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A geometriák felépítése (olvasmány) 
 

Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hason-

ló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk velük kapcsolatban (példá-

ul azt, hogy az egyenlő szárú háromszögnek van két egyenlő szöge). De mi is az a geometria, 

és milyen szerepe van az életünkben és a tudományokban?  

 

Ha megpróbálunk tájékozódni a végtelen síklapon, a gömbfelületen, egy tojáshéjon vagy a 

minket körülvevő térben, akkor jutunk a síkgeometriához, a gömbi geometriához, a tojás 

geometriájához vagy a térgeometriához. Gondoljuk meg: a hétköznapokban, az utcán sík felü-

leten mozgunk, de ha repülőre ülünk, akkor már szükség van egy másfajta szemléletre, amely 

a mozgási terünket gömbfelülettel modellezi. Hogyan kezdjük? Véges, gyarló ember létünkre 

csak annyit tehetünk, hogy kiválasztunk bizonyos fajta alapelemeket, és köztük bizonyos kap-

csolatokat. Geometriánk felépítése közben minden más alakzatot ezekre az elemekre próbá-

lunk visszavezetni, ezért az alapelemeket jól kell megválasztanunk. Erre azonban rengeteg 

lehetőségünk van, és tőlünk függ, hogy éppen melyiket fogjuk választani. 

 

Még az sem biztos, hogy mindenki ugyanarra gondol, amikor a „pont”, „egyenes” vagy „kör” 

szavakat meghallja. Például a füzetlapon az egyenes vonal jelöli ki a legrövidebb utat két pont 

között, de a gömbön két pont között nem a síkbeli egyenes vonal, hanem valamilyen másféle 

vonal játssza ugyanezt a szerepet. Nevezzük ezt gömbi egyenesnek – vagy inkább valamilyen 

gömbi körnek? Tőlünk függ. 

 

A geometria (a görög szó eredetileg földmérést jelent) a matematika egyik legősibb ága. Két-

ezer éven át hitték a matematikusok, hogy a síkgeometrián és a gömbi geometrián kívül nincs 

más, értelmes és hasznos geometriai rendszer. A tizenkilencedik század elején a magyar Bo-

lyai János, a német Carl Friedrich Gauss és az orosz Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij épített 

fel egy harmadik, az előző kettőtől különböző, szintén értelmes és hasznos geometriát.   

 

Kortársaik képtelenségnek, őrültségnek tartották gondolataikat. Csak évtizedekkel később 

fogadták el az új geometria létjogosultságát, amikor több más tudományág, elsősorban a fizi-

ka alkalmazta az új módszereket.  
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Hogyan épül fel tehát egy geometriai rendszer? Hasonlóképpen, mint a legtöbb matematikai 

vagy elméleti fizikai tudományterület:  

  a definíciókkal meghatározzuk, hogy miről is beszélünk (fogalmakat definiálunk, például 

szakaszfelező merőleges), és  

  a definiált dolgok tulajdonságait, jellemzőit tételekkel írjuk le. A tételeket be kell bizo-

nyítani (amíg nem bizonyítanak egy tételt, addig sejtésnek nevezzük), definíciókra és ko-

rábbi tételekre épülő logikus érvelésekkel. Ezért nevezik a matematikát egzakt (magyarul 

egyértelmű, pontosan meghatározott) tudománynak. 

 
Nem lehetne azonban felépíteni tudományterületet anélkül, hogy néhány, természetes módon 

adódó fogalmat alapfogalomként, vagyis nem definiált fogalomként kezelünk. Ilyenek pél-

dául a pont, az egyenes, a sík és az illeszkedés. Szükség van még olyan tételekre, amelyeket 

igaznak fogadunk el, és nem bizonyítunk: ezek az axiómák (alapigazságok). Fontos az is, 

hogy az axiómák ne tartalmazzanak ellentmondást – mert akkor nem lehet felépíteni belőlük 

egzakt, ellentmondásmentes rendszert,– ne lehessen egy axiómát levezetni a többiből, (azaz 

függetlenek legyenek egymástól) és hogy minél kevesebb alapigazságot tartalmazzon az axi-

ómarendszer (minél kevesebb axióma legyen). A geometria tehát így épül fel: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Módszertani megjegyzés: 

Érdemes megemlíteni az érdeklődő diákoknak Gödel nevét, és feladni internetes kutatásra az 

axiómarendszerrel kapcsolatos eredményeit. 

Egy honlap címe (2006.augusztus):     http://kvadromatika.fw.hu/kvadromatika/qgodel.html   

 

Kurt Gödel (1906 – 1978) eredményei rámutatnak, hogy az axiómarendszer a tudományterü-

let fejlődésével szintén fejlődik: új problémák felbukkanása esetén új axiómák bevezetését, 

illetve a régiek megváltoztatását igényli. Gödel nemteljességi tételei szerint egy axiómarend-

szerről nem lehet felállításakor egyértelműen megmondani, hogy nem tartalmaz ellentmon-

dást, és mindig marad a tudományterületnek olyan állítása, amelynek igaz vagy hamis volta 

eldönthetetlen. 
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Euklidesz (i.e. 365? – 300?) alexandriai matematikus Elemek című 

könyvében összefoglalta korának aritmetikai és a geometriai ismere-

teit. Posztulátumokat és axiómákat állított fel (ma közös néven axi-

ómáknak hívjuk ezeket a nem bizonyított, igaznak elfogadott alapál-

lításokat), alapfogalmakat és definíciókat határozott meg, és ezekre 

építette a bizonyításokkal alátámasztott tételeket. Elődeitől eltérően 

a bizonyítás igénye hatotta át ezt a művet, és ezért vált a matematika egyik mérföldkövévé. 

Ezt a geometriai rendszert ma euklideszi geometriának hívjuk, és már több ezer tétel alkotja.  

 

Módszertani megjegyzés: 

 

Euklidesz axiómái és a posztulátumai, valamint az ötödik axiómával kapcsolatos ismeretek 

egy külön munkalapon találhatók meg, amit kinyomtatva feldolgozhatunk az érdeklődő diá-

kokkal. Ezelőtt javasoljuk az axiómák és posztulátumok internetes felkutatását feladni a tanu-

lóknak. 

 

A következő feladat segít feldolgozni az olvasmányt, valamint elsajátítani az érettségi köve-

telményeket. 

 

Feladatok 

 1. Válaszolj írásban a következő kérdésekre: 

a) Mi a definíció? 

b) Mi az alapfogalom, miben különbözik a definiált fogalomtól? 

c) Mi az axióma? 

d) Mi a tétel, és miben különbözik az axiómától? 

Megoldás: 

a) A definícióval fogalmakat határozunk meg: megmondjuk, hogy miről is beszélünk. 

b) Az alapfogalmat nem definiáljuk, azokat általában mindenki ismeri (például pont). 

c) Az axióma igaz alapállítás. 

d) A tétel: olyan állítás, amely bizonyítást igényel . 
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Módszertani megjegyzés: 

Javaslat a feldolgozáshoz: a tanár elmagyarázza, hogy most összegyűjtik az eddigi ismerete-

ket: definíciókat és tulajdonságokat (tételeket). Elmondja, hogy a definíciók arra szolgálnak, 

hogy pontosan meghatározzuk azt, amiről beszélünk, hogy mindenki ugyanarra gondoljon. A 

tétel egy tulajdonságot ír le. Példaként mondjuk el, hogy a háromszög definícióját: olyan sok-

szög, amelynek három csúcsa van. Gyűjtessünk definíciókat a hétköznapi életből. Fedeztessük 

fel velük, hogy a definíció egy bővebb halmazból indul ki, és megadja a halmazt szűkítő tu-

lajdonságot (3 csúcs). Gyűjtsenek példákat is a tulajdonságokra (pl. a cipő készülhet bőrből, 

műanyagból, gumiból egyéb anyagból;).  

 
Mintapélda1 

Hogyan definiáljuk az ötszöget, és milyen tulajdonságait ismerjük? 

Megoldás:  

Az ötszög olyan sokszög, amelynek 5 csú-

csa van. A definíció egy bővebb halmazt 

szűkít le úgy, hogy megad egy speciális tu-

lajdonságot. Ez feltételezi, hogy a sokszö-

get korábban definiáltuk, vagy az alapfoga-

lom. 

Tulajdonsága például az, hogy a konvex ötszögnek 5 átlója van. Ezt a sokszögeknél bi-

zonyítani is fogjuk. 

 
Módszertani megjegyzés: 

A következő feladatlap kérdéseire csoportmunkában keresik a tanulók a válaszokat, amelyek 

később megtalálhatók a modulban. A kérdések lényege nem a pontos definíciók és tételek 

kimondása és az összes ismeret összegyűjtése, hanem a ráhangolódás. A pontos válaszokat a 

modul következő helyein találjuk: 

 

5. feladathoz: a nevezetes vonalak alatt a középvonalakat, súlyvonalakat, oldalfelező merőle-

geseket, magasságvonalakat és a szögfelezőket egyaránt értjük. Figyeljünk arra, hogy a defi-

níciókat és tulajdonságokat a tanulók határozottan válasszák szét. Definíció például az, hogy a 

szakaszfelező merőleges olyan egyenes, amelyik átmegy a szakasz felezőpontján, és merőle-



7. modul: HÁROMSZÖGEK 17 

 

 

ges az adott szakaszra. Tulajdonság az, hogy minden pontja egyenlő távolságra van a szakasz 

végpontjaitól. A tanulók sokszor keverik a definíciókat és a tulajdonságokat. 
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Bevezető feladatok 

1. Milyen szögfajtákat ismertek? Rendezzétek nagyság szerinti sorrendbe, nevezzétek meg 

őket és írjátok fel nagyságukat! Ábrázoljátok táblázatos formában a szögeket! Gyűjtsetek 

olyan nevezetes példákat (síkidomokat, ábrákat), amelyekben szerepet játszanak a követ-

kező szögek: 60°, 45°, 90°, 180°, 360° és egyebek. 

 

 

2. Keressetek egyenlő és egymást kiegészítő szögpárokat! Készítsetek olyan ábrát, amelyen 

az összes (4 fajta) egyenlő szögpár megtalálható!  

 

 

3. Gyűjtsétek össze azokat az ismereteket (téte-

leket), amelyeket a háromszög szögeiről tud-

tok. Az ábra segíteni fog nektek. 

 

 

 

4. Ismétlésként gyűjtsétek össze a halmazok modulban tanult ponthalmazok definícióit és 

tulajdonságait: szakaszfelező merőleges, szögfelező, kör. 

 

 

5. Gyűjtsétek össze azokat az ismereteket (definíciókat, tételeket), amelyeket a háromszög 

oldalairól és nevezetes vonalairól tudtok. Csoportosítsátok azokat különböző szempontok 

(pl. oldalakra, súlyvonalakra stb. vonatkozó) szerint, és ábrázoljátok fa-diagrammal! 

 

 

 

6. Csoportosítsátok a háromszögeket különböző szempontok szerint (oldalak, szögek, szim-

metriák stb.)! Ábrázoljátok fa-diagrammal a megtalált fajtákat! Fogalmazzatok meg minél 

több (akár egyedi, csak az adott háromszögfajtára jellemző) tulajdonságot az egyes há-

romszögfajtákhoz! 
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I. Szögek, szögpárok  
 
A szögeket nagyság szerint a következő csoportokba soroljuk: 

 

nullszög hegyesszög derékszög  tompaszög 

0° 0° < α < 90° 90° 90° < α < 180° 

 

 

 

egyenesszög homorúszög teljesszög 

180° 180° < α < 360° 360° 

 

 

 

 

Konkáv szögek: homorúszög, teljesszög, a többi konvex szög (ha a szögtartományban bárhol 

kiválasztunk két pontot, az őket összekötő szakasz teljes egészében a szögtartományban van). 

 

Ugyanez érvényes a gömbön is! Az ábrákon a narancsok hámozott részét tekintjük szögtarto-

mánynak.  

 

Nullszög 

 

Hegyesszög 

 

Derékszög 

 

Tompaszög 

 
Egyenesszög 

 

Homorúszög 

 

Teljesszög 

 

 

 

Módszertani megjegyzés: Érdemes megbeszélni a tanulóinkkal, hogy ha a hámozatlan részt 

tekintenénk, akkor melyik ábrán milyen szöget látnánk?       
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Egyenlő szögpárok 

 

  egyállású szögek: száraik párhuzamosak, és azonos irányúak; 

 

 

  váltószögek: száraik párhuzamosak, és ellenkező irányúak; 

 

 

  csúcsszögek: egy-egy száruk egy egyenest alkot; 

(ezek speciális váltószögek) 

 

  merőleges szárú szögek: száraik páronként merőlegesek egymásra; a merőleges szárú 

szögek között vannak egyenlők és olyanok is, amelyek 180°-ra egészítik ki egymást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értelmezhetünk-e egyenlő szögpárokat a gömbön? 

 

Sem az egyállású, sem a váltószögek esete nem vihető át a gömbre, hiszen párhuzamos gömbi 

főköröket nem találunk.  

 

A csúcsszögek tétele átvihető a gömbre, és igaz marad a gömbi főköröknél 

is. Az ábra piros és kék főkörei négy szögtartományt határoznak meg, ame-

lyek közül a szemben fekvő két-két szögtartomány mindig egybevágó. (Ha 

a két főkör merőleges egymásra, akkor mind a négy tartomány egybevágó.) 
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A merőleges szárú szögek kérdésének van értelme, nem úgy, mint 

például a váltószögek esetében, hiszen merőleges főkörök léteznek, 

ha párhuzamosak nem is. A merőleges szárú szögek tétele azonban 

nem igaz a gömbön. Ezt legegyszerűbben olyan gömbi négyszöggel 

igazolhatjuk, amelynek három szöge derékszög, de a negyedik nem 

az – márpedig a merőleges szárú szögek tétele éppen ezt kívánná 

meg.  

 

Az ábra két piros főköríve merőleges egymásra, ugyanígy a két kék fő-

körív is merőleges egymásra. A piros és kék főkörívek egyik metszés-

pontjánál (a „felső”-nél) ugyancsak merőleges egymásra a két főkörív, de 

a másik metszéspontnál (az „alsó”-nál) láthatóan jóval nagyobb a szög 

derékszögnél.) 

 

Létezik azonban olyan eset, amikor a szögek egyenlősége a gömbön igaz, 

de amelyhez hasonló szerkesztés a síkon nem létezik. Más szóval a gömb 

visszavág, miután két szép síkbeli egyenlőség a gömbön megbukott. Ez a 

gömbkétszög esete, amelynek mindkét szöge egyenlő (mint a narancsge-

rezdnél) – nagyon fontos, speciálisan gömbi tétel.  

 

Egymást kiegészítő szögpárok 
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Szögekkel kapcsolatos feladatok 

 2. Keress egyenlő és egymást kiegészítő szögpárokat a következő ábrákon! 

a)       b) 

 

 

 

 

 

 

 3. Adott, hogy egy szög mennyivel kisebb a mellékszögénél. Számítsd ki a szöget és a 

mellékszögét! 

a) 100°;  b) 20°;  c) 200° ; d) 75°;  e) 23,8°; f) 1,2°. 

Megoldás: a) 40°, 140°;   b) 80°, 100°;    c) nem lehetséges;  

d) 52,5°; 127,5°;  e) 78,1°; 101,9°; f) 89,4°; 90,6°. 

 

 4. Keress egyenlő és egymást kiegészítő szögpárokat a paralelogrammában és a trapézban! 

Hosszabbítsd meg az oldal egyeneseiket a csúcsokon túl! 

 

 5. Adott egy szög és a mellékszögének aránya. Határozd meg a szöget és a mellékszöget! 

a) 3 : 5;  b) 7 : 11; c) 5 : 7; d) 1 : 5;  e) 1 : 3; 

Megoldás: a) 67,53°; 112,5°; b) 70°, 110°; c) 75°,105°; d) 30°, 150°; e) 45°, 135°. 
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 6. Adott, hogy egy szög a pótszögének hány százaléka.. Határozd meg a szöget! 

a) 25%;0 b) 150%; c) 12%; d) 48%. 

Megoldás: a) 18°; b) 54°; c) 9,6°; d) 29,2°. 

 

 7. Egy hajó elindul észak felé, majd 30 fokot keletnek fordul. Ettől az iránytól balra fordul 

120 fokot. Ezek után haladásának iránya az eredeti iránnyal hány fokos szöget zár be? 

Megoldás: 30 fokot, nyugatnak. 

 

 8. Mekkora az ABC szög? 

 
Megoldás: 

Az ábrát kiegészítve látszik, hogy DB az AD és a BC 90°-os 
elforgatottja, ezért egyenlőszárú háromszögek keletkeztek az 
ábrán. Így a keresett szög 135°. 

 
 

A vízszinteshez képest általában lefelé vagy felfelé látjuk a tárgyakat. Ha lefelé nézünk, akkor 

a vízszintessel bezárt (lefelé irányuló) szöget depressziószögnek hívják. Emelkedési szög-

nek nevezzük a vízszintessel bezárt, felfelé irányuló szöget. Tehát a terem tetejét emelkedési, 

alját depressziószögben látjuk. 

 

 9. Egy repülő a ház ablakából 35°-

os emelkedési szög alatt látszik. 

Mekkora depressziószög alatt 

látszik a repülőből az ablak? 

Megoldás: 35°. 

 

 10. Szellemőke a tükörben nézegeti magát. 

Mekkora depressziószögben látja a tükör 

alját, és mekkora emelkedési szögben a 

tetejét? 

Megoldás:  

14° depresszió, és 22° emelkedési szög. 

Depresszió szög 

Emelkedési szög 
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 11. Egy torony lábától a szomszéd ház tetejét 30°-os emelkedési szögben látjuk. A torony 

alját és tetejét a ház tetejéről 76°-os szögben látjuk. Mekkora emelkedési szögben 

látjuk a torony tetejét, és mekkora depressziószögben az alját? Készíts ábrát a 

megoldáshoz! 

Megoldás: 30° és 46°. 
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II. A háromszög oldalai és szögei 
 

A háromszög olyan sokszög, amelynek három csúcsa 

van. Csúcsait nagybetűkkel, oldalait kisbetűkkel jelöl-

jük. Mindig az A csúccsal szemben van az a oldal,  

a B-vel szemben a b oldal, a C-vel szemben a c oldal. 

A csúcsok körüljárási iránya kétféle lehet: az óramutató 

járásával ellentétes (pozitív irány), illetve megegyező 

(negatív irány). 

 

Módszertani megjegyzés: A csoportosításokat csoportmunkában javasoljuk átvenni tanár által 

irányított kérdés alapján (a tanulók könyvének használata nélkül): „Milyen szempontok alap-

ján csoportosíthatnánk a háromszögeket?”. A csoportosítás érettségi követelmény. 

 

A háromszögek csoportosítása 

  Legnagyobb szögük alapján:  

o hegyesszögű háromszög (legnagyobb szöge kisebb 90°-nál); 

o derékszögű háromszög (legnagyobb szöge 90°); 

o tompaszögű háromszög (legnagyobb szöge nagyobb 90-nál°). 

 

  Szögeik egyenlősége alapján: 

o általános háromszög: nincs két egyenlő szöge; 

o két egyenlő szöggel rendelkező háromszög (egyenlőszárú háromszög); 

o három egyenlő szöggel rendelkező háromszög (szabályos háromszög); 

 

  Oldalaik egyenlősége alapján: 

o általános háromszög: nincs két egyenlő oldala; 

o egyenlőszárú háromszög: van két egyenlő oldala. 

o szabályos háromszög: három egyenlő oldala van; 

 

Speciális háromszögek az egyenlőszárú, a szabályos és a derékszögű háromszögek.  

Megjegyzések: Az általános háromszög elnevezés ma már nem használatos; a szabályos há-

romszög is egyenlőszárú.  
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Feladat 

 12. Rajzold fel Venn-diagrammal a háromszögek csoportosítását! Milyen tapasztalatok 

vonhatók le a rajz alapján? 

 

Módszertani megjegyzés: 

A fenti feladatot javasoljuk házi feladatnak feladni. Javasolt kimondatni velük azokat, ame-

lyeket tapasztaltak a rajzolás során (például a szabályos háromszög egyenlőszárú is). 

 

A gömbháromszög szögei 

Gömbháromszög alatt mindig olyan háromszöget értünk, 

amelynek mindegyik oldala a két csúcsot összekötő rövi-

debbik főkörívnek felel meg. Ezek az Euler-féle gömbhá-

romszögek. Az alábbi ábrákon az első háromszög Euler-

féle, a második nem az. 

  

A gömbháromszög oldalai két véges tartományra bontják a gömbfelületet, ellentétben a sík-

kal, ahol egy véges és egy végtelen tartományt kapunk. Gömbön így még az is kérdés, hogy a 

gömbháromszögnek melyik a belseje, melyik a külseje. Megállapodunk abban, hogy a két 

tartomány közül mindig a kisebbiket nevezzük a gömbháromszög belsejének. (Ugyanígy já-

runk el a gömbi köröknél is.) Ha a gömbháromszög három csúcsa ugyanarra a főkörre esik, 

akkor elfajult gömbháromszöget kapunk: itt el kell döntenünk, hogy a két egyforma félgömb 

közül melyiket tekintjük a gömbháromszög belsejének. 

 

Mindezek után van értelme a kérdésnek: Mennyi a gömbháromszög belső szögeinek összege? 

Jól szemléltetik ezt a szabályos gömbháromszögek. Egészen pici sza-

bályos gömbháromszög egy-egy szöge nagyon közel esik a szabályos 

síkháromszögben talált 60°-hoz. Nagyon nagy szabályos gömbhárom-

szög egy-egy szöge nagyon közel esik a kikerekedő, elfajult gömbhá-

romszögben mért 180°-hoz. A gömbháromszög szögeinek összege te-

hát 3·60=180°-tól 3·180=540°-ig terjedhet. 
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Gömbháromszögnek lehet egy, két vagy három hegyesszöge, egy, két vagy három derékszö-

ge, és egy, két vagy három tompaszöge. Tőlünk függ, hogy a síkháromszögeknél megszokott 

elnevezésekből melyiket alkalmazzuk a gömbön is.  

 

Mivel a derékszögű háromszögek a gömbön is fontos szerepet játszanak, ezért használjuk a 

„derékszögű gömbháromszög” elnevezést. Attól függően, hogy a gömbháromszögben hány 

derékszög van, beszélhetünk egyszer, kétszer vagy háromszor derékszögű gömbháromszög-

ről. A háromszor derékszögű gömbháromszöget oktánsnak is nevezhetjük, mert nyolc ilyen 

háromszög hézagok és átfedések nélkül lefedi az egész gömbfelületet.   

 

   

 

 

 

 

Feladat 

 13. Létezik-e olyan gömbháromszög, amelyben pontosan egy hegyesszög, egy derékszög 

és egy tompaszög van? 
Megoldás:  

Igen, sőt mindegyikből szerepelhet egy, kettő vagy három darab is. Gondoljunk a szabá-

lyos gömbháromszögekre, melyekben a szögek 60°-tól 180°-ig változhatnak. 

 

 

A háromszög szögeire vonatkozó tételek 

 

A korábbi években sok mindent felfedezhettünk a háromszögek szögeiről. Most ezeket foglal-

juk össze és megnézzük, hogyan használhatók a feladatok megoldásában. 

Módszertani megjegyzés:  

A tételek felfedezésének örömét meghagyjuk a diákoknak. Az első órán már valószínűleg 

elhangzottak az itt szereplő tételek. Ennek a résznek ezek ismétlése és rendszerezése a célja. 

Azt javaslom, hogy a tanár vázolja fel az ábrákat a táblára. 
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 14. Miket tudsz megállapítani a következő ábráról a 

háromszög szögeivel kapcsolatban? Írd le az áb-

ra jelöléseivel! 

Megoldás:  

Leolvasható a belső szögekre vonatkozó tétel és a külsőszög tétel. Az ábrák mellé java-

solt odaíratni a számolást a tanulókkal. 

 

 

 
 

Megjegyzés:Mint minden állítást (az axiómákon kívül), ezt is be kell látni, bizonyítani kell. A 
tanult szögpárok segítségével könnyen beláthatod, ha az AC oldalt A-n túl meghosszabbítod, 
és BC-vel párhuzamost húzol A-n keresztül. 
 

A gömbháromszög szögösszege 

Mintapélda2 

Rajzoljunk a gömbre több szabályos gömbháromszöget, és vizsgáljuk meg ezek szögösszegét! 

Mekkora a gömbháromszög szögeinek összege? 

Megoldás:  

Az egész kicsi szabályos gömbháromszög szögei alig nagyobbak 60°-nál, így a belső 

szögek összege több mint 180°. Rajzolhatunk olyan szabályos gömbháromszöget, 

amelynek mindhárom szöge derékszög, itt a belső szögek összeg 270°. Meddig lehet 

növelni a szögeket a háromszögben? A legnagyobb szögű háromszögét egy főkör három 

pontja határozza meg (egyfajta elfajult gömbháromszög), itt a szögek összege 540°. 

 

A gömbháromszögön a tétel nem igaz! A belső szögek összege 180° és 540° között változhat. 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: Bizonyításkor gondolj a belső szögek összegére, és a mellékszögekre! 

 

A háromszög belső szögeinek összege 180°. 

Külsőszög-tétel: a háromszög bármely külső szöge megegyezik 

a nem mellette fekvő két belső szög összegével. 



7. modul: HÁROMSZÖGEK 29 

 

 

Mintapélda3 

Határozzuk meg a külső szögek összegét az ábra segítségével! 

Megoldás:  

( ) ( )

°=++
°=+++°

°=+++++

°=+++++
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

°=+
°=+
°=+

036 ' '  '
540 ' '  ' 180

540 ' '  '  :

540 '  '   ' 
180  '  
180  '  
180  ' 

γβα
γβα

γβαγβα

γγββαα
γγ
ββ
αα

tvaCsoportosí
 

  

 

 

Módszertani megjegyzés: 

Bár a bizonyítás nem érettségi anyag, az alkalmazott módszer feladatmegoldásokban is hasz-

nos. Ezért került bele a gyerekek anyagába is. 

 

A gömbön ez a tétel sem igaz. 

Mivel a belső szögösszeg állandóságáról szóló tétel nem érvényes, ezért a külsőszög-tételt is 

módosítanunk kell. A számítás eredménye: változó határok 360° és 0° között. Hasznos és 

fontos végigkövetni a jelenetet a szabályos gömbháromszögeknél. A síkhoz hasonló icipici 

gömbháromszög külső szögei nagyon közel állnak a síkbeli esethez. Az Egyenlítő felé halad-

va az egyre növekvő gömbháromszögek belső szögei egyre nőnek, külső szögei pedig fokoza-

tosan belelapulnak magába az Egyenlítőbe, vagyis mind a hárman 0°-hoz tartanak. 

 

Speciális háromszögek az egyenlőszárú, a szabályos és a derékszögű háromszögek.  

 

Mintapélda4 

Állapítsuk meg az ábrák segítségével, hogy milyen 

megállapításokat tehetünk szögeikről! Fejezzük ki 

a háromszög többi szögét α szöggel! 

Megoldás:  

Az egyenlőszárú háromszögnél két, 
2

90
2

180 αα −°=−°  nagyságú szög található az 

alapon. A szabályos háromszög minden szöge 60°, a derékszögű háromszög esetén 

α−°90  a másik hegyesszög. 

A háromszög külső szögeinek összege 360°. 
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Feladatok 

 15. Mekkorák a háromszög szögei, ha adott két külső szöge? 

a) 130° és 174°;   b) 87° és 116°; c) 136° és 98° 

Megoldás: a) 50°, 6°, 124°; b) 93°, 64°, 23°; c) 44°, 82°, 54°. 

 

 16. Adott egy háromszög egyik szöge, és a másik két külső szög aránya. Számítsd ki a 

hiányzó szögeket! a) 70° és 2 : 3;  b) 30°, 8 : 13;  

Megoldás: a) 80° és 30°;  b) 100° és 50°. 

 

 17. Egy háromszög szögfelezője a szemközti oldallal 78°-os, egy másik szögfelezővel 48°-

os szöget zár be. Mekkorák a háromszög szögei? 

Megoldás:  

36°, 60° és 84° (csak a belső szögek összegét kell felírni). 

 

 

 

 

 18. Egy háromszögben az egyik szög 75°. Mekkora szöget zár be egymással a másik két 

belső szög szögfelezője? 

Megoldás:  °=°−°−°=+−°= 5,127
2

75180180
2

180 βαϕ  

 

 

 

 19. Az ábrán f (egy 128°-os) külső szög  

felezője, párhuzamos a háromszög egyik 

oldalával, fα pedig belső szögfelező. 

Mekkora szöget zár be f és f α? 
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Megoldás: 
 A háromszög belső szögeinek összege 180°, ezért 

32° =64°)+52°+(32° − 180° = ϕ . 
 

 

 

 20. Egy háromszögben a legnagyobb szög a másik két szög összegének kétszerese. A két 

kisebb szög aránya 2 : 3. Mekkorák a háromszög szögei? 

Megoldás:  

( ) xxxxxxx 151032180;102;3;2 =++=°=+=== βαγβα , innen °=12x . A kere-

sett szögek: 120°, 24° és 36°. 

 

 21. Mekkora szöget zár be egy belső szögfelező, és a hozzá tartozó külső szög 

szögfelezője? 

Megoldás: derékszöget. °=+−° 90
22

180 αα  

 

 

 

 22. A háromszögben α belső szögfelezője és β külső szögének szögfelezője 45°-os szöget 

zárnak be. Igaz-e, hogy a háromszög derékszögű? 

Megoldás:  

Igen. Ez a feladat az előbbi továbbfejlesztése. B 

csúcsnál a külső és a belső szögfelező derékszö-

get zár be, ezért α és β belső szögfelezői 45°-os 

szöget zárnak be. A külsőszög-tétel miatt ekkor  

2
45 βα +=° , vagyis a két szög összeg 90°. Így a 

harmadik szög derékszög. 
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 23. ABC egyenlőszárú háromszög, F az AB alap felezőpontja. 

Legyen D az A csúcshoz tartozó szögfelezőnek az a 

pontja, amelyre AC ⊥  CD. Igazold, hogy CED 

háromszög egyenlő szárú (AD: szögfelező). 

Megoldás:  

D-nél 
2

90 α−°  szög van, mert ACD derékszögű. E-nél 

AEF háromszögben 
2

90 α−°  szög van, aminek csúcsszöge a CED szög. Így CED szög 

megegyezik CDE szöggel. Tehát a CED háromszög egyenlőszárú 

 

 

 24. Egy egyenlőszárú háromszögben a szárak által bezárt szög 74°. Mekkora szöget zárnak 

be egymással a háromszög szögfelezői páronként? 

 

Megoldás: 

 °=°−°−°=−°=⋅−°= 127
2

74180180180
2

2180 ααϕ ;  

A szimmetria miatt a másik két keresett szög egyenlő, (360°-

φ)/2 = 116,5°. 

 

 25. Az ABC szabályos háromszög A csúcsából rajzolj kört AB sugárral. Az A-hoz tarozó 

magasság a kört D és E pontokban metszi. Mekkora a BCE és a BCD szög? 

Megoldás: 

Az ábrát megrajzolva, a 30°-os derékszögű háromszögekből és 

a keletkező egyenlőszárú háromszög szögeiből kiindulva kap-

juk, hogy 15° és 75°. 
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 26. Az ABC derékszögű háromszög AB átfogóján vegyük fel D és E pontokat úgy, hogy 

BC = BD és AC = AE teljesüljön. Mekkora a DCE szög? 

 

 

Megoldás:  

A keletkező egyenlőszárú háromszögek 

szögeit kiszámolva 

2
90

2
180 ββδ −°=−°= , és hasonlóan 

2
90 αε −°=  . 180°-ból kivonva a kettő ösz-

szegét kapjuk, hogy 
2

βα +  . Mivel a háromszög derékszögű, α + β = 90°, így a keresett 

szög 45°. 

 

A háromszög oldalai 

 

Feladat 

 27. Szerkessz háromszöget a következő szakaszokból: 10 cm, 5 cm és 8 cm. Mikor nem 

lehet háromszöget szerkeszteni megadott 3 szakaszból? Mikor keletkezik csak egy 

szakasz (elfajult háromszög)? 

 

 

 

 

A gömbi háromszögek esetén ez nem így van. Ha a gömbháromszög két oldala adott, a har-

madik oldalt kétféleképpen is megrajzolhatjuk az ábrák szerint. 

 

 

 

 

 

 

Minden háromszögre teljesül a háromszög egyenlőtlenség:  

a háromszög bármely két oldalának összege nagyobb a harmadik oldalnál. 



34    MATEMATIKA „A” • 9. ÉVFOLYAM Tanári útmutató 

 

 

Ahol két csúcsot a rövidebbik főkörív köti össze (Euler-háromszögek), ott teljesül a három-

szög-egyenlőtlenség. Hiszen, ha két csúcsot a legrövidebb vonal köti össze, akkor minden 

elkalandozás – mint például egy harmadik, nem ugyanarra a főkörre eső pont érintése – is az 

út meghosszabbítását jelenti. 

 

Feladatok 

 28. Adj meg  legalább 5 olyan szakaszhármast az alábbiak közül,amelyekből (mint 

oldalakból) lehet háromszöget szerkeszteni! 

 

 

 

 29. Az ABC háromszög A csúcsánál nagyobb belső szög van, mint a B csúcsánál. 

Igazoljuk, hogy 
2

ABBC >  ! 

Megoldás:  

Mivel βα > , ezért ACBC > . A háromszög egyenlőtlenség miatt 

BCACBCAB ⋅<+< 2  . Átrendezve kapjuk az állítást. 

 
 30. Szerkessz háromszöget, ha adott két oldala (a és b), és az a oldallal szemközti α szög. 

a) a = 10 cm, b = 8 cm, α = 45°;  b) a = 4 cm, b = 10 cm, α = 45°;   

c) a = 5 cm, b = 3 cm, α = 60°; 

Megjegyzés: 

b)-nek nincs megoldása, az a) és a c) egyértelmű. Beszéljük meg a tanulókkal, hogy egy há-

romszög megadása mikor egyértelmű: ha adott 3 oldala, vagy 2 oldala és a közbezárt szög, 

vagy 1 oldala és a rajtuk fekvő 2 szög, vagy 2 oldala, és a nagyobbikkal szemközti szög. Ez 

készíti elő majd azt, hogy a 4 esetet a gyerekek könnyebben megjegyezzék a háromszögek 

egybevágóságának és a hasonlóságnak a tanításakor. 

 
A háromszögek oldalainak és szögeinek kapcsolatára igazolható a következő két állítás: 

 

 

 

 

Egy háromszögben egyenlő oldalakkal szemben egyenlő szögek vannak 
(egyenlőszárú háromszög). 

A háromszögben hosszabb oldallal szemben nagyobb 

szög található, mint a rövidebb oldallal szemben. 
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Megjegyzés: Ezek bizonyítása nem olyan egyszerű, mint az eddigi tételeké. Indulj el úgy, 
hogy a hosszabb oldalra a közös csúcsból felméred a rövidebbet, ekkor keletkezik egy egyen-
lőszárú háromszög. A külsőszög-tételt alkalmazva… 
 

Feladat 

 31. Próbáld ki, hogy igaz-e a két tétel gömbön is? 

Megoldás: igen. 
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III. A háromszög nevezetes vonalai, körei 
 

Módszertani megjegyzés 

A tanórán felvetett kérdések kiválóan feldolgozhatók az Euklides geometriai programmal, 

ezért javasolt a tanórát az informatika teremben tartani. Ha nem szereti az Euklides prog-

ramot, használjon helyette Cabrit, vagy hasonló jellegű szoftvert. A téma feldolgozása alkal-

mat nyújt arra is, hogy a definíció és a tulajdonság (tétel) viszonyát rendezzük a tanulókkal. 

Az informatika terembe elegendő a gyerekeknek csak a füzetet bevinni, azt is főleg azért, 

hogy felírják, mivel foglalkoztak a tanórán, mi a lecke, és az elkészített házi feladatot ellen-

őrizni tudják. 

Amennyiben nem áll módjukban (a határozott javaslat ellenére sem) az informatikai eszközök 

használata, szerkesszék meg az ábrákat a füzetükben a gyerekek. 

A következő ábra áttekinti, hogy a háromszög milyen nevezetes vonalaival foglalkozunk. 

Minden vonalhoz tartozik egy definíció (meghatározás) és egy tétel (tulajdonság), amelyet 

feladatmegoldásokban is használhatunk. 
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Oldalfelező merőleges egyenesek 

Módszertani megjegyzés: 

Szerkesszük meg az egyeneseket és a köré írt kört az 

Euklides programmal! A C pontot mozgatva meg-

vizsgálható, hogy milyen háromszögek esetén esik a 

köré írt kör középpontja a háromszögön belülre, kí-

vülre. 

 

 

 

A bizonyításnál kijelöljük két oldalfelező merőleges metszéspontját, és megvizsgáljuk, 
hogy ez a pont milyen távol van a csúcsoktól. 
 

Szögfelezők 

Módszertani megjegyzés: 

Szerkesszük meg az egyeneseket és a köré írt kört az Euklides programmal! Kössük össze a 

szögfelezők metszéspontját a háromszög csúcspontjaival! Mi a keletkező háromszögek ma-

gassága? Hogyan írható fel a terület a beleírható kör sugarával? 

A szögfelező meghatározását (a definíciók alkotásának gyakorlása miatt is) érdemes átvenni a 

tanulókkal frontálisan, tanári kérdésekkel irányítva. A diákok ált. nem tudják, hogy a szögnél 

mit is kell felezni, ezért erre is térjünk ki: „a szögnek micsodáját felezi a szögfelező?”. A vá-

laszokban bizonyára megjelennek majd a szög részei (pl. a körívét), vagy a nagysága (ez 

utóbbi esetén célszerű visszakérdezni: „szögmérő nélkül nem tudunk szögfelezőt szerkeszte-

ni?”). Természetesen a szögtartományt osztja két egyenlő részre.  
 

Definíció: A szögfelező olyan egyenes, amely felezi a háromszög belső 

szögét. Jelölésük: fα, fβ, fγ . 

Tétel: A háromszög belső szögfelezői egy pontban metszik egymást, ez a 

pont a háromszögbe írható kör középpontja. 

Definíció: Az oldalfelező merőleges egyenes olyan egyenes, amely átmegy 

az oldal felezőpontján és merőleges az oldalra. Jelölésük: fa, fb, fc. 

Tétel: A háromszög oldalfelező merőlegesei egy pontban metszik egymást, 

ez a pont a háromszög köré írható körének középpontja. 
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Megjegyzés: A háromszög külső szögeinek is vannak szögfelezői. Sokszögek esetében a 

szögfelezőt félegyenesként is szokták definiálni. 

 
Milyen pontok halmaza a szögfelező? Ebbe belegondolva beláthatod, hogy bármelyik 
két szögfelező metszéspontja egyenlő távol van az összes oldaltól. 

 

Az ABC háromszöget a szögfelezők három háromszögre 

bontják (AOC, AOB, BOC). Mindháromnak r a magas-

sága, így a háromszög területét fel tudjuk írni 

( )
22222

rKrcbarcrbraT ⋅=⋅++=⋅+⋅+⋅=  összefüg-

géssel. A félkerületet s jelöli: 
22
Kcbas =++= , így a 

terület felírható  

rsT ⋅=   

alakban. 

 

 

 

 

Feladat 

 32. Lehet-e a háromszög két szögfelezője egymásra merőleges a síkban és a gömbön? 

Megoldás: 

Ha a síkon felmérünk egy szakaszt, két csúcsából 
2
α , illetve 

2
β  nagyságú szögeket úgy, 

hogy a szakasszal szembeni szög derékszög legyen, vagyis derékszögű háromszöget 

szerkesztünk 
2
α , 

2
β  és 90°-os szögekkel, akkor °=+ 90

22
βα . Ha most feltesszük, hogy 

a két befogó egy másik, nagyobb háromszög két szögfelezőjével azonos, amelyek 

ugyancsak A-ból, illetve B-ből indulnak ki, akkor ebben a nagyobb háromszögben két 

szög nagysága α, illetve β lesz, összegük tehát 180°. A két oldalnak tehát párhuzamos-

nak kellene lennie, ami lehetetlen.  

Gömbön a háromszög szögösszege több 180°-nál, a gömbi egyeneseknek, vagyis főkö-

röknek pedig valahol találkozniuk kell. Itt tehát lehetséges a háromszög szerkesztése! 

 

Bármely háromszögben érvényes a T = s · r összefüggés, ahol T a 
háromszög területe, s a kerület fele, r pedig a beleírt kör sugara. 
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Magasságvonalak 

 

A bizonyításnál indulj ki abból, hogy a csúcso-
kon keresztül párhuzamosokat húzol a szemközti 
oldalakkal. Vizsgáld meg, hogy az eredeti ma-
gasságvonalak az új háromszögben milyen sze-
repet játszanak. 
 

A „magasságvonal” fogalmat a magasság szakaszára is 

szokták használni. 

 

Feladatok 

 33. Minden háromszögre igaz, hogy a magasságpont a háromszög belsejébe esik? 

Megoldás:  

Euklides programmal látványosan megválaszolható a kérdés. A válasz az, hogy hegyes-

szögű háromszögeknél belülre, derékszögűnél a derékszögű csúcspontba, tompaszögű 

háromszögnél kívülre esik. Természetesen ezt hagyományos szerkesztéssel is észreve-

szik a tanulók. 

  

 34. Mi a kapcsolat a háromszög egy oldala és a másik két oldalhoz tartozó magasságok 

talppontjai között? Szerkeszd meg az ábrát! 

Megoldás:  

Ez is elemezhető az Euklides-szel. Megoldás: a talppontok rajta vannak az oldal köré írt 

Thalesz-körön. 

 

 

 

 

 

 

Definíció: A magasságvonal a háromszög csúcspontjából a szemközti oldal 

egyenesére állított merőleges egyenes. Jelölésük: ma, mb, mc . 

Tétel: A háromszög magasságvonalai egy pontban metszik egymást, ez a 

háromszög magasságpontja. 
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Magasságvonalak a gömbön 

Hány magasságvonala lehet egy háromszögnek? 

Síkon pontosan három, mivel bármelyik síkbeli pontból bármelyik síkbeli egyenesre pontosan 

egy merőleges húzható. Gömbön azonban a sarkpontból (Északi-sark!) a hozzá tartozó egyen-

lítőre végtelen sok merőleges húzható. Ha tehát a gömbhárom-

szögben van olyan csúcs és oldal, amelyek sarkpont-egyenlítő 

viszonyban állnak egymással, akkor itt végtelen sok magasság-

vonalat találhatunk. A helyzet még cifrább a háromszor derék-

szögű háromszögnél (amelyet oktánsnak is neveznek, mivel 

nyolc ilyen háromszög lefedi a teljes gömbfelületet), mert itt 

mind a három esetben sarkpont-egyenlítő viszony forog fenn! Itt 

tehát mindhárom csúcson át akárhány magasságvonalat húzhatunk. Annak sincs akadálya, 

hogy két különböző csúcsból húzott magasságvonalhoz olyan harmadik magasságvonalat ta-

láljunk a harmadik csúcson keresztül, amely nem megy át a már kijelölt metszésponton. 

Vagyis a három magasságvonal itt nem megy át ugyanazon a ponton! 

  

Vajon ez a rendellenesség más gömbháromszögeknél is előfordulhat? Próbáljuk ki: olyan 

gömbháromszögnél, ahol sarkpont-egyenlítő párok nincsenek, a magasságvonalak mindig egy 

pontpáron mennek át (pontpáron, hiszen két gömbi főkör mindig két, egymással átellenes 

pontban metszi egymást). 

Módszertani megjegyzés:  

Nagyon gyorsan haladók még azt a meglepő tényt is kikísérletezhetik, hogy a fentebbi, síkbeli 

bizonyítás az Euklidesz-programmal (ahol párhuzamosokkal olyan háromszöget szerkesztünk, 

amelyben az eredeti háromszög magasságvonalai oldalfelező merőlegesek), lényegében szin-

tén átvihető a gömbre. Párhuzamosokat ugyan nem szerkeszthetünk, olyan főkört viszont 

igen, amely egy adott magasságvonalra a háromszög egyik csúcspontjában merőleges. Ha ezt 

mind a három magasságvonalra végrehajtjuk, akkor az így kapott “dupla háromszögben” az 

eredeti háromszög magasságvonalai oldalfelező merőlegesek!  

A bizonyítással nem foglalkozunk: szép ugyan, de hosszadalmas. 
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Súlyvonalak 

 

A bizonyításhoz a háromszög közép-
vonalát, és a hasonlóságot hívjuk se-
gítségül. 

 

 

 

 

 

 

Módszertani megjegyzés:  

Megvizsgálható, hogy igaz-e mindez a gömbön? 

Megoldás: Igaz, hogy a három súlyvonal egy átellenes pontpáron megy át, az viszont nem 

igaz, hogy az átellenes pontok közül bármelyik harmadolja a súlyvonalakat. 

 

Tudtad-e, hogy ha a súlyvonalnál alátámasztjuk a homogén (egyenletes anyageloszlású) víz-

szintesen elhelyezett háromszöget, akkor az egyensúlyba kerül? (Az egyensúly labilis, bármi-

lyen kimozdulás esetén leborul a háromszög.) Miért lesz egyensúlyban a háromszög? 

 

A súlyvonal a háromszöget két egyen-
lő területű részre osztja, hisz a kelet-
kező két háromszög oldalai a nagy há-
romszög oldalának fele, magasságuk 

pedig egyenlő (m). Így 
2

mBFTBFA
⋅= , 

2
mFCTFCA

⋅= , és BFFC = miatt a két 

terület egyenlő. 
 

 

Mit gondolsz, miért hívják súlypontnak a súlypontot? 

Definíció: A súlyvonal a háromszög csúcsát a szemközti oldal felezőpontjával 

összekötő szakasz. Jelölésük: sa, sb, sc . 

Tétel: A háromszög súlyvonalai egy pontban metszik egymást, ez a három-

szög súlypontja. A súlyvonalak harmadolják egymást úgy, hogy a csúcs felé 

esik a súlyvonal hosszabb része.
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A súlypontot azért hívják annak, mert ott egy pontban alátámasztható vagy felfüggeszt-
hető a háromszög, labilis egyensúlyi helyzetbe. A fizikában úgy számolunk, mintha a 
testek, síkidomok tömege a súlypontban összpontosulna (tömegpont), a gravitáció is ott 
hat a testekre. Ha a fizikában egy test mozgását számoljuk (dinamika), pontszerűnek te-
kintjük a testet, és a tömegközéppontjának (súlypontjának) mozgását vizsgáljuk. 
 

Súlyvonalak a gömbön 

Szép és érdekes ellenkísérlet: a gömbi súlyvonal általában nem felezi a területet! Hosszabb, 

szabálytalan, elnyújtott háromszögnél ez jól látszik. Ebből következik, hogy a gömbi súlypont 

nem játssza azt a szerepet a gömbháromszögben, amelyet a síkbeli súlypont a síkháromszög-

ben. A területfelezők is egy pontpárban találkoznak, és ez a háromszög belsejébe eső pont 

veszi át a síkbeli súlypont szerepét. 

 

Módszertani megjegyzés: 

Ha a gyerekek megkérdezik, megjegyezhetjük, hogy ehhez a gömbháromszög területfelezőjét 

kell megszerkesztenünk, ami általában nem esik egybe a súlyvonallal.  

 
Középvonalak 

 

ckbkak cba ||,||,|| ; 
2

;
2

;
2

ckbkak cba ===  

Megjegyzés: A tétel hasonlósággal is bizonyítható, de a jobb oldali ábra segítségével is 
átgondolhatod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definíció: a háromszög középvonala két oldalának felezőpontját összekötő 

szakasz. 

Tétel: A háromszög középvonalai párhuzamosak a háromszög oldalaival. A 

középvonalak hossza fele akkora, mint a velük párhuzamos oldal hossza. 
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Középvonalak a gömbön 

A gömbön a középvonalat a két oldalfelező pont összekötésével ugyanúgy megszerkeszthet-

jük, mint a síkon. Párhuzamosság nincs a gömbön, és a hosszúság sem lesz fele a hozzá tarto-

zó oldalnak, hanem több a felénél.  

 

A középvonalhoz tartozik a gömbön egy érdekes kérdés: melyek lesznek az oldal és a hozzá 

tartozó középvonal közös merőlegesei síkon és gömbön? Kísérletezzünk! 

Síkon a kérdés csacsiságnak tűnik, hiszen a két megfelelő egyenes párhuzamos egymással, 

tehát végtelen sok közös merőleges létezik – például a magasságvonal vagy az oldalfelező 

merőleges.  

A gömbön viszont két gömbi főkörnek csak egyetlenegy közös merőleges főköre lehetséges 

(gondoljunk két hosszúsági kör és az Egyenlítő viszonyára). Melyik nevezetes vonallal esik 

egybe ez a közös merőleges? A kísérlet megmutatja, hogy az oldalfelező merőlegesről van 

szó. Szabálytalan, elnyújtott háromszögnél világosan látszik, hogy a magasságvonal nem me-

rőleges a középvonalra. A bizonyítás szép, de hosszú. 

 
 

A nevezetes vonalak közé szokták még sorolni a külső szögek szögfelezőit, a Simson-

egyenest és az Euler-egyenest, a nevezetes körök közé a 9 pont körét (Feuerbach-kör). 

 

Módszertani megjegyzés: 

Mindezeknek van gömbi megfelelőjük is. 

Javasolt internetes kutatás témájaként feladni vállalkozó szelleműeknek a fenti nevezetes vo-

nalakat, köröket (mit jelentenek, hogyan lehet megszerkeszteni). 

 
 
 
Gömbháromszögek nevezetes vonalai 

Érvényben marad-e az oldalfelező merőlegessel, a szögfelezővel, a körülírt és beírt körökkel 

kapcsolatos gondolatmenet gömbháromszögeknél is? 

Megoldás: Speciális esetektől eltekintve, igen!  

Speciális eset például az olyan, elfajult szabályos háromszög, amelynek mindhárom csúcsa 

ugyanarra a főkörre esik. Ebben az esetben a háromszög körülírt köre megegyezik a beírt kör-

rel. 
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Kiegészítő anyag 

Hozzáírt körök  
A háromszögön kívül 3 hozzáírt kört találunk, 
amelyek érintik mindhárom oldalegyenest. 
Ezek középpontjai a külső szögfelezők met-
széspontja. Ezek a pontok tehát egyenlő távol-
ságra vannak a három oldalegyenestől. 
 
Módszertani megjegyzés: 

Gyorsabban haladóknak Euklides programmal 

is feladhatjuk a hozzáírt körök megszerkeszté-

sét. 
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IV. A háromszög kerülete, területe 
 

A háromszög kerületét az oldalak összege adja. Területét úgy számoljuk ki, hogy bármelyik 

oldalt megszorozzuk a hozzá tartozó magassággal, és a szorzatot kettővel osztjuk.  

Módszertani megjegyzés: 

Javítsuk ki a hibás, „alapszor magasság” szóhasználatot a gyerekeknél. Alapja csak az egyen-

lő szárú háromszögnek van. 

 

 

 

 

A háromszög területe másképp is kiszámítható, a későbbiekben mi is tanulunk több módszert. 

Egyik összefüggés például a Héron-képlet: a területet csak az oldalak segítségével is kiszá-

míthatjuk. 

 
Módszertani megjegyzés: 
Javasolt kitűzni olyan feladatot, hogy az Interneten keressenek rá a Héron-képletre. Ezt talál-

ják: )()()( csbsassT −⋅−⋅−⋅=  , ahol s a félkerület: 
2

cbas ++= . 

 

A derékszögű háromszög területét kétféleképpen is fel lehet írni: 
22
mcbaT ⋅=⋅= . 

 
 
Igaz-e a háromszög kerületéről, illetve területéről szóló képlet  
a gömbön? 
 

A kerületről szóló tétel igaz, de a területről szóló tétel hamis. A gömbháromszög területét a 

szögfölösleggel mérhetjük: azzal a különbséggel, amennyivel a belső szögek összege több 

180°-nál.  

Módszertani megjegyzés:  

Ezt itt és most nem érdemes teljes mélységében bemutatni – a gyorsabban haladók valószínű-

leg maguktól is gondolkoznak majd rajta.  

cbaK ++=  
222

cba mcmbmaT ⋅=⋅=⋅=  
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Annyit kérhetünk, hogy a gyerekek jó nagy gömbháromszöget rajzoljanak, a belsejébe egy 

kisebbet, és megmérjék a belső szögek összegét. Ez előkészületnek is jó az alább következő 

fejezethez. Megállapítják, hogy nagyobb háromszöghöz nagyobb szögösszeg tartozik, nem 

úgy, mint a síkon – tehát a szögek összege a gömbön valószínűleg összefügg a háromszög 

területével.  

Érdekes, további, az arányossághoz és a lineáris függvényekhez kapcsolódó kérdés: Igaz-e, 

hogy a szögösszeg egyenesen arányos a háromszög területével? Ha például egy szabályos 

háromszöget a szimmetriatengelye mentén két derékszögű gömbháromszögre bontunk szét, a 

két kisebb háromszög szögösszegének összege egyenlő-e a nagy háromszög szögösszegével? 

Világosan látható, hogy nem! Az arányosság tehát nem egyenes arányosság. (Pontosan ez az, 

ami a szögfölöslegre viszont teljesül!) 
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V. Háromszöggel kapcsolatos tételek 
 
A Pitagorasz-tétel és megfordítása 

 

Módszertani megjegyzés: 

Érvényes a Pitagorasz-tétel megfordítása is. Sok tanuló számára ebben a korban még nem 

különül el a tétel és a megfordítása. Ezért javaslom, hogy írják fel a táblára vázlatosan, hogy 

miből mi következik, így a megfordítást könnyebb leolvasni és megfogalmazni, egyszersmind 

felfedezni. Ez a módszer jól használható a Thalész-tételnél is. 

 

 

 

 

 

A Pitagorasz-tételnek nagyon sok bizonyítása ismert. A leggyakrabban síkidomok átdarabolá-

sával bizonyítjuk.  

 

Módszertani megjegyzés: 

Az érdeklődő diákoknak feladható a bizonyítás egy feladatlappal, amely külön fájlban találha-

tó. Ezen négy különböző ábra található. Az a tanulók feladata, hogy „kihámozzák” az azonos 

területeket, vagyis igazolják az átdarabolások helyességét. 

Az alábbi címeken található más bizonyítás is (sajnos nem magyarul; 2006. augusztus): 

http://utenti.quipo.it/base5/pitagora/perigalpit.htm  

http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist/plimpnote.html 

 

Pitagorasz-tétel: a derékszögű háromszögben a befogók négyzetösszege 

egyenlő az átfogó négyzetével:  

 
c2 = a2 + b2     ; a és b: befogók, c: átfogó. 

Pitagorasz-tétel megfordítása: ha egy háromszögben két oldal négyzetösz-

szege egyenlő a harmadik oldal négyzetével, akkor a háromszög derékszögű. 
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Igaz-e a Pitagorasz-tétel a gömbön? 

Mivel többféle formában szokták megfogalmazni, már maga az átfogalmazás is érdekes fel-

adat. Négyszer derékszögű szabályos négyszögek, vagyis négyzetek nincsenek a gömbön, 

tehát a “Rajzoljunk az oldalakra négyzetet” módszere itt nem működik. A fentebb megfogal-

mazott, a síkra vonatkozó kérdés, amely végül is számokról, az oldalak hosszát kifejező mér-

tékekről beszél, felvethető gömbön is.  

A válasz azonban: nemleges. Ez a tétel, ebben a formában, nem igaz a gömbön. Legjobb el-

lenpélda a háromszor derékszögű háromszög, vagyis oktáns esete. Először próbáljuk megfo-

galmazni a kérdést magát: Ha a három derékszög közül bármelyiket kiválasztom, a két szárát 

befogónak, a szemközti oldalt átfogónak nevezem, akkor igaz-e, hogy “a derékszögű három-

szögben a befogók négyzetösszege egyenlő az átfogó hosszának négyzetével”? Nem igaz, 

hiszen bármilyen egységben számolunk is, 1 1 + 1 1 = 1 1 nem teljesülhet. 

Kísérlettel ellenőrizhetjük, hogy egyszer derékszögű gömbháromszögre sem igaz a tétel. Leg-

jobb hosszú, szabálytalan derékszögű gömbháromszöggel kísérletezni. 

 

Módszertani megjegyzés: 

Természetesen léteznek érdekes, a derékszögű gömbháromszögre vonatkozó összefüggések. 

Ezek többnyire a gömbi trigonometriával kapcsolatosak. 

 

Mintapélda5 

Egy ferde gerengát úgy támasztanak alá egy 

másik gerendával, hogy azok egymásra 

merőlegesek legyenek (ld. ábra). Mekkora a 

két gerenda hossza? 

Megoldás: 

Berajzoljuk a derékszögeket, és Pitagorasz-tétellel 

kiszámoljuk az átfogót: 

5,625,42

25,42
65,2

2

222

==

=

+=

c

c
c

 

Az alátámasztott gerenda hossza 6,5 méter. 

A területet kétféleképpen felírva kapjuk a magasságot: 
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2
5,6

2
65,2

22
mmcbaT ⋅=⋅⇒⋅=⋅=   3,2

5,6
65,2 ≈⋅=m  

Az alátámasztó gerenda hossza 2,3 méter. 

 

 

Mintapélda6 

Egy 6 egység sugarú félkörbe írjunk olyan derékszögű háromszöget, melynek átfogója a 

félkör átmérője, és befogóinak aránya 3:4. Mekkora a háromszög területe? 

Megoldás:  

A feladathoz készítünk egy vázlatot. A „bele írunk” azt 

jelenti, hogy a harmadik csúcs a körvonalon helyezkedik 

el. 

Az arányt a szokásos módon kezeljük: van egy olyan 

mennyiség (x), aminek 3-szorosa illetve 4-szerese a két 

befogó. 

A Pitagorasz-tételt felírva 

 

( ) ( )

4,2
25
124,276,5

25
14476,5

14425
144916
1234

2

2

22

222

===

=

=
=+

=+

vagyx

vagyx

x
xx

xx

 

A befogók 7,2 és 9,6 egység. A háromszög területe: 56,34
2

6,92,7 =⋅=T  területegység. 

Feladatok 

 35. Mekkora az x-el jelölt szakasz? 

a) p = 1 dm, q = 14 cm, c = 2,5 dm; 

b) p = 6 cm, q = 0,09 m, c = 1,7 dm; 

c) p = 0,23 m, q = 3,7 dm, c = 61 cm. 

Megoldás: 

A Pitagorasz-tétellel  előbb az ismeretlen befogót számoljuk ki, majd a kijött értékkel és 

p-vel x-et.  Eredmények: a) 12,2 cm; b) 10 cm;c) 25,5 cm. 
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 36. Mekkora az x-el jelölt szakasz? 

a) a = 75 cm, b = 12 cm; 

b) a = 20 m, b = 80 dm; 

c) a = 12 egység, b = 6 egység. 

Megoldás: 

A háromszög magasságát számítjuk ki, majd a magasság, b fele és x által alkotott 

derékszögű háromszögben írjuk fel Pitagorasz tételét. Eredmények: a) 30 cm; b) 12,65 

m; c) 8,49 egység.   

 

 37. Egy fatörzset kör alakú szeletekre vágunk, majd a széleiket levágva téglalap alakú 

falapokat gyártunk. Mekkorák a falapok oldalai, ha adott a fatörzs átmérője (d) és a 

téglalap oldalainak aránya 

a) d = 10 cm, az arány 3 : 4;      b) d = 18 cm, az arány 4 : 7; c) d, az arány p:q. 

Megoldás: a) 6 és 8 cm; b) 8,9 és 15,6 cm; c) 22

2

22

2

qp
dqés

qp
dp

+
⋅

+
⋅ . 

 

 38. A televíziózásban kétféle képoldal-arány terjedt el: a hagyományos 4:3  és a 

szélesvásznú 9:16 . Számítsd ki, hogy mekkorák a kép oldalai mindkét esetben, ha a a 

képátló a) 77 cm;  b) 55 cm;  c) 110 cm. 

Megoldás:  
a) 46,2 és61,6 cm; 37,8 és 67,1 cm; b) 33 és 44 cm; 27,0 és 47,9 cm; c) 66 és 88 cm; 36 
és 95,9 cm.  
 
     

 

Thalész tétele és megfordítása 

Thalészt (i.e. 624? – 548?) a matematika atyjaként emlegetik. Életéről sok érdekeset tudhatsz 
meg az internetről is. 
Módszertani megjegyzés: 

Javaslom, hogy a tanár a modul első óráján adja ki pár tanulónak, hogy nézzenek utána, és 

készítsenek közösen egy projektet, amely Thalész életéről, munkásságáról, a vele kapcsolatos 

történetekről szól.  
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Ha bizonyítani akarod, először érdemes behúzni a sugarat a keletkező csúcshoz, és 
megvizsgálni, milyen háromszögek keletkeznek… 

Módszertani megjegyzés: 

A tétel megfordítását a Pitagorasz-tételhez hasonlóan, a tanulókkal javasolt kimondatni. 

 

 
 
 
 

 
Más megfogalmazásokban: 

  Ha egy háromszög derékszögű, akkor három csúcsa olyan körön van, melynek 
átmérője az átfogó. 

  A derékszögű háromszög köré olyan kör írható, melynek középpontja az átfogó 
felezőpontja. 

  Ha egy háromszög derékszögű, akkor leghosszabb oldalának felezőpontjától az 
összes csúcspont egyenlő távolságra esik. 

 
 
 
Érvényes-e a Thalész-tétel a gömbön? (kiegészítő anyag) 

 
Első kérdésünk: Hogyan fogalmazzuk meg a Thalész-

tételt, hogy a gömbre alkalmazhassuk? 

Fogalmazzunk így: Ha egy kör egyik átmérőjét összeköt-

jük a kör egyik kerületi pontjával, milyen háromszöget 

kapunk? 

Thalész tétele: ha a kör valamelyik átmérőjének végpontjait összekötjük a 

körvonal bármely más pontjával, akkor olyan derékszögű háromszöget ka-

punk, amelynek átfogója éppen az átmérő. 

Thalész tételének megfordítása: ha egy C pontból az AB szakasz 

derékszögben látszik, akkor C eleme az AB átmérőjű körnek. 
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Síkon a kör középpontját a kerületen fekvő csúccsal összekötve, a háromszöget két, egyenlő-

szárú háromszögre bontjuk szét. Ezzel igazolható, hogy a kör átmérőjének megfelelő oldalon 

fekvő két szög összege egyenlő a harmadik szöggel.  

 

Mivel a síkháromszög szögösszege 180°, ezért ebből már következik, hogy a harmadik szögre 

pontosan 90° jut: a háromszög tehát mindig derékszögű. 

 

Gömbön ugyanez a gondolatmenet érvényes marad egészen addig 

az állításig, hogy az átmérőn fekvő két szög összege itt is egyenlő a 

harmadik szöggel.  

Mivel azonban a gömbháromszög szögösszege több 180°-nál, ezért 

ugyanez a gondolatmenet kizárja azt, hogy a harmadik szög derék-

szög lehessen. Többnek kell lennie derékszögnél! 

 

Rendben van, a harmadik szög nem lehet derékszög; de valamilyen állandó érték lesz, aho-

gyan a harmadik csúcs a körkerületen mozog? Kísérletezzünk! A kísérlet megmutatja, hogy 

ez sem igaz: a szög folyamatosan változik. Maximumát az egyenlő szárú háromszögnél éri el, 

ahol a harmadik csúcs éppen a körközéppont „fölött”, vagyis az ott emelt merőlegesen he-

lyezkedik el. 

 

Ha ez a két síkbeli állítás nem vihető át a gömbfelületre, próbálkozzunk valamilyen „nagyon 

gömbi” ötlettel! 

 

Ha a háromszögnek az átmérőn kívüli két oldalát az átmérőn túl meghosszabbítjuk, míg ismét 

találkoznak, akkor kiegészítő gömbháromszöget kapunk, amely az eredeti háromszöggel 

együtt éppen lefed egy gömbkétszöget. Mennyi ebben a 

kiegészítő háromszögben a szögösszeg? Azt állítjuk, hogy 

mindig állandó: 360°. 

Ha az átmérőn, az eredeti Thalész-háromszögben fekvő 

két szög α és β, akkor a háromszög harmadik szöge 

β+α=γ , vagyis a gömbkétszög mindkét szöge 

β+α=γ lesz. A kiegészítő háromszög szögösszege pe-

dig: ( ) ( ) ( ) °=++−°+−° 360180180 βαβα . 
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Ezek szerint a belső szögek összege mindegyik „gömbi Thalész-háromszög” kiegészítő há-

romszögében állandó: 360°. 

 
 
Mintapélda7 

Hol metszi a háromszög egyik oldalának Thalész-köre másik két oldal egyenesét? 

Megoldás:  

A Thalész-tétel miatt a másik két oldalhoz tartozó magassá-

gok talppontjaiban.  

 

 

Megjegyzés: tompaszögű háromszögben a metszéspont kerülhet 

az oldalegyenesre is. 

 

Mintapélda8 

Szerkesszünk háromszöget, ha adott egy oldala, egy másik oldalhoz tartozó magassága, és a 

harmadik oldalhoz tartozó súlyvonal! 

Megoldás:  

a) Szerkessz háromszöget, ha adott a, mb és sc. 

 

 

Induljunk ki a kész ábrából! Az F az AB oldal 

felezőpontja, a C-nek az F pontra vonatkozó tükörképe 

D. ACBD paralellogramma. Az mb magasság T talppontja 

rajta van az a ámérőjű Thalész-körön. Az A pont illesz-

kedik a CT egyenesre és a D-re illeszkedő, BC-vel párhu-

zamos egyenesre. 

b) A szerkesztés lépései: 

1. felvesszük az a oldalt, B és C csúcsot kapjuk; 

2. megszerkesztjük CB Thalész-körét; 

3. B középpontú mb sugarú kör és a Thalész kör metszéspontja T (ez a magasság 

talppontja; 

4. TC-vel párhuzamos B re illeszkedő egyenes a BD egyenese; 

5. C középpontú  2sc sugarú  kör és BD egyenes metszéspontja D pont; 
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6. CT egyenese és a D-n át a BC-vel húzott párhuzamos metszéspontja A. 

 

c) Nincs megoldás, ha amb > . 

 

A szerkesztéses feladatoknál mindig a kész ábrából induljunk ki: találjunk két olyan görbét 

(ez lehet egyenes vagy körív), amelyek metszéspontja adja a keresett pontot. A megoldás vé-

gén meg kell vizsgálni azt is, hogy a megadott adatoktól függően hány megoldás lehetséges 

(diszkusszió). 

 

 

Mintapélda9 

Adott egy 4 cm sugarú kör, és a középpontjától 8 cm-re egy pont. Szerkeszd meg a pontból a 

körhöz húzott érintőket! 

Megoldás:  

Mivel az érintő merőleges az érintési ponthoz tartozó 

sugárra, az érintési pontok rajta vannak a külső pont 

és a kör középpontja által meghatározott szakasz Tha-

lész-körén. 

 

 

Feladatok 

 39. Igaz-e, hogy egy hegyesszögű háromszög két oldalának Thalesz-körei a harmadik 

oldalon metszik egymást? 

Megoldás: Igen, a magasság talppontjában. 

 

 

 40. Milyen távolságban van a hegyesszögű háromszög egy oldalának felezőpontja a másik 

két oldalhoz tartozó magasságok talppontjaitól? 

Megoldás: 

Az ábra megszerkesztése után látszik, hogy éppen az oldal 

hosszának a fele a megoldás, azaz az oldalhoz tartozó Tha-

lész-kör sugara. 
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 41. Mekkora szöget alkotnak egymással a háromszög magasságvonalai, ha adott a 

háromszög két szöge: 

a) 35° és 70°;  b) 19° és 85°;  c) 30° és 45°. 

Megoldás: a) 75°, 70°, 35°;  b) 19°, 85°, 76° c) 30°, 45°, 75°. 
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VI. Háromszögekkel kapcsolatos feladatok 
 

 42. Mekkorák az ábra szerinti középvonalak által meghatározott 

háromszög szögei? 

Megoldás: 37°, 87°, 56°. 
 
 
 

 43. Töltsd ki az alábbi táblázatot (a,b,c: oldalak, ka, kb, kc: középvonalak, K: kerület) 

 a b c ka kb kc K 
a) 10 cm 12 cm    7,5 cm  
b) 0,12 m 3 dm     70 cm 
c) 5 cm    3,5 cm  22 cm 
d)    1,2 dm 8 cm  0,7 m 

 
Megoldás: 

 a b c ka kb kc K 
a) 10 cm 12 cm 15 cm 5 cm 6 cm 7,5 cm 37 cm 
b) 0,12 m 3 dm 28 cm 6 cm 15 cm 14 cm 70 cm 
c) 5 cm 7 cm 10 cm 2,5 cm 3,5 cm 5 cm 22 cm 
d) 24 cm 16 cm 30 cm 1,2 dm 8 cm 15 cm 0,7 m 

 
 
Szerkesztési feladatok 

Módszertani megjegyzés: 

Az érettségi szabályzat szerint az írást kék vagy fekete tollal, a szerkesztést ceruzával kell 

végrehajtani az érettségi dolgozatban, próbáljuk ezt tudatosítani a tanulókkal. 

A szerkesztési feladatokhoz kész megoldást tükröző vázlat, megszerkesztett végeredmény, 

és a megoldás elvi háttere is kell. Gondoljunk a megoldások feltételeire is. 
 

 44. Szerkessz háromszöget, ha adott… 

a) két oldala (4,6 cm és 6 cm) és a harmadikhoz tartozó magasság (3 cm). 

b) két magasságának talppontja (Ta, Tb), és a harmadik oldal egyenese (c). Hány 

megoldása van a feladatnak a pontok és az egyenes elhelyezkedésétől függően? 

c) b oldala, a c oldalhoz tartozó mc magasság, és a köré írt kör sugara (r). 

 

 

d) egy oldal és egy másikhoz tartozó súlyvonal és magasság.(a, mb,sb). 

e) két oldala (5 cm és 7 cm), és a harmadikhoz tartozó súlyvonal (10 cm). 
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f) egy oldala, a hozzá tartozó súlyvonal és magasság (a, sa, ma) Hány megoldás van? 

g) az a oldala (8,2 cm), a b és a c oldalhoz tatozó súlyvonalak (sb = 7,3 cm, sc=6cm). 

h) egy oldala, a hozzá tartozó magasság és a köré írt kör sugara (a, ma,R) .Hány 

megoldás van? 

 

Megoldások: 

a) Két ilyen háromszög is megszerkeszthető. 

 

 

 

b) A TaTb szakasz felezőmerőlegese a harmadik oldalhoz tartozó Thalész-kör húrja, 

ezért átmegy a harmadik oldal F felezőpontján (a Thalész-kör középpontja F, sugara 

FTa), így a Thalész-kör szerkeszthető. A kör és az egyenes metszéspontjai adják a két 

csúcsot (A és B), és ezeket összekötve az adott pontokkal megkapjuk a harmadikat. 

 

c) 1) A b oldal felezőmerőlegese (f) és a C középpontú, r sugarú k kör metszéspontja K, 

a körülírt kör középpontja. 

2) b oldal Thalész-köre(kT) és a C középpontú, mc sugarú kör metszéspontja Tc, a 

magasság talppontja. 

3) k kör és az ATc egyenes metszéspontja B. 

A megoldás feltétele: mc ≤ b. 
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d) Az a oldal Thalész köre és az mb magasság kijelöli az AC oldal egyenesét. Ennek az 

oldalnak az F felezőpontját azzal a körrel metsszük ki, melynek középpontja B, suga-

ra sb. Végül C-t F-re tükrözve kapjuk meg az A csúcspontot. 

Megoldás feltétele: amsm bbb << , . 

 

e) A két oldallal (5 és 7) és a kétszeres 

súlyvonallal (20) háromszöget szer-

kesztünk. A súlyvonal oldalát megfe-

lezve kapjuk a hiányzó oldal felező-

pontját. Erre tükrözve megkapjuk a háromszög hiányzó csúcsát. (A feladat arra pél-

da, hogy a háromszöget tükrözve az egyik oldal felezőpontjára, paralelogrammát ka-

punk.) 

 

f) Az a oldal felezőpontja körül a súlyvonallal, mint sugárral kört rajzolunk. Ahol a kör-

ív metszi az oldallal párhuzamos, tőle ma távolságban haladó egyenest, ott a keresett 

harmadik csúcs. Maximálisan 4 megoldás lehet (az egyenest mindkét oldalra felve-

hetjük, és a súlyvonal is 2 helyen metszheti mindkét párhuzamost), de a keletkezett 

háromszögek egybevágók. 

A megoldás feltétele: aa sm ≤ . 

 

g) A súlyvonalak harmadolják egymást, és a 2/3-ad részükből az oldallal megszerkeszt-

hető a súlypont. 

 

h) Az R sugarú kör a hosszúságú húrjától ma távolságra húzott két párhuzamos egyenes 

metszi ki a körből az A csúcsponto(ka)t. Maximum 4 egybevágó háromszög keletkezik. 

 

 45. Szerkessz derékszögű háromszöget, ha adott az átfogó (8 cm) és az átfogóhoz tartozó 

magasság (3,5 cm)! Hány megoldás van?  

Megoldás:  

A derékszögű csúcsot az átfogó Thalész-körének, és az átfogóval párhuzamos, tőle m 

távolságra húzott egyenesnek a metszéspontja adja. 4 megoldás van (az átfogó egyene-

sének mindkét oldalán húzható párhuzamos vele). Ezek egybevágók. 
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 46. Szerkessz derékszögű háromszöget, ha az átfogóhoz tartozó magasság hossza 4 cm, és 

az átfogóhoz tartozó súlyvonal hossza 5,2 cm. 

A megoldás elve: 

Az átfogó felezőpontja a köré írható kör középpontja, a súlyvonal pedig a sugara.. 

 
Módszertani megjegyzés: könnyebb gyakorlópéldák következnek szerkesztésekre. 

 47. Szerkessz egyenlőszárú háromszöget, ha adott az alapja (5 cm), és az a szög, amelyet 

az alap az egyik szárhoz tartozó súlyvonallal bezár: 30° 

Megoldás:  

Az alap felezőmerőlegesének és a súlyvonal egyenesének metszéspontja adja a súly-

pontot, ami harmadolja az alaphoz tartozó súlyvonalat.  

 
 48. Szerkessz háromszöget, ha a szokásos jelölésekkel c = 6 cm, sc = 4,7 cm,   = 35º. 

Megoldás:  

Felvesszük c oldalt (A, B csúcsokat), felmérjük   

szöggel b egyenesét, majd ebből F középpontú (F az AB 

szakasz felezőpontja), sc sugarú kör metszi ki a C 

csúcsot 

 
 49. Szerkessz háromszöget, ha a szokásos jelölésekkel a = 6 cm, ma = 4,7 cm, b = 7,3 cm. 

Megoldás: 

Felmérjük az a oldalt, vele párhuzamosan, ma távolságra húzunk egy egyenest, amit el-

metszünk az a végpontjából felmért, b sugarú körívvel.  

 
 50. Igazold, hogy nem egyenlőszárú derékszögű háromszögben a derékszöghöz tartozó 

szögfelező felezi az átfogóhoz tartozó magasság és súlyvonal szögét! 

Megoldás: 

'αα = , mert merőleges szárú 

hegyesszögek. ''αα = , mert 

egyenlőszárú háromszög kelet-

kezik (a köré írható kör közép-

pontja az átfogó felezőpontja).   

Ezért αδ −°= 45 . Hasonlóan αϕ −°= 45 , vagyis ϕδ = . 
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 51. Egy háromszög két oldalának hossza 12 cm és 16 cm, területe 93,74 cm2, beleírt köré-

nek sugara 3,74 cm. Mekkora a háromszög harmadik oldala? 

Megoldás:  

A srT ⋅=  összefüggésből a félkerület 25≈s , ahonnan a hiányzó oldalhossz 22 cm. 

Módszertani megjegyzés: A feladat túlhatározott, hiszen a hiányzó oldalt a két megadott ol-

dalból és a területből is meg lehet határozni (később tanulandó módszerekkel). A megoldást 

csoportmunkában javasoljuk végezni. Segít, ha előtte a csoportok megpróbálják áttekinteni, 

hogy az eddigiek során milyen összefüggéseket tanultak a háromszög területére vonatkozóan.  

 

 52. Egy háromszög két oldalának hossza 8 és 14, a harmadik oldalhoz tartozó magasság 

hossza 5,6. Mekkora a beírt körének a sugara? 

Megoldás: A harmadik oldalt a magasság két darabra bontja, amelyek hossza 

71,56,58 22 ≈−  és 83,126,514 22 ≈− , ezek összegéből a harmadik oldal 18,54 

(cm). A félkerület 27,20
2

54,18148 =++=s , a terület 9,51
2

6,554,18 ≈⋅=T . A 

srT ⋅=  összefüggésből a beírt kör sugara 2,56 cm. 

 

 53. Egy háromszög az oldalainak hossza 6, 10 és 12 egység. Mekkora a háromszög beírt 

körének sugara? 

Megoldás: A félkerület 14 (területegység), a Heron-képlettel számítva háromszög területe 

93,2924814 ≈⋅⋅⋅=T . A srT ⋅=  összefüggésből a beírt kör sugara 2,14 egység. 
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VII. Speciális háromszögek 
 

Módszertani megjegyzés: 

A tanulók csoportmunkában, vagy frontálisan gyűjtsék össze azokat az ismereteket, amelye-

ket az egyenlőszárú háromszögről tanultak a diákok. 

 

Az egyenlő szárú háromszögre vonatkozó ismeretek: 

  Alapon fekvő szögei egyenlők. 

  Alaphoz tartozó nevezetes vonalaik egybeesnek, és ezen helyezkedik el a köré írt és a 

beleírt kör középpontja. 

  Tengelyesen szimmetrikus, szimmetria tengelye az alaphoz tartozó magasság. 

  Speciális: egyenlőszárú derékszögű háromszög, szabályos háromszög. 

 

A szabályos és a derékszögű háromszögek is speciálisak. Áttekintjük, hogy milyen tulaj-

donságaik vannak.  

 

A szabályos háromszögről már volt szó. 

  Minden szöge 60°. 

  Minden nevezetes vonala, a beleírt és a köré írt körök középpontja egybeesik. 

  Magassága 
2

3⋅= am , területe 
4

32 ⋅= aT , kerülete aK ⋅= 3 , ahol a a háromszög 

oldala. A magasság levezetéséhez elegendő a Pitagorasz-tételt felírni. 

 

A derékszögű háromszögben jól ismert tételek adják a tulajdonságokat: 

  Pitagorasz-tétel. 

  Thalész-tétel megfordítása: a köré írható kör középpontja épp az átfogó felezőpontja, a 

magasságpont a derékszögű csúcspont. 

  A terület felírható kétféleképpen: 
22
mcbaT ⋅=⋅= , ahol a és b befogók, c az átfogó, m 

az átfogóhoz tartozó magasság. 

  Ha a beleírható kör középpontjából merőlegest bocsátunk a befogókra, négyzet kelet-

kezik. 

  Az egyenlőszárú derékszögű háromszög négyzetté kiegészíthető, átfogója: 2ac =  
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  A 30°-os derékszögű háromszög szabályos háromszöggé kiegészíthető. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mintapélda10 

A Pitagorasz-tétel az oldalak négyzetösszege és az átfogó négyzete között teremt kapcsolatot. 

Határozzuk meg, hogy a befogók összege mennyivel nagyobb az átfogónál? 

Megoldás:  

A külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlők (lásd az 

ábrát). 11 bac += . a az a1-nél r-rel nagyobb, és b is a b1-

nél r-rel nagyobb, vagyis rcba 2+=+ . Tehát a befogók 

összege a beleírható kör sugarának (r) duplájával több az 

átfogónál. 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

22

222

aT

ca

ca
caa

=

=⋅

=
=+

 

4
3

2
2
3

2

2
3

4
3

4

2

2

22

22
2

22
2

⋅=
⋅⋅

=⋅=

=⇒=

=+

=+⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

a
aamaT

amam

ama

ama

 

22
mcbaT ⋅=⋅=  

rcbarsT ⋅++=⋅=
2

 

2
cR =  
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Mintapélda11 

Határozzuk meg a 10 cm oldalú szabályos háromszög köré- és beleírható körének sugarát! 

Megoldás:  

A szabályos háromszög magassága 
2
3⋅a , ezt a kö-

zéppont harmadolja. A beleírható kör sugara a magas-

ság harmad része, vagyis cm89,2
6
310

3
1

2
310 ==⋅ , 

a köré írható kör sugara ennek kétszerese: 

cm77,5
3
310

3
2

2
310 ==⋅  

 

Feladatok 

 54. Adott a derékszögű háromszög két befogója. Mekkora a beleírt körének sugara és az 

átfogó? 

a) 15 cm, 8 cm;  b) 2 dm, 21 cm;  c) 0,1 m, 7,6 cm. 

Megoldás:  

Az átfogó kiszámítása után (Pitagorasz-tétel) használjuk a mintapéldában található 

2
cbar −+=  összefüggést a beleírható kör sugarához. Eredmények: a) 17 és 3 cm; 29 

és 6 cm; c) 12,56 és 2,52 cm. 

 

 55. Egy derékszögű háromszög két befogójának összege 28 cm, arányuk 3:4.  

a) Mekkorák a befogók, a köré írható illetve a beleírt kör sugara? 

b) Milyen messze van a két kör középpontja egymástól? 

Módszertani megjegyzés: A b) feladat jobb képességű tanulóknak ajánlott. 

Megoldás:  

a) x „egységet” véve xx 4328 += , amiből 4=x , 12=a cm, 16=b cm. Pitagorasz-

tétellel az átfogó 20 cm, a köré írható kör sugara ennek fele, 10 cm. A beleírható 

körnél alkalmazzuk az előző feladat képletét, így 4 cm-t kapunk. 

b) Az ábra szerint 8=−== raBGBE . 28
2

=−= cEF . 

Pitagorasz tételét alkal-mazva OFE háromszögre 
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47,422 =+= rEFOF  cm. 

 
 56. Mekkora az ábrán látható háromszög kerülete és területe, ha adott a középvonala? 

 
 
 
Megoldás: a) 43,71 cm; 73,9cm2; b) 48,28 cm; 100 cm2.    
 
 

 57. Mekkora a rajzon látható háromszög területe és kerülete?  

Két középvonala 5 cm. 

Megoldás: 32 cm; 48 cm2. 
 
 
 

 58. Úgy készítünk díszt, hogy egy 28 cm oldalélű kocka sarkaiból 

olyan tetraédereket vágunk le, amelyek az oldalfelező pontjokat 

összekötő szakaszokból (mint élekből) keleztkeztek. Mekkora a 

keletkező test felülete? 

Megoldás:  

6 darab, 2142
2

=a  oldalú négyzet keletkezik, ezek területének összege  

( ) 235232146
2

=⋅⋅ . Keletkezik 8 darab, ugyanekkora oldalhoszzúságú szabályos 

háromszög, amik területének összege 

8 2
2

)214(2
4
32

2
=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ a =  1358. Összesen 3710 cm2. 

 

 59. Elgondolkodtató feladatok (az a) és a b) Euklides programmal is elemezhető) 

a) Milyen háromszögben kisebb, illetve nagyobb a két kisebb oldal négyzetösszege a 

harmadik oldal négyzeténél? 

Megoldás: Hegyesszögű háromszögben kisebb, tompaszögűben nagyobb. 



7. modul: HÁROMSZÖGEK 65 

 

 

b) Milyen háromszögben esik a köré írt kör középpontja a háromszögön belülre, il-

letve kívülre? 

Megoldás: Hegyesszögű háromszögben belülre, tompaszögűben kívülre. 

c) Töltsd ki a táblázat hiányzó celláit! a és b a derékszögű háromszög befogói, c az 

átfogója, r a beleírt kör sugara, R a köré írt kör sugara, m az átfogóhoz tartozó ma-

gasság. 

a b c m r R 

30 cm 4 dm     

0,8 m     85 cm 

15 cm  0,17 m    

 

Megoldás: 

a b c m r R 

30 cm 4 dm 50 cm 24 cm 10 cm 25 cm 

0,8 m 39 cm 89 cm 35,1 cm 15 cm 44,5 cm 

15 cm 8 cm 0,17 m 7,1 cm 3 cm- 8,5 cm 

 

 

 60. Péter papírsárkányt készít. A megadott adatok segítségével 

számítsd ki, hogy mekkora a sárkány a és b oldala, és mekkora x 

és y merevítőket ragasszon a sárkányra! A két a oldal által bezárt 

szög 120°, a b oldalak szöge 60°, és a sárkány szimmetrikus az y 

merevítő egyenesére. 

Megoldás:  

Szabályos háromszögekre való kiegészítés segítségével számolunk. 100=b cm, 

7,57== ya cm, 9,28
2
1 == yx cm. 

 

 61. A derékszögű háromszögben az egyik hegyesszög 12 cm hosszú felezője a szemközti 

befogóval 60°-os szöget zár be. Határozd meg a háromszög oldalait és szögeit! 
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Megoldás:  

A magasság 
2
3a , ui. a vázlat alapján nyilvánvaló, hogy fél szabá-

lyos háromszögek szerepelnek a feladatban. 4,10
2
312 =⋅=a cm; az 

átfogó 20,8cm; a másik befogó b = a 183363 =⋅== ab cm. 

 

 

 62. Egy egyenlőszárú háromszögben az alappal szemközti szög 80°. Mekkora szöget zár 

be az alappal a szárhoz tartozó magasság? 

Megoldás:  

40°, mert merőleges szárú szögpárt alkot a szár és az 

alaphoz tartozó magasság által bezárt szöggel. 

 

 

 63. Egy egyenlőszárú háromszögben a szárak által bezárt szög 60°. Mit tudsz elmondani 

az ilyen háromszögekről? 

Megoldás: A másik két szög is 60°, a háromszög szabályos. 

 

 64. Mekkora az egyenlőszárú derékszögű háromszögbe írt kör sugara, ha a befogó 

 a) 10 cm;  b) 24 cm;   c) a egyeség. 

Megoldás:  

2
22

2
aacbar −=−+= . Az eredmények: a) 2,93 cm; b) 7,0 cm; c) ( )

2
22 −⋅= ar . 

 

 65. Az egyenlőszárú derékszögű háromszögbe olyan félkört 

írunk, aminek átmérője az átfogón helyezkedik el, és a 

körív érinti mindkét befogót. Mekkora a félkör sugara, ha 

a háromszög átfogója 

 a) 10 cm;  b) 24 cm;   c) c egység 

 

 

 



7. modul: HÁROMSZÖGEK 67 

 

 

Megoldás: 

A sugarat az érintőhöz behúzva látszik, hogy a keletkező kis 

derékszögű háromszög szintén egyenlőszárú, és mivel az át-

fogó a nagy háromszög átfogójának fele, ezért a hasonlóság 

aránya 
2
1 . A sugár a befogó fele. 

 Eredmények: a) 3,54 cm; b) 8,49 cm; c)
22

c . 

 

 66. Számítsd ki a háromszög alakú vonalzók (45 ill. 30 fokos vonalzók) határoló éleinek 

összegét és területét egy távolság megmérésa alapján! 

 

 67. A tetőtér egy fura alakú fala gondot okoz Pista bácsinak. A 

szögeket és az egyik oldalt lemérte, de a többi méret és a 

terület számítását ránk bízná. Ne maradjunk szégyenben… 

Megoldás:  

Behúzva a magasságot két speciális derékszögű három-

szöget kapunk. A 45°-os háromszögből a magasság 

18,3
2
5,4 = . A 30°-os derékszögű háromszög szabályossá 

kiegészíthető, ezért az AC oldal_ 2m = 6,36 . Az AB ol-

dal hossza 69,8
2
32 =+ mm . A terület 

( ) 8,13
2

13
24

3)2(
2
1 22

2 =+=+⋅ mmm m2. 

 

 68. Az ábrán egy régi térkép részlete látható. Határozd meg, 

mennyit kell menni az eltűnt pontig A pontból! A lemért 

távolságok 320 m és 285 m. 

Megoldás: 

A bal oldali háromszöget kiegészítjük szabályossá. A ma-

gasság 320, az oldal 5,369
3

2 =m . Pitagorasz-tétellel a kere-

B 
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sett távolság 235,2 m. 

 

 69. Egy ház homlokzatának szélessége 14 méter, a tetőgerendák hossza 7,4 m. Mekkora 

területű a homlokzat, ha alakja egyenlőszárú háromszög? 

Megoldás: A magasság Pitagorasz-tétellel számítható, 2,4 m. A terület 16,8 m2. 

 

 70. Számítsd ki a sarokpánt ábrán látható részének a területét 

a) lyukak nélkül; 

b) lyukakkal. 

A szögek 45°-osak, a lukak 3 mm átmérőjűek, a sarokpánt 

vastagsága 1,6 cm. 

Megoldás: a) 20,48 cm2; b) 20,2 cm2. 

 

 71. Számítsd ki, hány területegység az itt található síkidomok területe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megoldás:  

A hangsúlyt a derékszögű háromszögek területére helyezzük; a) 8; b) 18; c) 15; d) 9;  

e) 18,5; f) 22,5 területegység. 

 

 

 

 

 

f

a b c 

d e
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 72. Mekkora az x-el jelölt szakasz és mekkora a ház homlokzatának területe, ha a megadott 

adatok: 

 
 

Megoldás: a) 2,12 m, 15,75 m2; b) 4m; 35,53m2; c) 7,07m; 146,16m2. 

 

 73. Mekkora keresztgerendákat kell gyártani a hidakhoz? 

Megoldás: a) 7,57 m, 12,28m; b) 6,30 m; 4,88 m.  

 

 74. Az „elsőbbségadás kötelező” tábla szabályos háromszög, az oldalhossza 40 cm, míg a 

piros sáv szélessége 4 cm.  

a) Mekkora a belső háromszög oldalhossza? 

b) Hány százaléka a piros sáv területe az egész tábla területének 

c) Hány százaléka a piros sáv területe a fehér, középső rész területének 

 

Megoldás: 
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Az ábra alapján világos, hogy szabályos a kiemelt rész háromszöggé egészíthető ki. A 

belső háromszög oldalhossza 14,26
2

38240 =⋅−  (cm). A nagy háromszög területe 

82,692
4

3402

=  (cm2), a belső háromszögé 88,295
4

314,26 2

=  (cm2), a piros sáv terü-

lete a különbség: 396,94 (cm2). A keresett arányok: a) 573,0
82,692
94,396 = , vagyis 57,3%; 

b) 34,1
88,295
94,396 = , vagyis 134 %-a. 

 

 75. Derékszögű háromszögben az átfogó 34 egység, az egyik befogó 16 egység hosszú. 

Mekkora a háromszög beírt körének sugara? 

Megoldás:  

A háromszög másik befogójának hossza Pitagorasz-tétellel számítva 

301634 22 =− (egység). A srT ⋅=  összefüggésbe behelyettesítjük az adatokból ki-

számolható területet és félkerületet: 
2

343016
2
3016 ++⋅=⋅ r , ahonnan a sugár hossza: 

 6 egység. 

 

 76. Régen szakrális szimbólumként használták a következő ábrát (két 

szabályos háromszög, és egy kör). Mekkora a külső háromszög 

oldala, ha a belső háromszög oldala 

a) 12 cm;  b) 20 cm;   c) a egyeség 

Megoldás: 

 
2

3am = , és a „súlyvonalak metszéspontja harmadolja a súlyvonalat” összefüggések-

ből levezethető, hogy a belső háromszög oldalhosszának duplája.  

Az eredmények:     a) 24 cm;      b) 40 cm;      c) 2a. 
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 77. Feri édesapja a pincébe két, 90° 

nyílásszögű halogén lámpát szeretne 

felszerelni: egyiket a 6 m széles mennyezet 

közepére, a másikat pedig úgy, hogy az 

egész padlót megvilágítsa. Milyen messze 

kell felrakni a második lámpát a középre 

felszerelt lámpától? 

Megoldás:  

A terem magassága 2 m, mert az egyenlőszárú derékszögű háromszög átlójának (4 m) a 

fele. Thalész tétele miatt a jobboldali háromszög derékszögű csúcsa rajta van az F 

felezőpont körüli Thalész-körön, így a 

kialakult derékszögű háromszög befogója a 

keresett távolság, amit Pitagorász-tétellel 

számíthatunk ki. Értéke 24,25 ≈ m. 

 

 78. Az ABC derékszögű háromszögbe olyan félkört írunk, amelynek középpontja a c 

átfogón van, és a körív érinti a és b befogókat. Igazoljuk, hogy 
bar
111 +=  ! 

 

1. Megoldás: 

 Az ábra felrajzolása után kiderül, hogy két hasonló kis három-

szög keletkezik. Felírva a megfelelő oldalak arányát: 

rb
r

r
ra

−
=− . Ezt átrendezve kapjuk, hogy 

ba
abr
+

= . Vesszük 

az egyenlet reciprokát, a törtet szétszedjük két tört összegére, és egyszerűsítés után kap-

juk a kívánt eredményt. 

2. Megoldás:  

A háromszög területét kétféleképpen felírjuk: 
222
brarab += , és átrendezzük. 
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 79. A következő ábra egy patchwork mintát ábrázol. Ilyen 

egységekből készülnek ágyterítők, falisző-nyegek stb. 

Az egység négyzet, aminek az oldalhossza 24 cm, és ezt 

már a színes darabokból (elemekből) varrták össze.  

a) Készíts sablonterveket a patchwork készítéséhez, 

vagyis mondd meg, hogy mekkorák az egyes elemek 

méretei. A sárga téglalap hosszabb oldala kétszerese a bordó négyzet oldalhosszá-

nak. 

b) Hány darabot kell kivágnia a készítőnek az egyes elemekből, ha a terítővel egy 

200 cm x 160 cm-es ágyat kell úgy letakarni, hogy mind a négy oldalán lelógjon 

legalább 10 centire a terítő? 

 

Megoldás: 

a) A bordó négyzet oldala 4,25 cm, a sárga téglalap hosszabbik oldala 8,5 cm, a nagy 

bordó háromszög befogója 6,01 cm, a kis bordó és a fehér háromszög oldalai 4,25 és 

6 cm, a sárga trapéz oldalai 4,25 cm, 6 cm, 12 cm. 

b) 10x24 = 240 , 8x24 = 192, vagyis 10x8=80 elemet kell gyártani. A bordó négyzetből, 

a sárga téglalapból, a kis- és nagy bordó háromszögekből és a fehér háromszögből 4 

x 80 = 320 db, a trapézból 8 x 80 = 640 darabot kell kivágni. 

 

További gyakorlásra adnak lehetőséget az alábbi minták.                

 
 

 

 80. Legfeljebb mekkora lehet egy derékszögű háromszög magassága? Az azonos átfogójú 

derékszögű háromszögek közül melyiknek maximális a területe? 

Megoldás:  
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Maximum az átfogó fele (ui. a köré írható kört megrajzolva látható, hogy a magasság 

legfeljebb a kör sugara, vagyis az átfogó fele lehet). Rögzítve az átfogó hosszát a terület 

a maximális magasságú háromszögnél lesz a legnagyobb, ami az egyenlőszárú derék-

szögű háromszög. 

 

Módszertani megjegyzés: 

Amennyiben a diákok szeretik a színezéseket (csempézés), célszerű a következő honlapokat 

felkeresni. Rengeteg olyan színezőt találunk rajtuk, amelyek háromszögekből összeállítható 

testekről, síkidomokról szólnak. Javasolt feladatok: nyomtassák ki a csempe-modelleket, 

szerkesszék meg (vagy nyomtassák ki) a modellt színkitöltés nélkül, majd keressenek olyan 

színezéseket, amelyek kreatív formákká varázsolják az üres hálót. 

A javasolt honlapok: 

  Spidron-rendszer: http://www.szinhaz.hu/edan/SuliSpidron/ 

  Penrose-csempézés: 

http://www.chemonet.hu/TermVil/tv9708/penrose1.html 

http://www.faa.hu/penrose/ 

  Kabai Sándor: www.kabai.hu oldalon a Colouring Book linkre kattintva 

  http://mathforum.org/dynamic/one-corona/1.html 

 

A szabályos háromszöget a magasságával kettéosztva egy 30°-os derékszögű háromszöget 

kapunk. Próbálják csak ilyen háromszögekkel kitölteni a síkot úgy, hogy ne maradjon hézag! 

Színezzék az ábrákat! 
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Kislexikon 
 

Alapfogalom: olyan alapvető fogalom, amelyet definiálunk (például pont, egyenes, illeszke-

dés, sík), ha szükséges, körülírjuk. 

 

Definíció: egy fogalom meghatározását jelenti. 

 

Tétel: egy fogalommal kapcsolatos tulajdonságot ad meg. Bizonyítani kell, különben nem 

tételnek, hanem sejtésnek nevezik. 

 

Szögek csoportosítása nagyság szerint: nullszög (0°), hegyesszög (0° < α < 90°), derékszög 

(90°), tompaszög (90° < α < 180°), egyenesszög (180°), homorúszög (180° < α < 360°), tel-

jesszög (360°). 

 

Háromszögek csoportosítása 

  Legnagyobb szögük alapján:  

o hegyesszögű háromszög (legnagyobb szöge kisebb 90°-nál); 

o derékszögű háromszög (legnagyobb szöge 90°); 

o tompaszögű háromszög (legnagyobb szöge nagyobb 90-nál°). 

  Szögeik egyenlősége alapján: 

o általános háromszög: nincs két egyenlő szöge; 

o legalább két egyenlő szöggel rendelkező háromszög (egyenlőszárú háromszög); 

o három egyenlő szöggel rendelkező háromszög (szabályos háromszög); 

  Oldalaik egyenlősége alapján: 

o általános háromszög: nincs két egyenlő oldala; 

o egyenlőszárú háromszög (van két egyenlő oldala); 

o szabályos háromszög: (három egyenlő oldala van); 

 

 

A háromszög belső szögeinek összege 180°. 

Bizonyítás:  

Az A csúcsba húzzunk egy a oldallal párhuzamos egyenest. γ ’= γ, 

mert egyállású szögek,  

A 
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β’ = β, mert váltószögek. °=++=++ 180''' γβαγβα , mert egyenesszög. Ezzel a tételt bizo-

nyítottuk. 

 

Külsőszög-tétel: a háromszög bármely külső szöge megegyezik a nem mellette fekvő két 

belső szög összegével. 

Bizonyítás:  

Legyen α egy belső szög, α’ a hozzá tartozó külső szög. α’ 

és α mellékszögek, így αα −°= 180' . Másrészt a három-

szög belső szögeinek összege 180°, vagyis 

°=++ 180γβα .  

γβα
αα
γβα

+=
⎭
⎬
⎫

°=+
°=++

'
180'
180

 

Hasonlóan bizonyítható a háromszög többi szögére is. 

 

 

A háromszög külső szögeinek összege 360°. 

Bizonyítás: 

( ) ( )

°=++
°=+++°

°=+++++

°=+++++
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

°=+
°=+
°=+

036 ' '  '
540 ' '  ' 180

540 ' '  '  :tvaCsoportosí

540 '  '   ' 
180  '  
180  '  
180  ' 

γβα
γβα

γβαγβα

γγββαα
γγ
ββ
αα

 

 

 

 

 

Háromszög-egyenlőtlenség: a háromszög bármely két oldalának összege nagyobb a harma-

dik oldal hosszánál. 
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A háromszögben hosszabb oldallal szemben nagyobb szög található, mint a rövidebb 

oldallal szemben. 

Bizonyítás: 

Legyen AC>BC, CD a γ szög felezője. A BC távolságot mérjük fel 

az AC oldalra a C csúcsból, így kapjuk a B1 pontot, B1-nél a β1 

szöget. A BCD háromszög egybevágó a B1CD háromszöggel, 

mert CBBC 1= , a CD közös oldal, és BCD szög = B1CD szög a 

szögfelezés miatt. Mivel a β1 az ADB1 háromszög külső szöge, a külsőszög-tétel miatt β1 > α. 

Mivel β1 = β, ezért β > α is fennáll. Hasonlóan igazolható a háromszög bármelyik szögére. 

Megjegyzés: a tétel fordítottja is igaz, vagyis a háromszögben nagyobb szöggel szemben na-

gyobb oldal van. 

 

 

A háromszög szögfelezői egy pontban metszik egymást, ez a pont a háromszögbe írható 

kör középpontja. 

Bizonyítás: 

fα, fβ és fγ. a háromszög szögfelezői. A szögfelező a 

szögtartomány azon pontjainak halmaza, amelyek a 

szög két szárától egyenlő távolságban vannak. 

Legyen O pont fα és fβ metszéspontja ( βα ffO ∩= ). 

Bizonyítani kell, hogy O fγ. O fα miatt O az α szög 

száraitól egyenlő távolságban van. OB1 = OC1.   Hason-

lóan βfO ∈ miatt OA1= OC1   ⇒   OA1= OB1, azaz O-n 

áthalad fγ is. Így O mindhárom oldaltól egyenlő távol van. Ez a távolság a háromszögbe írható 

kör sugara, O pedig a középpontja. 

 

A háromszög oldalfelező merőlegesei egy pontban metszik egymást, ez a pont a három-

szög köré írható körének középpontja. 

Bizonyítás 

fa, fb és fc a háromszög oldalfelező merőleges egyenesei. A szakaszfelező merőleges egyenes 

azon pontok halmaza a síkon, amelyek a szakasz két végpontjától egyenlő távolságra vannak. 

O 
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Legyen az O pont fa és fb metszéspontja ( ba ffO ∩= ). Bizonyí-

tani kell, hogy O fc.  

O fa miatt OB = OC, (jelölje d ezt a távolságot), O  fb miatt 

OA = OC ( = d). Látható, hogy OC = OA = OB, vagyis O az A és 

B csúcsoktól egyenlő távolságra (d) van. Mivel az összes, A és B 

csúcsoktól egyenlő távolságban levő pont az fc egyenesre esik, O 

szükségképpen eleme az fc-nek.  

Bebizonyítottuk, hogy a három oldalfelező merőleges egyenes egy ponton megy keresztül, és 

ez a pont egyenlő távolságban van a háromszög csúcsaitól. Ez a távolság a háromszög köré 

írható kör sugara, O pedig a középpontja. 

 

 

 

A háromszög magasságvonalai egy pontban metszik egymást. 

 

Bizonyítás: 

Húzzunk párhuzamosokat a háromszög 

csúcsain keresztül a szemközti oldalakkal. 

ABCD, AEBC és ABFC paralelogrammák, 

így az eredeti háromszög csúcsai a DEF 

háromszög oldalfelező pontjai, az ABC há-

romszög magasságai pedig DEF oldalfelező 

merőlegesei. Mivel a háromszög oldalfele-

ző merőleges egyenesei egy pontban met-

szik egymást, ma, mb és mc is egy pontba fut 

össze (M). Az M pont a háromszög magasságpontja. 
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A háromszög középvonalai párhuzamosak a háromszög oldalaival. A középvonalak 

hossza fele akkora, mint a velük párhuzamos oldal hossza. 
 

ka || a, kb || b, kc || c  
2

;
2

;
2

ckbkak cba ===  

A háromszög középvonalait megrajzolva belátható, hogy a keletkező négy kis háromszögek 

megfelelő oldalai és szögei egyenlők. Ebből leolvasható a bizonyítás. 

 

 

A háromszög súlyvonalai egy pontban metszik egymást, ez a háromszög súlypontja. A 

súlyvonalak harmadolják egymást úgy, hogy a csúcs felé esik a súlyvonal hosszabb része. 

A bizonyítást a hasonlóság témakörénél, 10-edik évfolyamon is tanuljuk. Azonban a bizonyí-

tás elvégezhető a középvonalak segítségével is. 

Bizonyítás: 
D és E pontok a háromszög oldalfelező pontjai, S a két 
súlyvonal metszéspontja, P az AS szakasz, Q az AB szakasz 
felezőpontja. 
 
DE középvonal az ABC, PQ középvonal az ABS három-
szögben, ezért mindkettő AB-vel párhuzamos és fele akko-
ra. Ezek szerint a PQED négyszög paralelogramma, mely-
nek átlói S-ben felezik egymást. Tehát SE = SP, de P fele-
zőpont volt, így SP = AP.  
Kaptuk tehát, hogy AP = PS = SE, vagyis az S pont harmadolja az AE súlyvonalat. Hasonlóan 
belátható, hogy S a BD súlyvonalnak is harmadoló pontja. Ha a bizonyítást elvégeznénk bár-
mely másik két súlyvonalra, akkor azt kapnánk, hogy azok is épp az S pontban harmadolják 
egymást, vagyis a három súlyvonal egy pontban (S-ben) metszi egymást. 
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Pitagorasz-tétel: a derékszögű háromszögben a befogók négyzetösszege egyenlő az átfo-

gó hosszának négyzetével: c2 = a2 + b2 ; a és b: befogók, c: átfogó. 

Bizonyítás: 

 
A bizonyítást egy a+b oldalú négyzet kétféle feldarabolásával végezzük. A baloldali ábrán a 

középen levő sokszög rombusz, mert minden oldala egyenlő (c). Szögeit tekintve minden 

szöge ( ) °=−°++ 18090 ααϕ  , ebből φ =  90°. Tehát a négyszög négyzet, területe c2.  

Ezek után felírható mindkét ba +  oldalú négyzet területe: 22
1 2

2
4 cabcabT +=+⋅=  a balol-

dali, és 2222
2 2

2
4 baabbaabT ++=++⋅=  a jobboldali négyzeté. A két terület egyenlő, azért 

222222 22 bacbaabcab +=⇒++=+ , vagyis a tételt bebizonyítottuk. 

 

A Pitagorasz-tétel megfordítása: ha egy háromszögben két oldal négyzetösszege egyenlő a 

harmadik oldal négyzetével, akkor a két oldal 

derékszöget zár be. 

 

Bizonyítás: indirekt módszerrel. 

Legyen az ABC háromszögben 222 cba =+ , de 

°≠ 90γ (γ a c oldallal szemközti szög). Tekintsük 

azt a DEF háromszöget, amelyben két oldal hosz-

sza a és b (épp mint az ABC háromszögben), és 

köztük 90°-os szög van. A Pitagorasz-tétel szerint 

ekkor a harmadik oldalra (nevezzük d-nek) érvényes a 222 bad +=  összefüggés. Az 22 ba +  

négyzetösszeggel egyenlő d és c is, vagyis  
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d = c. Az ABC háromszög egybevágó a DEF háromszöggel, tehát °= 90γ . Ellentmondást 

kaptunk, aminek feloldása az, hogy nem lehet olyan háromszög, amely a feltételben szerepelt. 

Ezzel beláttuk a Pitagorasz-tétel megfordítását. 

 

Thalész tétele: ha a kör valamelyik átmérőjének végpontjait összekötjük a körvonal bármely 

más pontjával, akkor olyan derékszögű háromszöget kapunk, amelynek átfogója éppen az 

átmérő. 

Bizonyítás: 

O a kör középpontja, AB az átmérője, C a körvonal egy 

tetszőleges (nem A és B) pontja. Az OC sugarat behúzva 

keletkezik két egyenlőszárú háromszög: az egyiknek AC 

az alapja, a másiknak BC.  

Az egyenlőszárú háromszög alapon fekvő szögei egyen-

lők, ezért α = α’ és β = β’. A belső szögek összege 180°, 

ezért α + α’ + β + β’ = 180°. Az említett egyenlőségek miatt 2α + 2β = 180°, ahonnan 2-vel 

való osztás után α + β = 90°. Ezzel a tételt igazoltuk: C-nél derékszög keletkezik. 

 

 

Thalész tételének megfordítása: ha egy C pontból az AB szakasz derékszögben látszik, ak-

kor C eleme az AB átmérőjű körnek. 

Bizonyítás: 

Legyen O az AB szakasz felezőpontja, C’ pedig C tükörképe O-

ra. A tükrözés miatt ACBC’  négyszög téglalap, vagyis C rajta 

van az AB mint átmérő köré írt körön. 

 

 

A szabályos háromszög adatai: 

  Minden szöge 60°. 

  Magassága 
2

3⋅= am , területe 
4

32 ⋅= aT , kerülete aK ⋅= 3  (a az oldalhossz). 

Az egyenlőszárú derékszögű háromszög adatai: 

  Négyzetté kiegészíthető 

  Átfogója: 2ac =  (a az oldalhossz). 


