzolj fel 

egy vektort, és szerkeszd meg az háromszög eltolt képét! 
 
 
 





 
 

 
 

GÚLA, KÚP, GÖMB 
Ismerkedés a gúlával, kúppal 
 

Készítette: Vépy-Benyhe Judit 

0881. MODUL 
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1. FELADATLAP 

1. A képen látható tárgyak közül melyik gúla? Melyik körkúp? Melyik hasáb? Melyik 
körhenger? Melyik gömb? 
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2. A forgáskúp keletkezése szemléletesen:  
A tanár által adott síkidomot ragasszátok egy hurkapálcára a szövegben leírt (vagy ábrán 
jelölt) helyre. Forgassuk körbe a térben ezt a síkidomot a hurkapálca körül. Milyen testet 
söpör végig a síkidom? (Milyen testet foglal el a térből?) Válaszd ki a megfelelő betűjelű 
testet a táblázat után található testek közül! Töltsd ki a táblázat hiányzó mezőit! 
 

Szöveggel Ábrával 
(síklap) Betűjel Szöveggel Ábrával 

(síklap) Betűjel 

a) Forgassunk 
egy derékszögű 
háromszöget az 
egyik befogója 
mentén. 

 

 

d) Forgassunk egy 
                            az 
                                
                                 
mentén.  

 

 

b) Forgassunk 
egy                     
az 
                            
                             
mentén.   

 

e) Forgassunk egy 
tompaszögű 
háromszöget a 
                                 
mentén.  

 

 

c) Forgassunk 
egy kört az egyik 
átmérője mentén.  

 

 
f) Forgassunk egy 
négyzetet az egyik 
átlója mentén. 

 

 

   

A B C 

 
 

 

D E F 
 

·
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2. FELADATLAP 

TUDNIVALÓ 

Körkúp: 

Vegyünk egy kört. Ez lesz az alaplap. 

 

Jelöljünk ki egy pontot (C)! Ez a pont bárhol lehet a térben, de abba a síkba nem eshet, ahol a 
kör van. 

   

Ez a pont lesz a kúp csúcsa. 

C2 vagy itt, C1 
Itt, 

C3 
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Most kössük össze ezzel a ponttal a körvonal minden pontját! 

   

 
Ezek a szakaszok az alkotók. 
Így körkúphoz jutunk. 

   

C2 

C1 

C3 

C2 

C1 

C3 
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Egy különleges körkúp, a forgáskúp: 

 

A körkúp részei: 
Alaplap: a körlap. 
Alkotó: a csúcsot a körlap egy pontjával összekötő szakasz. 
A körkúp magassága: A csúcs távolsága az alaplaptól. 
 

  

Palást: az összes alkotó egyesítésével kapott idom (tölcsér vagy süveg formájú). Másképpen: 
Ha a körkúpnak eltávolítom az alaplapját, a maradék a palást. 

  

palást (a körkúp 
alkotói együtt) 

magasság 

csúcs 

alaplap 

alkotók 

alkotók 

csúcs 

alaplap 

magasság 

palást (a körkúp 
alkotói együtt) 
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A forgáskúp különlegessége: Minden alkotója egyenlő hosszú. A csúcsa a középpontja 
„felett" van. 

 

 

Gúla: 

Vegyünk egy sokszöget! Ez lesz az alaplap.  

  

Vegyünk egy pontot, ami bárhol lehet, csak a sokszög síkjában nem. Ez lesz a gúla csúcsa. 

  

palást 
alkotó 

csúcs 

magasság 

alaplap 
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Kössük össze a sokszög összes határpontját ezzel a ponttal. Ezek a szakaszok az alkotók. 

  

Így gúlát kapunk. 

  

Élváz modellel így néznek ki: 
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A gúla részei: 

A gúlát csupa sokszöglap határolja. Van egy alaplapja, és vannak oldallapjai, melyek 
háromszögek, amik a gúla csúcsában találkoznak. Az oldallapok együttesen alkotják a 
palástot. 

  

Az alaplap sokszögének oldalai a gúla alapélei, a többi éle a gúla oldaléle. A gúla magassága 
a csúcs távolsága az alaplap síkjától. 

  

Egy különleges eset: 

 

Palást (oldallapok együtt) Palást (oldallapok együtt)

alapél 
alaplap 

magasság 

oldalél 

csúcspont 

alaplap 

alapél 

oldalél 

csúcspont 

 

 

magasság

csúcspont

alaplap 
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Ha a gúla alaplapja szabályos, és a csúcs éppen a szabályos sokszög középpontja felett van, 
akkor szabályos gúlának nevezzük. A szabályos gúla minden alapéle egyenlő hosszú, és 
minden oldaléle egyenlő hosszú. Az oldallapok egyenlőszárú háromszögek. 

  

Négyszögalapú szabályos gúla. 

  

Hatszögalapú szabályos gúla. 

A gúla lehet konkáv is. 

Vegyünk egy konkáv sokszöget! 
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Tűzzünk ki egy pontot a sokszög síkján kívül: 

 

Kössük össze a síkidom összes határpontját ezzel a ponttal. 

 

Így egy gúlát kapunk. 

 

×C

×C
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Hasáb:  

Vegyünk egy sokszöget. Ez lesz az alaplap.  

  

A sokszöget toljuk el (csúsztassuk el) a térben egy vektorral (ami nem illeszkedik a sokszög 
síkjára). Ezt az újonnan kapott sokszöget szintén alaplapnak hívjuk. 

  

Kössük össze az eredeti sokszög minden egyes határpontját a képével. Ezek a szakaszok 
egymással párhuzamosak, és egyenlő hosszúak. Ezek a hasáb alkotói. 
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Így hasábhoz jutunk. 

  

A hasáb részei: 

A hasábot csupa sokszöglap határolja. 
Alaplapok: a két sokszöglap. 
Oldallapok: A hasáb többi lapja, ezek paralelogrammák. 
Magasság: A hasáb alaplapjait tartalmazó síkok távolsága. 
Alapél: Az alaplapok sokszögeinek oldalai. 
Oldalél: A hasáb többi éle. Ezek egymással párhuzamosak és egyenlő hosszúságúak. 

  

Egy különleges eset:  

 

 

 

magasság

 

alapél 

oldalél 
magasság 

alaplap 

oldallap 
oldallap 

magasság 

alapél 

oldalél 

alaplap 
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Palást: A hasáb oldallapjainak összessége. 

  

Egyenes hasáb: Olyan hasábok, melyek alkotói merőlegesek az alapokra. Ennek oldallapjai 
téglalapok, magassága megegyezik az alkotó hosszával. 

  

 
A szabályos sokszögalapú egyenes hasábok különlegesek: az alaplapjuk szabályos sokszög, 
az oldalélek merőlegesek az alap síkjára (a vektor, mellyel az eredeti sokszöget eltoltuk, 
merőleges a sokszög síkjára). Az oldallapjai téglalapok. 

   

Szabályos hatszögalapú 
egyenes hasáb 

Szabályos ötszögalapú 
egyenes hasáb  

Szabályos háromszögalapú 
egyenes hasáb 

Palást 
Palást 
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Vannak konkáv hasábok is. 

Vegyünk egy konkáv sokszöget. 

 

Ezt a sokszöget toljuk el (csúsztassuk el) a térben egy vektorral, ami nem párhuzamos a 
sokszög síkjával!  

 

Ezután kössük össze a sokszög minden egyes határpontját a képével. 
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Így egy hasábhoz jutunk. 

 

Körhenger: 

Vegyünk egy körlapot. Ez lesz az alaplap. 

 

Ezt a körlapot toljuk el (csúsztassuk el) a térben egy vektorral, ami nem párhuzamos az 
alaplap síkjával! Ezt az újonnan kapott kört szintén alaplapnak hívjuk. 
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Ezután kössük össze a körvonal minden egyes pontját a képével. Ezek a párhuzamos, egyenlő 
hosszúságú szakaszok az alkotók. 

  

Így hengerhez jutunk. 

  

A körhengert két körlap, és egy „körbe hajlított” téglalap határolja. 
Alaplapok: a két körlap. 
Palást: A „körbe hajlított” téglalap. 
Magasság: A henger két alaplap síkjainak távolsága. 

  

magasság 
alkotók 

alaplapok alaplapok 

alkotók 
magasság 
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Egy különleges eset: 

 

Henger határfelülete az alaplapok nélkül: palást. 

  

A forgáshenger olyan henger, melynek alkotói merőlegesek az alaplap síkjára. 

   
 

magasság

palást palást 
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1. Melyik állítás igaz, melyik hamis? 
A henger alkotói egymással párhuzamosak. 
A gúlának végtelen sok alkotója van. 
A kúp minden alkotója egyenlő hosszú. 
A gúla minden oldaléle egyenlő hosszú. 
Van olyan gúla, melynek alapélei egyenlő hosszúak. 
Van olyan henger, melynek palástja téglalap alakú. 
A hasáb minden alkotója oldalél. 
A gúlának nincsenek alkotói. 

 
3. FELADATLAP 

Kúp: (olvasmány) 

Adott egy (zárt, véges) síkidom. Ez lehet egy sokszög, egy kör, vagy egy bármilyen „amőba” 
alak. Ez a síkidom az alaplap. 

 

Tűzzünk ki egy pontot a síkidom síkján kívül! Ez lesz a csúcspont. 

 

×P2×P1 

×P3

Itt vagy itt

vagy akár itt.

S
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Majd kössük össze a kitűzött pontot a síkidom minden egyes határoló pontjával! Így 
félegyeneseket kapunk, melyek a pontból a síkidom határoló pontjain át vezetnek. Ezek a 
félegyenesek alkotják a végtelen kúpot. Olyan ez, mintha a pont lenne a lámpa, melyből a 
síkidomot világítanánk meg. 

 

Vegyük ezeknek a félegyeneseknek azon szakaszát, ami összeköti a csúcspontot a határ- 
pontokkal! 

 

Így ezek a szakaszok és az adott síkidom együtt egy véges testet alkot, melynek neve kúp. 

Ha a síkidom kör, körkúpról beszélhetünk. 

 

×P3

×P1 

S

×P3

×P1 

S
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Ha a síkidom sokszög, gúláról beszélhetünk. 

 

4. FELADATLAP 

1. Töltsd ki a hiányzó részeket! 

ELNEVEZÉSEK: 

A szabályos gúlák olyan gúlák, melyek alapja szabályos sokszög, oldallapjai egybevágó 
egyenlőszárú háromszögek. A csúcspont éppen a szabályos sokszög középpontja felett 
van. 
Tetraéder vagy háromszögalapú gúla: 

 

Olyan gúla, melynek alaplapja háromszög. Oldallapjai:                                        .        db 
csúcsa,        db oldallapja,        db éle van. 

Háromszögalapú szabályos gúla: 

 

Olyan gúla, melynek alaplapja                                                               háromszög. Oldallapjai: 
                                       .        db csúcsa,        db oldallapja,        db éle van. Oldalélei egyenlő 
hosszúak, alapélei szintén egyenlő hosszúak. 
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Szabályos tetraéder: 

 

Minden lapja egybevágó,                                                              háromszög.        db csúcsa, 
       db lapja,        db éle van. 

Négyszögalapú szabályos gúla:  

 

Alaplapja                                                 , oldallapjai egybevágó,                                               
háromszögek.        db csúcsa,        db lapja,        db éle van. 

Hatszögalapú szabályos gúla: 

 

Alaplapja:                                                             . Oldallapjai:        db egybevágó 
                                                            .        db csúcsa,        db lapja,        db éle van. 
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5. FELADATLAP 

1. Az ábrán látható testek közül melyik forgáskúp? Melyik gúla? Ezek betűjeleit megfelelő 
sorrendbe rakva egy-egy szót kaptok. Ha a két szót egymás mögé rakjátok, egy összetett szó 
keletkezik. Melyik ez az összetett szó? Nevezzétek meg egyenként a gúlákat! (Pl. 
háromszögalapú szabályos gúla)  

 

Színezd ki a gúlák és a forgáskúpok alaplapját! 

L 

Ó 

I Z 

A H 

P 

P 

Í 

Ó 

R 

A M 

A K 

A J K L 

O 
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6. FELADATLAP 

1. Az alábbi táblázat hasábok alaplapjainak alakját, éleinek, lapjainak, csúcsainak számát 
tartalmazza. Töltsd ki a hiányzó mezőket! 

Hasáb 
alaplapjának 
alakja: 

téglalap rombusz derékszögű 
háromszög 

szabályos 
ötszög 

szabályos 
háromszög 

szabályos 
tizenkétszög n szög 

hasáb 
csúcsainak 
száma 

       

hasáb 
éleinek 
száma 

       

hasáb 
lapjainak 
száma 

       

2. Az alábbi táblázat gúlák alaplapjainak alakját, éleinek, lapjainak, csúcsainak számát 
tartalmazza. Töltsd ki a táblázatot! 

Gúla 
alaplapjának 
alakja: 

derékszögű 
háromszög 

egyenlőszárú 
tompaszögű 
háromszög 

konkáv 
ötszög 

szabályos 
ötszög négyzet téglalap rombusz

gúla 
csúcsainak 
száma 

       

gúla éleinek 
száma        

gúla 
lapjainak 
száma 

       

 

Gúla 
alaplapjának 
alakja: 

    n szög 

gúla 
csúcsainak 
száma 

7     

gúla éleinek 
száma  16 9   

gúla 
lapjainak 
száma 

   15  

Fogalmazd meg tapasztalatod! 
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Euler tétele  

3. Töltsd ki a táblázat hiányzó mezőit! 

 
 
Tapasztalat: 
Ez az Euler-tétel. 

 
hatszög- 
alapú 
hasáb 

háromszög- 
alapú gúla téglatest nyolcszög- 

alapú hasáb 

ötszög
alapú 
hasáb 

tízszög- 
alapú 
gúla 

oldallapok 
száma       

csúcsok 
száma       

élek száma       

csúcsok 
száma + 
oldallapok 
száma 
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Gúla hálója 

7. FELADATLAP 

1. Melyik lehet ezek közül a hálók közül egy gúla hálója? Mi a közös azokban a fogalmakban, 
ami a gúlák hálójára van írva? 

 

banán ibolya 

ég 

rózsa 

tenger 

áfonya 

szegfű 

búzavirág 
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2. Színezd kékre az alaplapokat, és sárgára a palástot alkotó lapokat! Mit figyelhetsz meg? 
Hogyan rendezték az oldallapokat? 

 
Próbáld hasonlóképpen kiegészíteni a következő gúlahálókat! (Itt is színezd ki az 
alaplapokat kékre, és a palástot alkotó lapokat sárgára.) 

 
Színezd egyforma színnel az egymáshoz illeszkedő éleket! 

 

a) b) c) 
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3. Forgáskúp hálója 

TUDNIVALÓ: 

Tapasztaltuk, hogy a forgáskúp kiterített hálója egy körből (az alapkör) és egy körcikkből 
(palást) áll. Az alapkör sugarát r betűvel, míg az alkotót a betűvel szoktuk jelölni.  
 

 
Az alapkör kerülete éppen a palást körívének hosszával egyezik meg (ezek egymáshoz 
illeszkednek). 

 
 
Észrevétel: Ha tekintjük a forgáskúp ábrán látható síkmetszetét, láthatjuk, hogy a kúp 
testmagassága, az alapkör sugara, és az alkotó egy derékszögű háromszöget alkot, így 
alkalmazható rá a Pithagorasz-tétel. 

r 

a 
M 

· 

r 

a 
r a 

Kalapkör 

ikörcikk 
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FELADATGYŰJTEMÉNY 

1. Milyen ismert geometriai idomokat, testeket látsz az alábbi ábrán? Nevezz meg minél 
többet! 

 

 



146    MATEMATIKA „A” • 8. ÉVFOLYAM TANULÓI MUNKAFÜZET 
 

2. A felsorolt használati tárgyak melyik geometriai test alakjára hasonlítanak? 
 

a) Gyufásdoboz  
b) Kupola (épületeken, pl. Bazilikán)  
c) Labda  
d) Tölcsér  
e) Lufi  
f) Literes papír üdítős doboz   
g) Piramis  
h) Csákó  
i) Tabletta  
j) Cilinder (perem nélkül)   
k) Tejes doboz   
l) Teniszlabda   
m) Hoki korong  
n) Szekrény   
o) Dobókocka  
p) Tésztaszűrő  
r) Tégla  
s) Fagylalttölcsér  
t) 0,33 l-es fém üdítős vagy sörös doboz  
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3. Melyik test hová tartozik? Írd a megfelelő helyre a test sorszámát!  
Gúla: 
Egyenes hasáb: 
Hasáb: 
Forgáskúp: 
Forgáshenger: 
Minden lapja sokszög: 
Téglatest: 
Van két éle, ami merőleges egymásra: 
Kocka: 
Forgástestek: 
Körkúp: 
Körhenger: 

 
 

2. 3. 
4. 

6. 

7. 
9. 

11. 

13. 

14. 
15. 

16. 

18. 

20. 19. 

21. 22. 

10.

1. 

17.

23.

25. 

24. 

12. 

8. 

5. 
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4. a) Hány oldallapja van annak a gúlának, melynek tíz csúcsa van? 
b) Hány éle van annak a gúlának, melynek hat csúcsa van? 

5. Az alábbi táblázat gúlák alaplapjainak alakját, éleinek, lapjainak, csúcsainak számát tar- 
talmazza. Töltsd ki a táblázatot!  

Gúla 
alaplapjának 
alakja: 

     n szög 

gúla csúcsainak 
száma 6      

gúla éleinek 
száma  5  18   

gúla lapjainak 
száma   4  13  

Fogalmazd meg tapasztalatod! 

6. Képzeljünk el egy kastélyt, ahol a kastély tornyai és az épület részei geometriai testek. 
(Forgáskúpok, forgáshengerek, szabályos gúlák, szabályos hasábok) Építs kastélyt ilyen 
geometriai testekből! 

7. Az alábbi hálók közül melyik lehet szabályos gúla hálója? Ezeket a hálókat színezd ki: az 
alaplapot kékre, az oldallapokat sárgára! 

 
 

A 

B 

C 

D E 

F 



 
 

 
 

GÚLA, KÚP, GÖMB 
A gúla, a kúp, a gömb felszíne 
 

Készítette: Vépy-Benyhe Judit 

0882. MODUL 
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1. FELADATLAP 
1. Állításokat olvashattok a felszínről. Próbáljátok elönteni, melyik igaz, melyik hamis! 

a) Egybevágó testek felszíne egyenlő. 
b) Ha egy testet több testre szétdarabolok akkor a kapott testek felszíneinek összege az 

eredeti test felszínével egyezik meg. 
c) A felszín mérőszáma mindig egész szám. 
d) Ha két test felszíne egyenlő, akkor a két test egybevágó. 
e) Ha egy téglatest éleinek hosszát a kétszeresére változtatom, akkor a test felszíne a 

nyolcszorosára nő. 
f) Ha egy testet csupa síklap határol, a test felszíne a határolólapok területeinek összege. 
g) Mivel a terület mérőszáma mindig pozitív szám, ezért a felszín mérőszáma is pozitív 

szám. 
 
2. (A) Egy henger magassága 1 dm, alapkörének átmérője 6 cm. Készítsd el hálójának 

vázlatos rajzát! Mekkora a henger felszíne? 

 
 
3. (B) Egy kocka éle 8 dm. Készítsd el hálójának vázlatos rajzát! Mekkora a felszíne? 
 

 
 
4. (C) Egy téglatest egy csúcsba futó éleinek hossza: 1 dm, 8 cm, és 0,5 dm. Készítsd el 

hálójának vázlatos rajzát! Mekkora a téglatest felszíne? 
 

 
 
5. (D) Egy hasáb magassága 1 dm. Az alaplap derékszögű háromszög, melynek két befogója 

5 és 12 cm hosszú. Készítsd el hálójának vázlatos rajzát! Mekkora a hasáb felszíne? 

 

·
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I. Gúla felszíne 

ÖSSZEGZÉS: 

Szabályos gúlák felszínét úgy tudjuk kiszámítani, hogy az alaplap területét kiszámoljuk, majd 
az oldallapok egybevágó egyenlőszárú háromszögei közül egyiknek a területét is kiszámoljuk, 
és megszorozzuk a megfelelő darabszámmal. Mivel ezekben a feladatokban az alaplap 
szabályos sokszög, ha szükséges, akkor egybevágó háromszögekre bontható, melyekből 
szintén elég egyet kiszámolni és megszorozni a megfelelő darabszámmal. 
Jelölések: Az alapélt jelölhetjük a-val, az oldallap magasságát mo-val, az oldalélt o-val, a test- 
magasságot M-mel. 

 
 
Pl.: Szabályos négyoldalú gúla felszíne: 
 

 
 

a 

mo

A = Tnégyzet + 4 · Tháromszög = a · a + 4 · 
2

oa m⋅  

a 

mo M 
o 
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6. Lusta Lajcsi úgy döntött, elege van a sok számolgatásból! Ha szabályos gúla felszínét kell 
számolni, ő bizony veszi az alaplap kerületét és megszorozza az oldallap magasságával, 
elosztja kettővel, így éppen megkapja a kiterített palást területét.  

    alaplap oldallap
palást

K m
T

2
⋅⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 Okos Kata teljesen felháborodott ezen a számolási mód- 

szeren, és kioktatta Lajcsit, hogy nem lehet így leegyszerűsíteni a dolgokat! Számolj utána, 
igaza lehet-e Lajcsinak! (Az előző gúlát használd megint!) Próbáld meg megmagyarázni, 
miért lehet igaza, illetve miért nem lehet igaza Lajcsinak. Segít az alábbi ábra! 

 

2. FELADATLAP 
1. Mekkora az alábbi szabályos gúlák felszíne? 

a) Az alaplapja 4 cm oldalhosszúságú négyzet, oldallapjait alkotó háromszögeinek 
magassága 5 cm. Szerkeszd meg a gúla hálóját! 

    b) Az a) feladatban lévő gúlát vágjuk két egybevágó testre a csúcsán keresztül úgy, hogy az 
alaplap az egyik oldalfelező merőlegese mentén váljon szét. (Segít az ábra!) Milyen 
testet kaptál? Vajon a két test felszínének összege egyezik-e az eredeti gúla felszínével? 
Állításod indokold! Mekkora lett a két test felszíne külön-külön? 

 
 

a 

mo M 

a 

mo M 

·

a

moM 

a

moM 
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    c) Alapéle 6 cm, oldaléle 5 cm, alaplapja négyzet alakú. Szerkeszd meg a gúla hálóját! 
 (A hiányzó adatokat próbáld meg kiszámítani, ha nem sikerül, akkor méréssel is 
megállapíthatod!) 

    d) Alaplapja 4 cm oldalhosszúságú szabályos háromszög, oldallapjainak magassága 10 cm. 
Szerkeszd meg a gúla hálóját! (A hiányzó adatokat próbáld meg kiszámítani, ha nem 
sikerül, akkor méréssel is megállapíthatod!) 

    e) Alaplapja szabályos hatszög, melynek oldalhossza 3 cm, oldallapjainak magassága 5 cm. 
Szerkeszd meg a gúla hálóját! (A hiányzó adatokat próbáld meg kiszámítani, ha nem 
sikerül, akkor méréssel is megállapíthatod!) 

    f) Alaplapja négyzet, melynek oldala 12 dm, a gúla magassága 8 dm. Segít az alábbi ábra. 

 
    g) Alaplapja háromszög. A gúla minden éle 9 m. Vázold fel a gúla hálóját! 
 
 
2. Az ősi egyiptomi piramisok máig komoly feladványok, talányok a régészek, építészek szá- 

mára. A legnagyobbat, a gizai piramist Kheopsz fáraó építtette Kr. e. 2500 körül. Ez a 
piramis két másik társával és a Szfinxszel együtt Kairó közelében csodálható meg a 
sivatagban. Súlya több mint 7 millió tonna. Magassága 146, 6 m, szélessége 230 m. Máig 
az ember alkotta építmények második legnagyobbika (az első a Kínai Nagy Fal). Ha a 
lehető legrövidebb úton felkapaszkodnánk a tetejére, mekkora utat kéne megtennünk? 
Mekkora a piramis felszíne? Nagyobb-e 1 km2-nél? (A piramis felszíne alatt csak a látható 
lapokat értjük, azt, amelyen a földdel érintkezik, nem számítjuk.) 

 

 
 

a 

mo M 

a

moM 

·
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3. Elég-e 10 m2 ponyvát venni ahhoz a téglalap alapú egyenes gúla alakú sátor elkészítéséhez, 
amelynek alaplapja 2 m hosszú és 1,6 m széles. (A sátornak van alja.) Készíts vázlatot a 
sátor kiterített ponyvájáról!  

    a) Oldalélei 2 m hosszúak; (A hiányzó adatokat próbáld meg kiszámítani, ha nem sikerül, 
akkor készíts méretarányos ábrát, és mérd le a hiányzó adatokat!) 

    b) A sátor magassága 1,5 m. 

 
 
4. A Louvre udvarán lévő modern üvegpiramis acélból, alumíniumból és üvegből készült. 

Ieoh Ming Pei tervezte, és 1989-ben fejezték be az építését. 35,4 m az oldalhosszúsága, 
magassága pedig 21,65 m. A piramis zömében rombusz alakú üvegtáblákból van kirakva 
(néhány háromszög alakút is tartalmaz, de ettől tekintsünk el). Mekkorák ezek a rombusz 
alakú üvegtáblák körülbelül, ha szám szerint 698 darabból áll. (A piramis alaplapja is 
üvegből van, de nem rombuszalakúakból van kirakva!) Hasonlítsd össze felszínét a 
Kheopsz fáraó piramisával (2. feladat)! 

    [Forrás: Nathional Geograpics Magyarország honlapja.] 
 

 
[Forrás: http://www.pele.org/francais/pyramidelouvre.shtml] 
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II. Forgáskúp felszíne 

TUDNIVALÓ: 

Tapasztaltuk, hogy a forgáskúp kiterített palástja egy körből (az alapkör) és egy körcikkből 
(palást) áll. Az alapkör sugarát r betűvel, míg az alkotót a betűvel szoktuk jelölni. 
 

 
 
Az alapkör kerülete éppen a palást körívének hosszával egyezik meg (ezek egymáshoz 
illeszkednek). 

r 

a 
r a 

Kalapkör 

ikörcikk 
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3. FELADATLAP 

1. Számítsd ki az alábbi körcikkek íveinek hosszát, és területét! 
    Keress összefüggést a körívek hossza, a körcikk sugara és a körcikk területe között! 
 

 

  

 

b) 

r = 6 cm 

a) 

r = 4 cm 

c)

r = 8 m 

120° 
r = 6 mm 

d) e)

60° r = 1 cm 240° 

r = 3 dm 

f)

1°

r = 4 cm

h) 

17°

r = 5 dm

i)

67° 
r = 8 mm 

j) g) 

30° 

r = 7 m 
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2. Forgáskúpok hálóját látod az alábbi ábrákon. 
    a) Számítsd ki a forgáskúpok alapkörének sugarát, ha az alkotó (palástot alkotó körcikk 

sugarának) hossza 24 cm! 
    b) Számítsd ki az alkotó hosszát (palástot alkotó körcikk sugarát), ha az alapkör sugara 

6 cm! 
        Próbáld meg megfogalmazni sejtésed! 
 

 

 
 
EMLÉKEZTETŐ: 

A körcikk területét az 
2

r i⋅  képlet alapján számíthatjuk ki, ahol r a kör sugara, i a körív 

hossza. 

 

I. II. III. 

240° 

IV. V. 

120° 

r i
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Mintapélda 

Feladat: Mekkora annak a forgáskúpnak a felszíne, melynek alapkörének sugara 6 cm, 
alkotója 10 cm? 
 
I. megoldás: a = 10 cm, r = 6 cm. 

Az alapkör kerülete: 2 2 6 12 ( 37,7)alapkörK r= ⋅ ⋅π = ⋅ ⋅π = π ≈  → Kalapkör ≈ 37,7 cm  
Ez megegyezik a palástot alkotó körcikk ívének hosszával: ikörcikk = 37,7  cm. 
Az alaplap területét: 2 26 36 ( 113)alapkörT r= ⋅π = ⋅π = π ≈  → Talapkör ≈ 113 cm2  

A palást területe a már tanult 
2körcikk

r iT ⋅
=  képlet alapján számolható, ahol i a körív hossza, 

r a kör sugara: 10 37,7 188,5
2 2

körcikk
körcikk

a iT ⋅ ⋅
= = =  → Tkörcikk ≈ 188,5 cm2 

Tehát a kúp felszíne: Akúp = Talapkör p + Tkörcikk = 113 cm2 + 188,5 cm2 = 301,5 cm2 
  
II. megoldás: a = 10 cm, r = 6 cm. 

Az alapkör sugara 6 cm, a körcikk sugara 10 cm. A 3. feladatlap 2. példájának tapasztalata 

alapján a körcikk 6
10

, azaz 3
5

 része egy teljes körnek. 

Az alaplap területét: 2 26 36 ( 113)alapkörT r= ⋅π = ⋅π = π ≈  → Talapkör ≈ 113 cm2 

A palást területe: 23 188,4
5körcikkT a= ⋅ ⋅π =  → Tkörcikk ≈ 188,4 cm2 

Tehát a kúp felszíne: Akúp = Talapkör p + Tkörcikk = 113 cm2 + 188,4 cm2 = 301,4 cm2 

Az előző feladathoz képest az 1
10

-nyi eltérést a kerekítés okozza. 

 
3. Készítsd el a hálóját, és számold ki a forgáskúp felszínét, ha: 

a) az alapkör sugara 3 dm, palástja pedig egy 120°-os körcikk; 
b) az alapkör sugara 7 m, az alkotó 5 m; 
c) az alapkör sugara 3 cm, az alkotó 6 cm! 

 
4. Mekkora területű bádogot használtak a tölcsérhez? A tölcsér szájának 

átmérője 18 cm, torkolatának átmérője 2 cm, az egész tölcsér hossza  
22 cm, amiből a bevezető cső hossza 10 cm. (Úgy tekintjük, hogy a 
tölcsér szája teljes kúp.)  
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III. A gömb felszíne 

4. FELADATLAP 
1. a) Végy a kezedbe egy narancsot! Képzeljük ezt gömbnek és próbáljuk meg kiszámítani a 

sugarát! Zsineggel megmérhetjük a narancs legnagyobb kerületét (az „egyenlítő” men- 
tén), és ebből kellene következtetni a sugarára. (A narancs felbontása után le is mérheted 
a gömb átmérőjét egy gerezden. Vigyázz, a héját is hozzá kell számítani!) 

 
 

b) Most próbáld meg úgy meghámozni, hogy negyed gömbcikkeket félbevágsz az „egyen- 
lítő” mentén! 

 
 

Így háromszögszerűségeket fogsz kapni, amelyet nagyjából ki lehet teríteni síkban. Ezt 
négyzethálós lapra, vagy milliméterpapírra nyomkodva és körülrajzolva határozd meg a 
felszín nagyságát! A narancs átmérőjét mérd le, és a füzetedbe jegyezd le a narancs suga- 
rának hosszát és felszínének nagyságát! 
 

TUDNIVALÓ: 

A gömb felszínének képlete: 24r π . 
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2. Mekkora darab bőrből varrták a focilabdát, ha átmérője körülbelül 30 cm? 

 
 
3. Ha egy narancs átmérője 8 cm, hány cm2 héj borítja? 

FELADATGYŰJTEMÉNY 

1. Egy szabályos háromoldalú gúla alapéle 5 cm, oldallapjainak magassága 3 cm. Szerkeszd 
meg a hálóját! A szükséges adatok lemérése vagy kiszámítása után határozd meg a fel- 
színét! 

 
2. Egy szabályos négyoldalú gúla alaplapjának kerülete 4 dm. Mekkora a felszíne, ha oldal- 

lapjai 8 cm magasak? 
 
3. Szabályos háromoldalú gúla minden éle 3,4 cm. Szerkeszd meg a hálóját! A szükséges 

adatok lemérése vagy kiszámítása után határozd meg a felszínét! 
 
4. Szabályos hatoldalú gúla alapélei 4,6 cm hosszúak. Szerkeszd meg az alaplapot! Mekkora a 

gúla felszíne, ha oldallapjainak magassága 6 cm? (A hiányzó adatokat mérd le, vagy szá- 
mítsd ki!) 

 
5. Egy háromszögalapú gúla alapélei 2,4; 3,2 és 4 cm-esek. Szerkeszd meg a gúla alaplapját! 

Mekkora a gúla felszíne, ha minden oldallapjának magassága 6 cm? 
 
6. A táblázat szabályos négyoldalú gúlákról szól. Töltsd ki! 
 

 
 
7. Egy szabályos hatoldalú gúla alakú lampiont akarnak készíteni. Elég lesz-e fél m2 rizspapír, 

ha minden oldalát (az alját is) be akarják vonni, és 5% anyagot akarnak ráhagyni a ragasz- 
tásra? A lampion méretei: alapél 14 cm, oldalél 25 cm. 

alapél (a) 50 cm 18 m 6 dm 4 dm 

oldallap 
magassága 
(mo) 

65 cm  20 cm  

oldalél (o)     

testmagasság 
(M)  12 m  72 cm 

felszín (A)     
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8. Egy forgáskúp alapkörének sugara 2 cm, palástja félkör alakú. A hiányzó adatok 
meghatározása után szerkeszd meg a hálóját, és számold ki a felszínét!  

 
9. Egy forgáskúp alapkörének átmérője 4 cm, alkotója 5 cm. Mekkora a felszíne? 
 
10. Egy forgáskúp alakú toronytető alapkörének átmérője 6 m, alkotója 4 m. Mekkora területű 

bádoglemezt használtak fel hozzá? (Nincs alja a toronytetőnek.) 
 
11. A wigwam forgáskúp alakú indián sátor (alja nincs). Mekkora bőrből készült az a 

wigwam, melynek alapkörének átmérője és alkotója 2 m? 

 
Forrás: etc.usf.edu/clipart/4200/4283/wigwam_1.htm 

 
12. A táblázatban forgáskúpok adatait soroltuk fel. Pótold a hiányzó adatokat! 

 
 
13. Töltsd ki a táblázatot! 

 
 
14. Mennyi héj borítja a negyed cikk almát, ha átmérője 7 cm? 

 

alapkör 
sugara (r) 8 cm 3,6 dm  67 m  

alkotó (a)  39 cm 35 dm 65 m 11 mm 

testmagasság 
(M) 15 cm  2,8 m  9 mm 

felszín (A)      

rgömb 5 cm 8 m 3 mm  

Agömb 
   50,24 dm2 
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Gúla térfogata 

1. FELADATLAP 
1. Állításokat olvashattok a térfogatról. Próbáljátok eldönteni, melyik igaz, melyik hamis! 

a) Egy test térfogata az élei hosszának szorzatával egyenlő. 
b) Ha egy testet több testre szétdarabolok, akkor a kapott testek térfogatainak összege az 

eredeti test térfogatával egyezik meg. 
c) A térfogat mérőszáma mindig egész szám. 
d) Ha két test térfogata egyenlő, akkor a két test egybevágó. 
e) Egybevágó testek térfogata egyenlő. 
f) A térfogat mérőszáma mindig pozitív szám. 
g) Ha egy téglatest éleinek hosszát a kétszeresére változtatom, akkor a test térfogata a 

nyolcszorosára nő. 
 
2. A) Egy henger magassága 1 dm, alapkörének átmérője 6 cm. Mekkora a henger térfogata? 
 

 
 
 

2. B) Egy kocka éle 8 dm. Mekkora a térfogata? 
 

 
 
 
3. C) Egy téglatest egy csúcsba futó éleinek hossza: 1 dm, 8 cm, és 0,5 dm. Mekkora a 

téglatest térfogata? 
 

 
 
 
4. D) Egy hasáb magassága 1 dm. Az alaplap derékszögű háromszög, amelynek két befogója 

5 és 12 cm hosszú. Mekkora a hasáb térfogata? 
 

  

·
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2. FELADATLAP 
1. Egy kockát egy csúcsából kiindulva 3 gúlára daraboltunk. Mekkora egy-egy gúla térfogata, 

ha a kocka éle 6 cm? 

 
 
2. Vágjunk szét gúlákra egy 6 cm oldalélű kockát a középpontjából kiindulva! Ez lesz a gúlák 
csúcsa. A gúlák alapjai a kocka oldallapjai. Hány darab gúlát kapunk? Milyenek ezek? 
Mekkora a térfogatuk?  
 

 
 
TUDNIVALÓ: 

A gúla térfogata egy vele egyező alapterületű és magasságú hasáb térfogatának harmada. 

 

Képlettel: alaplap
gúla

T M
V

3
⋅

=  

A körkúp térfogata egy vele egyező alapterületű és magasságú körhenger térfogatának 
harmada. 

Képlettel: 
2alaplap

kúp
T M r MV

3 3
⋅ π ⋅

= =  

(Megjegyzés: Ez a megállapítás nem csak a szabályos gúlákra igaz.) 
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3–7. feladat: Számítsd ki a térfogatát a következő gúláknak! 
 
3. Az alaplapja 5 cm oldalhosszúságú négyzet, testmagassága 6 cm.  
 
4. Az alaplapja egyenlőszárú háromszög, melynek magassága 4 cm, alapja 3 cm. A gúla test- 

magassága 6 cm. 
 
5. Alaplapja olyan rombusz, amelynek két átlója 6 és 4 cm, a gúla testmagassága 4 cm. 
 
6. Alapéle 6 cm, oldallapjának magassága 5 cm, alaplapja négyzet alakú. 
 
7. Alaplapja 4 cm oldalhosszúságú szabályos háromszög, testmagassága 7 cm. A hiányzó ada- 

tokat számítsd ki, vagy – megszerkesztve az alaplapot – mérd le! 
 
8. A megadott adatok alapján döntsd el, mely gúlák térfogata egyenlő!  

 
 
Sárga gúla: négyszögalapú szabályos gúla, melynek alapéle 3 cm, testmagassága 6 cm. 
Narancs gúla: 10 cm magasságú gúla, 4 cm és 3 cm átlójú deltoid alappal. 
Piros gúla: 9 cm2 alapterületű ötszögalapú gúla, melynek testmagassága 6 cm. 
Zöld gúla: 3 cm és 4 cm oldalú téglalapalapú gúla, melynek magassága 5 cm. 
Kék gúla: hatszögalapú szabályos gúla, alaplapjának területe 9 cm2, magassága 10 cm. 
Lila gúla: háromszög alapú szabályos gúla, alaplapjának területe 18 cm2, testmagassága 

0,3 dm. 
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9. Egy templomtorony alapja négyzet, melynek oldalhosszúsága 3 m. A magassága a tetőig 
7 m, a gúla alakú tetővel együtt 9 m. Mennyi levegő fér bele? (A fal vastagságától elte- 
kintünk.) 

 
 
 
10. A felszínszámításnál már említett Kheopsz fáraó piramisa mészkőből készült. (Magassága 

146, 6 m, szélessége 230 m.) Mennyi lehet az össztömege, ha a mészkő sűrűsége 3
t2,7

m
 

(a sűrűségadat azt mondja meg, hogy m3-enként a mészkő tömege 2,7 t)? A piramist 

tömörnek tekintjük. 

 
 

9 m 
7 m 

3 m 3 m 
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Forgáskúp térfogata 

3. FELADATLAP 

 

 
 

 
TUDNIVALÓ: 

A gömb térfogata a 34
3

r π  képlet alapján számolható, melyben r a gömb sugarát 

jelöli. 
 
 

4. FELADATLAP 
1. Mekkora a labda térfogata, ha sugara 6 cm?  
 

 

2. Hány m3 levegő fér a wigwamba, ha alapkörének átmérője és 
magassága 2 m? 

 
Forrás: etc.usf.edu/clipart/4200/4283/wigwam_1.htm 

3. Építőkockából tornyot építünk egy forgáskúp alakú és egy forgáshenger alakú 
építőelemből. Mekkora a térfogata, ha a henger átmérője 4 cm, magassága 
8 cm, a kúp éppen ráillik, és magassága 3 cm? 

1. Egy szabályos forgáskúp alakú tölcsér alapkörének átmérője 10 cm, a 
magassága 7 cm. Hányszor kell telitöltenem a tölcsért ahhoz, hogy 
megtöltsem vele a fél literes palackomat? (Eltekintünk a tölcsér szárá- 
tól, amit a palackba teszünk. Számoljunk úgy, hogy minden teletöl- 
tésnél 10 cm3 folyadék távozik a tölcsérből!) 

2. Hány dm3 hélium van abban a lufiban, melynek átmérője 60 cm? 
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FELADATGYŰJTEMÉNY 

GÚLA: 
 
1. Szerkeszd meg az alábbi gúlák alaplapját, számítsd ki, vagy mérd le a szükséges hiányzó 

adatokat, majd határozd meg térfogatukat! 
a) Alaplapja téglalap, melynek átlója 5,1 cm, egyik oldala 24 mm. A gúla testmagassága 

7 cm.  
b) Alaplapja derékszögű háromszög, amelynek két befogója 4,2 cm és 4,6 cm. A gúla ma- 

gassága 10 cm. 
c) Az alaplap egy paralelogramma, melynek két oldala 6 cm, és 4 cm, a hosszabbik 

oldalához tartozó magassága 4,2 cm. A gúla testmagassága 6 cm.  
d) Az alaplapja olyan egyenlőszárú trapéz, amelynek három oldala 4 cm; a negyedik oldala 

8,8 cm. A gúla testmagassága 6 cm. 
 
2. Egy gúla alaplapja szabályos hatszög, amelynek oldalhossza 3 cm, oldallapjainak magas- 

sága 5 cm. Mekkora a térfogata? 
 
3. Egy gúla alaplapja négyzet, alapélei 12 dm, oldalélei 10 dm hosszúak. Mekkora a térfo- 

gata? Segít az alábbi ábra.  
 

 
 
4. Egy gúla alaplapja szabályos háromszög. A gúla minden éle 9 m. Mekkora a térfogata? 
 

 
 

a

moM 

a
mo

o

5. Mekkora az oktaéder felszíne, térfogata, ha élei 8 cm hosszúak? 
Szerkeszd meg egy lapját! (Az oktaéder szabályos test, melynek  
8 lapja szabályos háromszög. Lásd a képen!) 
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FORGÁSKÚP: 
 
6. Mennyi víz fér pontosan „A kúp, a gúla, a gömb felszíne” c. modul 3. feladatlap 4. fel- 

adatában szereplő tölcsérbe? (Adatai: Szájának átmérője 18 cm, torkolatának átmérője  
2 cm, az egész tölcsér hossza 22 cm, amiből a bevezető cső hossza 10 cm. Úgy tekintjük, 
hogy a tölcsér szája teljes kúp.) 

 

 
 

 

8. Mekkora a kúp alakú sóderhegy térfogata, ha magassága 
4 méter, és a talajon 2 méter sugarú kört foglal el? Hány 
teherautóval tudják elszállítani, ha egy kis teherautó 
maximális terhelhetősége 1,4 tonna? A sóder sűrűsége 
1600 kg/m3. 

Forrás: 
www.kavicsker.hu/Wings_page2.htm 

7. Belefér-e ebbe a pohárba 3 dl ital, ha színültig töltjük? A szá-
jának átmérője 8 cm, magassága 17 cm. (Úgy tekintjük, a pohár 
teljes kúp, nincs az alja lekerekítve.) 
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GÖMB: 
 
9. Egy 4 cm sugarú kört az átmérője mentén megforgatok. Mekkora lesz az így kapott gömb 

felszíne és térfogata? 
 
10. a) Körülbelül mekkora a területe az alma héjának, ha átmérője körülbelül 7 cm? Becsüld 

meg aztán számítsd ki! 
b) Mennyi az almának az 1 cm3-ére jutó tömege, vagyis a sűrűsége, ha éppen 15 dkg a 

tömege? Elsüllyed-e ez az alma a vízben? (Az almát gömbnek tekintjük.) 
 

 
12. Panni anyukája egy körülbelül 8 cm átmérőjű almát reszelt le uzsonnára. A reszelt alma 

belefér-e egy 3 cm sugarú henger alakú üveg tálkába, melynek magassága 4 cm? 

 

13. Juli lufikat vásárolt a születésnapi bulijára. Lemérte egy lufi 
tömegét, mielőtt felfújta volna: 17 gramm volt. Mekkora lesz a lufi 
tömege, ha héliummal töltik, és 20 cm sugarú gömb alakúra fújják 
fel? A hélium sűrűsége 179 g/m3. 

11. Az eszkimók háza a félgömb alakú, 
jégből épített iglu. Hány m3 levegő fér bele, 
ha az iglu belső átmérője 3 méter? Hány 
köbméter jégből épült, ha a fal vastagsága 
fél méter?  

Forrás:  nisu.blogia.com/temas/palabras-.php 
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1. FELADATLAP 
 
1. Gyűjtsetek diagramokat újságokból, internetről minél változatosabb formában: piktogram, 

oszlopdiagram, kördiagram, grafikon. 
Elemezzétek a diagramokat! 
Adjátok elő az elemzéseket osztálytársaitoknak, mintha ti lennétek a bemondók (pl. 
meteorológusok, gazdasági elemzők stb.) a tévében! 
 
2. Csoportokban dolgozzatok! A feladatok elvégzésével pontokat szerezhettek. 
Válasszatok titkos jeligét magatoknak! Készítsetek statisztikát két-három szempont szerint 
a csoportról, ennek eredményét egy nagy lapra rajzolt diagramokon ábrázoljátok! Az 
elkészült lapot a jeligével adjátok be tanárotoknak, aki kiállítást rendez az osztályban 
elkészült statisztikákból. 
Találjátok ki, hogy melyik diagramok melyik csoportra jellemzők, és ezt írjátok fel egy 
papírlapra! 
Pontozás: minden jó csoport-diagram tippért 1 pontot kaptok, + annyi pontot, ahány csoport 
titeket jól azonosított a diagramjaitokkal. 

 

2. FELADATLAP 

1. Zsófi kistestvére 3900 grammal született szeptember 25-én. Egy éves koráig majdnem 
minden hónapban ugyanazon a napon feljegyezték a tömegét, az adatokat a következő 
táblázat tartalmazza: 

 
a) Ábrázoljuk az adatokat grafikonon! 
b) A grafikon alapján becsüljük meg a hiányzó áprilisi és júliusi értékeket! 
c) Mikor volt éppen 6 kg a csecsemő? 
d) Becsüljük meg, mikor lépte át az 5 kg-ot, a 7 kg-ot! 
e) Jósoljuk meg, mikorra lesz 10 kg! 
f) Mikorra duplázta meg a születési tömegét? 
g) Ha évente ugyanennyit gyarapodna, mekkora lenne a tömege 13 éves korára? 

 
2. Kati és Panni 100 méteres síkfutásban versenyeztek. 10 méterenként mérték az idejüket 

stopperrel, de sajnos néhány időmérő nem volt ügyes, így az adatok hiányosak. A mért idő- 
ket az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Táv(m) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Kati 
ideje(mp) 1,5 3 6  9,5  12 14  17 

Panni 
ideje(mp) 2 4 5 7  11  13,5  15 

 

Hónap 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Tömeg(g) 4510 5100 5620 6000 6710 7250  8040 8320  8990 9240
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    a) Ábrázoljuk grafikonon a verseny lefolyását: a független változó legyen a hely (vízszintes 
tengely), a függő változó legyen az idő(függőleges tengely) – a megadott pontokat 
ábrázoljuk, majd kössük össze olyan görbével, amely legjobban illeszkedik ezekre a 
pontokra!  

    b) Töltsd ki a táblázat hiányzó adatait a grafikon alapján! 
    c) Te vagy a sportriporter, közvetítsd a versenyt! Ki rajtolt jobban, meddig vezetett, mikor 

volt előzés, ki hajrázott jobban, ki győzött? 
 
3. Pisti talált egy rugót, amit tömeg mérésére szeretne használni. A rugó 6 cm hosszú. Néhány 

ismert tömegű testet ráakasztva Pisti megmérte a rugó hosszát, az adatokat a következő 
táblázat tartalmazza: 

 

 
    a) Ábrázoljuk a rugó hosszát a ráakasztott tömeg függvényében! 
    b) Rajzolj egy egyenest, amely a legjobban illeszkedik a pontokra – ugyanis a rugó 

megnyúlása egyenesen arányos a ráakasztott tömeggel! 
    c) Ezután már használhatjuk tömeg mérésére a rugót. Mekkora a mért tömeg, ha a rugó 

hossza: 9,5 cm, 12,5 cm, 13,5 cm 20 cm? 
    d) A 10–100 dkg tartományban mekkora a rugó mérési hibája? 
 
4. A European Photovoltaic Industry Association (EPIA) jelentése alapján   
    (www.zoldtech.hu/cikkek/20060907 ) a világméretekben napenergiából előállított energia 

2005-ben 7 terawattóra volt, 2025-re előreláthatólag 589terawattórára, 2040-re 4890 
terawattórára nő. Ezzel szemben az IEA ( Nemzetközi Energia Hivatal) 2004-ben csak 119 
terawattórát jósolt 2030-ra. Becsüljük meg, mennyivel kevesebb ez az EPIA által jósolt 
értéknél! 

3. FELADATLAP 
Kérdés–felelet játék 
Legyen Ön is milliomos! A játék közönségét játsszuk! A kérdésekre négy lehetséges válasz 
közül kell választani, a választ 1–4 számkártya felmutatásával kell megadni, mint amikor egy 
zsűri pontoz. A válaszokat strigulázzuk táblázatban, számoljuk össze az egyes válaszok 
gyakoriságát, majd ezeket ábrázoljuk oszlopdiagramon! 
 
A játék kérdései: 
1. Hányszorosa az 1 wattnak az 1 terawatt? 

A: 106-szorosa; B: 109-szerese; C: 1012-szerese; D: 1015-szerese. 
 

Válasz  Gyakoriság
A   
B   
C   
D   

 
  Melyiket választották legtöbben? Mi a helyes válasz? 

Tömeg(dkg) 10 20 30 40 50 60 70 80 
Hossz(cm) 9 10,3 11,2 12 12,9 14 15,1 16,2 
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2. A Föld tömege 5,98 · 1024 kg, a Szaturnusz tömege 5, 59 · 1023 tonna. Melyiknek nagyobb 
a tömege és hányszorosa a másiknak? 
A: A Föld tömege a nagyobb, kb. 10-szerese a Szaturnusznak. 
B: A Föld tömege a nagyobb, kb. 100-szorosa a Szaturnusznak. 
C: A Szaturnusz tömege a nagyobb, kb. 10-szerese a Földnek. 
D: A Szaturnusz tömege a nagyobb, kb. 100-szorosa a Földnek. 

 
Válasz  Gyakoriság

A   
B   
C   
D   

 
  Melyiket választották legtöbben? Mi a helyes válasz? 
 
3. Melyik a Föld legmélyebb árka? 

A: Jávai-árok; B: Mariana-árok; C: Holt-tenger árka; D: Puerto-Rico árok 
 

Válasz  Gyakoriság
A   
B   
C   
D   

 
  Melyiket választották legtöbben? Mi a helyes válasz? 
 
4. Mennyi egy felnőtt férfi tüdejének légzőfelülete? 

A: 50 cm2; B: 1 m2; C: 10m2; D: 50m2. 
 

Válasz  Gyakoriság
A   
B   
C   
D   

 
  Melyiket választották legtöbben? Mi a helyes válasz? 

 
Az előbbiekben egy olyan adatsokaságot kaptunk, a válaszokból, amelyek A, B, C, D 
betűkből állnak. Ennek az adatsokaságnak a módusza az a betű, amelyik a legtöbbször 
szerepel. 

 
TUDNIVALÓ: 

Minta módusza az adatsokaság leggyakrabban előforduló eleme. Ha több elem 
ugyanannyiszor szerepel, (és a többi elem ennél kevesebbszer,) akkor a mintának több 
módusza van. Ha mindegyik mintaelem egyszer szerepel, akkor a mintának nincsen módusza. 
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4. FELADATLAP 

1. kísérlet:  
Dobjunk fel két dobókockát egymás után 50-szer és jegyezzük fel a dobott számok összegét. 
Számoljuk össze az egyes összegek gyakoriságát, készítsünk gyakorisági diagramot, adjuk 
meg a minta móduszát. Ez alapján jósoljuk meg, melyik a legvalószínűbb összeg? 
 
2. kísérlet:  
Számozzuk meg egy gyufaskatulya lapjait 1–6-ig. Tegyük a pad szélére úgy, hogy kicsit 
kilógjon, pöcköljük fel, és jegyezzük fel annak a lapnak a számát, amelyikre esett. Végezzük 
el 30-szor a kísérletet, számoljuk össze a számok gyakoriságát, készítsünk gyakorisági 
diagramot, adjuk meg a minta móduszát. Ez alapján jósoljuk meg, melyik lapjára esik leg- 
nagyobb eséllyel a gyufaskatulya? 
 
3. kísérlet:  
Egy kétjegyű szám számjegyeit határozzuk meg úgy, hogy a tízes helyiértékre az 1 és a 2 
számkártyák közül húzunk egyet, az egyes helyiértékre pedig a 0–9 számkártyák közül. Az 
így kapott kétjegyű szám legnagyobb, nála kisebb osztóját jegyezzük fel. Végezzük el a 
kísérletet 30-szor, számoljuk össze a különböző számok gyakoriságát, ábrázoljuk diagramon 
és adjuk meg a minta móduszát! Ez alapján jósoljuk meg, melyik szám a legvalószínűbb? 

5. FELADATLAP 

1. Hat embert megkérdeztek, hogy hány szobás lakásban lakik (mindegyik különböző 
lakásban lakott). A következőket válaszolták: 2; 3; 1; 5, 3; 4. Rakd ki kis kockákkal a szá- 
mokat (egy kocka egy szobának felel meg), az oszlop magassága feleljen meg a számnak!  
Rakd ki kockákkal, hogy hány szobásak átlagosan a lakások!  
Képzeld úgy, hogy a különböző magasságú oszlopokat egyformára „söpörjük”, így kapjuk 
az átlagot. Ellenőrizzük az átlagot számolással! 

 
Töltsd ki a táblázatot! Mit figyeltél meg a táblázatot tanulmányozva? 

 
 

Szám 
Átlagtól 

való előjeles 
eltérés 

 
A számnak megfelelő oszlop magassága az átlaghoz képest 

2   
3   
1   
5   
3   
4   

 
Számítsd ki az átlagtól való eltérések összegét: 
Lehet-e ebből általánosítani?  
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6. FELADATLAP 

1. Gabi iskola után előfizetéses menüt eszik ebédre, ami 450 Ft naponta. Zsuzsi minden nap 
másutt eszik, ezen a héten hétfőn rántott sajtot evett rizzsel 520 Ft-ért, kedden rakott 
krumplit 410 Ft-ért, szerdán sült csirkét zöldborsóval 630 Ft-ért, csütörtökön pirított májat 
tökfőzelékkel 430 Ft-ért, pénteken tejbegrízt a tejivóban 260 Ft-ért. Ki költött többet a 
héten az ebédjére? Átlagosan mennyit költött Zsuzsi egy ebédre? 

 
2. Dorka év végén összeszámolta, hogy hány könyvet olvasott abban az évben és 

megállapította, hogy havonta átlagosan 3 könyvet olvasott el.  
a) Hány könyvet olvasott összesen abban az évben? 
b) Volt-e olyan hónap, amikor egy könyvet sem olvasott? 
c) Mennyivel kellett volna több könyvet olvasnia abban az évben, hogy a havi átlaga 

felmenjen 4-re? 
d) Mennyi lehetett a legtöbb könyv, amit egy hónapban olvasott, ha minden hónapban 

elolvasott legalább egy könyvet? 
    (Tegyük fel, hogy hónap végére mindig elolvasta azokat a könyveket, amelyekbe abban 

a hónapban belekezdett.) 
 
3. Zsófi hegedülni tanul. Hétfőnként másfél órát gyakorol, kedden 2 órát, szerdán 2,5 órát, 

csütörtökön 2 órát, pénteken 3 órát. Mivel hegedűversenyre készült, naponta egy órával 
többet gyakorolt a múlt héten. Mennyivel nőtt a napi átlagos gyakorlási ideje? 

 
4. Egy öttagú család átlagéletkora most 20 év. 

a) Hány évesek az ikrek, ha az apa 38, az anya 36 éves, a legkisebb gyerek pedig 4 éves? 
b) Mennyi lesz a család átlagéletkora 5 év múlva? 
c) Mennyi volt a család átlagéletkora 5 évvel ezelőtt? 

 
5. Az iskolai kosárlabda bajnokságban Domi csapata 7 meccset játszik. Az első hat meccsen 

Domi 2; 10; 16; 12; 18; 14 pontot ért el. Hány pontot kell dobnia az utolsó meccsen, hogy 
elérje a tavalyi 14 pontos meccsenkénti átlagát? 

 
6. Anna hiányzott a matematika dolgozat írásakor, így nélküle az osztályátlag 68 pont volt. 

Anna 92 pontos dolgozatával az osztályátlag felmegy 69-re. Hányan vannak az osztályban 
Annával együtt? 

 
7. Rakd egymás tetejére az összes tankönyvedet, és méréssel, számolással határozd meg a 

könyvek átlagos vastagságát! 
 
7. FELADATLAP 

1. Számoljuk ki a következő négy szám átlagát: 3,5; 4,5;  6; 8. Albert az alábbi módszert 
alkalmazta: a 3,5 és a 4,5 átlaga 4, a 6 és a 8 átlaga 7, ezután vesszük a 4 és a 7 átlagát, ami 
5,5, ez lesz a négy szám átlaga. „Egyetértek” és „cáfolom” szerepében milyen érveket 
találtok?  

2. Amíg Budapesttől csak Kiskunfélegyházáig ért az autópálya, ezt a 120 km-es utat 1 óra 
alatt lehetett megtenni. A Kiskunfélegyházától Szegedig hátralevő 60 km megtételéhez 
szintén 1 óra kellett. Mennyi volt az úton az átlagsebesség? Béni így gondolkodott: Az 
autópályán az átlagsebesség 120 km/h, a további szakaszon 60 km/h, ezek átlaga pedig 
(120+60) : 2 = 90 km/h. „Egyetértek” és „cáfolom” szerepében milyen érveket találtok?  
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8. FELADATLAP 
1. Gabi rendezte a könyvespolcát, ezért megmérte a könyvei vastagságát. Az egyik polcon 

levő könyvekre a következő eredményeket kapta milliméterben: 24; 21; 14; 19; 17; 18; 16; 
14; 22; 23; 16; 62; 59. Az utolsó két szám az angol szótárainak vastagsága. Számold ki a 
könyvek vastagságának átlagát! Írd fel a könyvek vastagságát nagyság szerint növekvő 
sorba, és keresd meg a középsőt! 

 
TUDNIVALÓ: 

Minta mediánja a középső elem az adatok nagyság szerinti növekvő sorában. Ha két középső 
elem van (páros elemű adatsokaságban), akkor ezek átlaga a medián. 
 
2. Az egy lakosra jutó zöldterület nagysága m2-ben magyarországi megyeszékhelyeken: 
Budapest: 11; Békéscsaba: 33; Debrecen: 18; Eger: 35; Győr: 63; Kaposvár: 24; Kecskemét: 

15; Miskolc: 41;  Nyíregyháza: 51; Pécs: 78; Salgótarján: 22; Szeged: 25; Székesfehérvár: 
44; Szekszárd: 21; Szolnok: 118; Szombathely: 19; Tatabánya: 43; Veszprém: 14; Zala- 
egerszeg: 73. Mennyi az adatok mediánja? 

9. FELADATLAP 
1. Kérdezzünk meg minden gyereket, hány órát töltött az elmúlt hétvégén (szombat, vasárnap) 

sportolással (séta, biciklizés, úszás, edzés, tánc, …). Az adatokat jegyezzük fel! 
a) Töltsük ki a táblázatot! 

 

  Összesen 
0–1 óra   
1–2 óra   
2–3 óra   
3–4 óra   
4–5 óra   
5–6 óra   
6–7 óra   
7 óránál több   
 
b) Válaszolj a következő kérdésekre! 

I) Hányan sportoltak legfeljebb 2 órát?  
II) Hányan sportoltak legalább 3, de legfeljebb 5 órát? 
III) Hányan sportoltak 6 óránál többet? 

c) Számold ki az adatok móduszát, számtani átlagát, mediánját! Melyik értékből mire lehet 
következtetni?  

 
2. Jegyezd fel táblázatba, hogy hány 3, 4, 5, … betűből álló keresztnév van az osztályotokban 

(mindenkinek egy keresztnevet számolj)!  
a) Készíts oszlopdiagramot a gyakoriságokból!  
b) Készíts kördiagramot, mely az arányokat mutatja! 
c) Mennyi a betűk számának módusza, számtani átlaga, mediánja? Melyik értékből mire 

lehet következtetni?  
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3. Jegyezd fel táblázatba az osztálytársaid testvéreinek számát!  
a) Készíts oszlopdiagramot a gyakoriságokból!  
b) Készíts kördiagramot, mely az arányokat mutatja! 
c) Mennyi a betűk számának módusza, számtani átlaga, mediánja? Melyik értékből mire 

lehet következtetni? 
 
4. Jegyezd fel a következő táblázatba egy forgalmas utca egyik oldalán elhaladó autók számát, 

és az egy autóban utazók számát! 

  Összesen 
1 személy   
2 személy   
3 személy   
4 személy   
5 személy   
Autók    
 
a) Készíts oszlopdiagramot az utasok számáról!  
b) Készíts kördiagramot, amely mutatja, hogy az arra haladó autók hányadrészében ült 1, 

2,… számú ember. 
c) Mennyi az autókban ülő emberek számának módusza, átlaga, mediánja? Melyik értékből 

mire lehet következtetni? 
 
5. Anna virághagymákat ültetett a kertjébe. Hóvirágot 55-öt, krokuszt 18-at, jácintot 11-et, 

tulipánt 18-at, nárciszt 17-et, gyöngyikét 13-at. Dorka ugyanilyen hagymákat ültetett. 
Kiderült, hogy a két lány által ültetett virághagymák számának módusza, mediánja és 
számtani közepe is ugyanannyi. Különbözhetnek-e Dorka virághagymáinak számai Anna 
virághagymáinak számától? Keressünk példákat! 

 
6. Nyolc szám átlaga 10, mediánja 12, módusza pedig 6 és 12. A legkisebb szám 2, a leg- 

nagyobb 15. Mi lehet a nyolc szám? 
 



 
 

 
 

VALÓSZÍNŰSÉG, 
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Valószínűség 
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1. FELADATLAP 

Hányféleképpen juthat el András Bencéhez az alábbi úthálózatokon, ha mindig a nyilak 
mentén halad a nyílnak megfelelő irányba (két útvonal különböző, ha van olyan útszakasz, 
amelyikben eltérnek)? 

 

 

  

 
Tapasztalatok összefoglalása: A közös esetet nem tartalmazó részek elemszámai össze- 
adódnak. 
Hasonló úthálózatokon az összeadási szabály alapján lehet az útvonalak számát megadni: 
– mindegyik pont mellé az a szám kerül, ahányféleképpen a kezdőpontból oda lehet jutni.  
– egy pontba annyiféleképpen lehet jutni, amennyi azon pontok mellé írt számok összege, 
ahonnan ebbe a pontba közvetlenül (egy nyílon) eljuthatunk. 

A P 

R B 

b) 

A P 

R B 

a) 

A P 

R B 

c) 

A 

P 

R 

B

S 
d) 
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2. FELADATLAP 

1. Hányféleképpen lehet eljutni az alábbi úthálózatokon a bal felső sarokból a jobb alsó 
sarokba, ha csak a nyilak mentén haladhatunk? Soroljuk fel az összes útvonalat! 

a)  b) 

 
Például: 

 
 
2. Hányféleképpen lehet kiolvasni az alábbi betűtáblákból a megfelelő szavakat? 

a)  b) 
 A N D  B E N C E 
 N D R  E N C E 
 D R Á  N C E 
 R Á S  C E 
   E 
  

JLJLJ LJJL 
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3. FELADATLAP 

1. Hányféleképpen juthatsz a nyilak mentén A-ból B-be? Ezek közül hány út megy át C-n? 

 
 
 
2. Hányféleképpen lehet kiolvasni a városneveket az alábbi táblázatokból, ha mindegyik  
     betűből csak lefele, eggyel balra lefele vagy eggyel jobbra lefele lehet menni? 
 
   K     S   S   S   S   S 
         E   E   E          Z   Z   Z 
              C   C   C  C   C                        O 
         S   S    S   S   S   S   S        M   M   M 
  K   K   K   K   K   K  K  K   K             B   B    B    B   B 
        E    E   E    E   E   E   E                A   A   A   A    A   A   A 
   M  M   M  M  M     T   T   T   T    T    T    T   T    T   
         É    É   É           H   H   H   H   H    H   H 
     T               E    E   E    E    E     
              L   L   L 
                   Y 
 

B 

A 

C 

A 

B 

C 

A 

C 

B 

B 

A 

C 
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3. Rajzoljatok egymásnak nyilakból hálózatokat, válasszatok ki két pontot és számoljátok 
össze, hányféleképpen lehet egyikből a másikba jutni.  

    – Van-e olyan pont, amelybe nem lehet eljutni?  
    – Figyeljétek meg, hogy melyik pontból hány nyíl indul, és hány érkezik!  
    – Rögzítsétek előre, hogy pontonként hány nyíl induljon, és hány érkezzen! Mikor lehet 

megfelelő úthálózatot rajzolni és mikor nem? 

4. FELADATLAP 

1. A fogpiszkálókra rakjunk ki négy különböző színű gyöngyöt, a fogpiszkáló elejét az egyik 
színű, a végét a másik színű gyurma jelzi. Két eset akkor különböző, ha valamelyik helyen 
eltérő színű gyöngy van. Hány kirakási lehetőség van? 

 
2. Hogyan változik az esetek száma, ha a fogpiszkálók elejét és végét nem különböztetjük 

meg (ugyanolyan színű gyurma van rajta)?  
 
3. Húzzunk négy különböző színű gyöngyöt egy drótra! A drót két végének összetekerésének 

helyét ne vegyük figyelembe.  
a) A feladatot oldjuk meg úgy, hogy a gyöngysor megfordítható. Ekkor két gyöngysor 

különböző, ha van olyan gyöngy a megfordított gyöngysoron, amelyiknek legalább az 
egyik szomszédja eltér az eredetitől. Nem számít, hogy bal- vagy jobbszomszéd. Hány 
lehetőség van? 

b) A feladatot oldjuk meg  úgy is, hogy a gyöngysor nem megfordítható. Ekkor két 
gyöngysor akkor különböző, ha van olyan gyöngy, amelyiknek a bal- vagy a 
jobbszomszédja eltér az eredetitől. Hány lehetőség van? 

 
4. a) Két darab kék és két darab piros gyöngyöt hányféleképpen rakhatunk sorba? 

b) I) Piros és kék gyöngyökből hány különböző 4-elemű sor rakható ki, ha két sor akkor 
különböző, ha valamelyik helyen eltérő színű gyöngy van, és megengedjük, hogy egy 
sorban csak egyféle szín legyen? 
II) Piros és kék gyöngyökből hány különböző 4-elemű sor rakható ki, ha két sor akkor 
különböző, ha valamelyik helyen eltérő színű gyöngy van, és megkívánjuk, hogy egy 
sorban mindkét színből legyen legalább egy? 

c) Piros és kék gyöngyökből hány különböző 4-elemű sor rakható ki, ha bármelyik két színt 
választhatjuk a négy gyöngyből álló sor kirakásához és megengedjük, hogy egy sorban 
csak egyféle szín legyen? 

 
5. FELADATLAP 

1. Négy lány kör alakú asztal körül ül. Távol levő barátnőjüknek Bori így számol be az 
ülésrendről: Anna egyik szomszédja Csilla, akinek balján Enikő ül. Az asztal körül ülés 
sorrendjében, az óramutató járásával egy irányban egymás után felsorolva a lányokat, az 
alábbiak közül melyik sorrend a helyes (a lányok nevét kezdőbetűjükkel jelöljük)? 
Rajzoljátok le az ülésrendet! Keressétek meg az összes különböző ülésrendet (két ülésrend 
különböző, ha valakinek más a bal- vagy jobbszomszédja)! 
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2. Kati egy deltoidon különböző transzformációkat hajtott végre. Az ABCD deltoid megfelelő 
csúcsait továbbra is ugyanezekkel a betűkkel jelölte (A képe az A). Ezután felsorolta a 
kapott alakzatok csúcsait ugyanazzal a körüljárási iránnyal, mint először. A következőket 
kapta:  
(A) BCDA (B) DCBA (C) CDAB (D) BCDA (E) DABC (F) ADCB 
Melyik lehetett tengelyes tükrözés és melyik középpontos tükrözés? 

 
3. A pénztárcánkban 10, 20 és 50 forintos pénzérmék mindegyikéből legalább három van. Ha 

3 érmét kiveszünk, hányféle lehet az összeg? Melyik kerek tízes összeget nem lehet 
kifizetni 30 és 150 Ft között 3 érmével? 

 
4. A 0; 1; 2; 3 számkártyákból négyjegyű számokat rakunk ki (mindegyik kártyából 1 db 

van). Hány olyan szám van, amely 
a) 4-gyel osztható; 
b) 3-mal osztható; 
c) 6-tal osztható? 

Hogyan változik a lehetőségek száma, ha a kártyák: 
I) 0; 2; 2; 2. 
II) 0; 2; 2; 4. 

 
5. A 4 fős csoportból hányféleképpen választhattok ki 2 gyereket, aki megtartja az előadást? 
Hogyan változik ez a szám 5 fős csoport esetén? 
 
6. Feri 4 játékot játszik egymás után. 256 Ft-tal kezd, és ha nyer, a pénze a felével nő, ha 

veszít, akkor a felére csökken. Mennyi pénze lehet a végére? 

6. FELADATLAP 
1. Egy zacskóban 2 sárga, 1 kék és 5 zöld golyó van. Becsukott szemmel kiveszünk 4 golyót 

(visszatevés nélkül). Mit mondhatunk a következő eseményekről: lehetséges, lehetetlen 
vagy biztos? Végezzük el a kísérletet 10-szer, jegyezzük fel, melyik hányszor fordult elő, 
utána válaszoljunk! 
(A) Mind egyszínű. 
(B) Van két egyszínű. 
(C) Nincs közte zöld. 
(D) Mind sárga vagy kék. 
(E) Mind különböző színű. 
(F) Mindegyik színből húztunk.  
(G) Ha az első 3 kihúzott golyó között nincs zöld, akkor a 4. golyó zöld. 
Válaszoljunk a következő kérdésekre: 
Legkevesebb hány golyót kell kivenni, hogy a kihúzottak között biztosan legyen 

a) két egyszínű golyó? 
b) sárga golyó? 
c) legalább 3 zöld golyó? 
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2. Van 10 darab számkártyánk: 0, 1, 2, … 9. Kihúzunk közülük 4 kártyát. Mit mondhatunk a 
következő eseményekről: lehetséges, lehetetlen vagy biztos? Végezzük el a kísérletet 10-
szer, jegyezzük fel, melyik hányszor fordult elő, utána válaszoljunk! 
(A) A kihúzott számok összege osztható 3-mal. 
(B) A kihúzottak közt nincs 3-mal osztható szám. 
(C) Mindegyik kihúzott szám osztható 3-mal. 
(D) A kihúzottak közt van két szám, melyek különbsége osztható 3-mal. 
(E) A kihúzottak közt van két szám, melyek összege osztható 3-mal. 
Válaszoljunk a következő kérdésekre: 
Legkevesebb hány számkártyát kell kivenni, hogy a kihúzottak között biztosan legyen 

a) 3-mal osztható szám; 
b) 3-mal nem osztható szám; 
c) két szám, amelyek összege osztható 3-mal? 

 
3. Lottózzunk! A mi lottónknál 6 számból 4-et húznak ki. Egy szelvénnyel játsszunk, és 

figyeljük, hányszor lesz 0; 1; 2; 3; 4 találatunk! Mit mondhatunk a következő esemé- 
nyekről: lehetséges, lehetetlen vagy biztos? 
(A) 4 találatunk van. 
(B) pontosan 3 találatunk van. 
(C) pontosan 2 találatunk van. 
(D) pontosan 1 találatunk van. 
(E) nincs találatunk 
Legkevesebb hány szelvényt kell kitölteni, hogy biztosan legyen legalább 
a) 2 találatunk? 
b) 3 találatunk? 
c) 4 találatunk? 

 
4. Egy zacskóban a következő négyszögekből van egy-egy: trapéz (amelyik nem 

paralelogramma és nem húrtrapéz), húrtrapéz (nem téglalap), paralelogramma (nem 
téglalap és nem rombusz), téglalap (nem négyzet), rombusz (nem négyzet). Ezek közül 
húzunk egyet.  Mit mondhatunk a következő eseményekről: lehetséges, lehetetlen vagy 
biztos? 
(A) tengelyesen szimmetrikus. 
(B) középpontosan szimmetrikus. 
(C) van párhuzamos oldalpárja. 
(D) van két egyenlő hosszúságú oldala. 
(E) rombusz és téglalap. 
(F) rombusz vagy téglalap. 
Legkevesebb hány alakzatot kell kivenni (látva őket) és melyeket, hogy a zacskóból egyet 
véletlenszerűen kihúzva a fenti események biztosak legyenek? 

 
5. A 26 fős osztályban mindenki tanul angolul vagy franciául, 20-an tanulnak angolt, és 17-en 

franciát. Legkevesebb hány gyereket kell véletlenszerűen kiválasztani, hogy biztosan 
legyen köztük olyan, aki  
a) csak angolul tanul; 
b) csak franciául tanul; 
c) angolul is és franciául is tanul. 
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7. FELADATLAP 

1. Írj egy sorba 20 betűt, mindegyik lehet F vagy I! Utána dobj fel egy érmét 20-szor egymás 
után és jegyezd fel az eredményt F, I (fej,írás) sorozatként. Készíts két ilyen 20-as 
sorozatot, majd a három sorozatot add át a társadnak! Meg kell tippelnie, hogy a három 
közül melyik készült nem igazi dobások alapján.  
Az alábbi sorozatok közül melyik az, amelyik igazi dobások alapján készülhetett és melyik 
nem? 
a) F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I 
b) F F F I I F I F F I I F F F F F I F I I 
c) F F F F F F F F F F I I I I I I I I I I I 
d) F F F F I F I I F F F I F F F F F I F F 

 
2. Egy kockát dobjunk fel egymás után 30-szor. Az eredmények alapján töltsük ki az alábbi 

táblázatot!  
 

Események: 
dobás 1 6 1 vagy 6 2 vagy 3 1, 2, 3 

vagy 6 4 vagy 5 

Strigulák       
Csoporttársak 
eredményei       

Gyakoriság       
Relatív 
gyakoriság = 
gyakoriság/összes 
dobás 

      

Valószínűség 

1 
lehetőség 

a 6-ból: 1
6

 
     

 
Következtetés: 

– Az 1 vagy 6 relatív gyakorisága az 1 és a 6 relatív gyakoriságának összege. 
– A relatív gyakoriság közelíti az esemény valószínűségét elég sok kísérlet esetén. 
– Esemény valószínűségét megkaphatjuk úgy, hogy azoknak a lehetőségeknek a számát, 
amikor az esemény bekövetkezik, osztjuk az összes lehetőség számával. Ez akkor 
érvényes, ha az összes lehetőséget egy számmal megadhatjuk, és ha ezek a lehetőségek 
egyformán valószínűek. 

 
3. A játékot 1- 4 számkártyákkal végezzük. 

– A kártyákat lefordítva összekeverjük, kirakjuk az asztalra sorban egymás mellé.  
– A csoport minden játékosa kap 10 érmét (korongot). Maga elé felírja a 0, 1, 2, 3, 4 
számokat úgy, hogy mindegyik elé elférjen egy torony érme. Mindenki kirakja az érméit 
tornyokba a számai elé. 
– Felfordítjuk a kártyákat és megszámoljuk, hogy hány kártya van balról számítva 
annyiadik helyen, ahányas szám áll rajta. 
– Mindenki levehet egy érmét attól a számtól, ahány kártya a helyén volt. 
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–.Ezzel az első menet véget ér, új kártyaterítés következik és újból le lehet venni érmét a 
megfelelő toronyból. Az győz a játékban, aki leghamarabb le tudja szedni az összes 
érméjét. 

 
A tornyok magasságával a szám gyakoriságára tippelünk. Érdemes feljegyezni, hogy 
melyik oszlopba hány érmét raktunk, hogy a következő játéknál tudjunk módosítani, és így 
megmaradnak a gyakorisági tippjeink is. 
 
A lehetőségek: 

 

Hány van a helyén 1 2 3 4 Lehetőségek 
száma Valószínűség 

4       

3       

2       

1       

0       

Összesen       
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8. FELADATLAP 

1. A játékot két dobókockával játsszuk. 
– Valaki feldobja a két kockát és a dobott számok összegét nézzük.  
– Mindenki kap 20 érmét (korongot). Felírja maga elé az 1, 2, 3, 4, …, 11, 12 számokat és 
kirakja az érméit tornyokba a számai elé. ( Érdemes feljegyezni, hogy melyik oszlopba 
hány érmét raktunk, hogy a következő játéknál tudjunk módosítani, és így megmaradnak a 
gyakorisági tippjeink is.) 
– Minden dobásnál levehet egy érmét attól a számtól, amennyi a dobott számok összege 
volt. Az győz, aki leghamarabb le tudja szedni az összes érméjét. 
A tornyok magasságával az összegek gyakoriságára tippelünk. Jegyezzük fel az összegeket, 
a móduszt, az átlagot, ábrázoljuk a gyakoriságokat, számítsuk ki a relatív gyakoriságokat! 
Kombinatorikusan indokoljuk, melyik összeg a legvalószínűbb! 
 
A lehetőségek összeszámlálását érdemes a következő táblázat alapján végezni. Az első sor 
és az első oszlop jelenti az egyik és a másik kockával dobott számot, a táblázatba pedig 
ezek összegét írjuk: 

 
 1 2 3 4 5 6 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 
2. KATA nevének kezdőbetűit berakta egy zacskóba és sorban egymás után kihúzta őket. Mi 

az esély, hogy pont a nevét rakta ki? Mi az esély, hogy K-val kezdődő szót rak ki? Szá- 
molás előtt végezd el a kísérletet, számold az egyes sorrendek gyakoriságát, relatív 
gyakoriságát, móduszát! 

 
3. Két érmét feldobunk egyszerre. Addig dobáljuk őket, míg az egyik fej lesz. Minek nagyobb 

az esélye, hogy ekkor a másik is fej vagy hogy a másik írás? Tippeld meg előre, hogy a 
másik fej vagy írás! Végezd el sokszor a kísérletet, az alapján vonj le következtetést! 

 
4. Tombolajegyeket osztogattak, melyeket 1–300-ig számoztak. A jegyek párjait össze- 

keverve húzzák közülük az ajándékok nyerteseit. Marcsié a 149-es, Zolié az 1-es szelvény. 
Marcsi azt állítja, hogy neki nagyobb esélye van a nyerésre, mint Zolinak, mert a száma 
nagyjából középen van. Zoli szerint ez lényegtelen a nyerés szempontjából. Kinek van 
igaza? 

 
5. Készítsünk egy tetraédert, melynek lapjaira az 1; 2; 3; 4 számokat írtuk. Dobjuk fel a tet- 

raédert kétszer egymás után és nézzük a dobott számok összegét. Játsszuk le a gyakorisági 
játékot! Közben jegyezzük az eredményeket, számoljunk gyakoriságokat, relatív 
gyakoriságokat, móduszt, átlagot, mediánt. Mennyi az egyes összegek dobásának esélye? 
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6. Készíts a társadnak egy 3 cm élhosszúságú kockát kemény papírból 1–6-ig számozott 
lapokkal! Az egyik lapra belülről ragassz egy 100 forintost! A kocka dobálásával 
állapítsátok meg, melyik lapon van belül a pénz! 

 
7. Egy érmével dobtunk egymás után 6 fejet. Mi az esély, hogy a 7. dobás is fej lesz?  
 
8. Egy kockát feldobunk. Jegyezzük fel a következő események gyakoriságát, majd szá- 

moljunk relatív gyakoriságokat, valószínűségeket! A dobott szám 
a) 2-es vagy páratlan; 
b) páros vagy páratlan; 
c) legalább 4 vagy prím; 
d) legfeljebb 4 és prím; 

 
9. Dobjunk fel egyszerre egy kockát és egy érmét! Jegyezzük fel a következő események 

gyakoriságát, majd számoljunk relatív gyakoriságokat, valószínűségeket.  
a) fejet dobtunk és páros számot; 
b) fejet dobtunk és legfeljebb 2-est; 
c) fej vagy 2-es. 
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