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Bevezetés
A suliNova programcsomagok fejlesztése keretében 2004 és 2008 között készült matematika
modulok egyik témaköre a sík és a gömb összehasonlító geometriája, amely végigkíséri a
geometriatanítást az általános iskola első osztályától középiskoláig.
A témakörrel foglalkozó modulok a síkgeometria különféle fejezeteiben, szétszórtan jelennek
meg a tananyagban. A jelen összefoglalás az egyes fejezetekből kiemeli az összehasonlító
geometriával foglalkozó részeket, áttekintést ad az anyag felépítéséről, bemutatja a
geometriatanításnak egy tartalmában és szemléletében újszerű megközelítését. Segíteni
kívánja a gyakorló pedagógust abban, hogy tanítványaival megértesse és megszerettesse azt
az euklideszi sík- és térgeometriát, amelyre jelenlegi geometriaoktatásunk épül, és amelynek
megtanítását a tanterv megköveteli. Mindezeken túl, szeretné érzékeltetni a tanulókkal a
geometria nyitottságát, lezáratlanságát, a „Semmiből új, más világot teremtettem” lehetőségét,
amely talán leginkább alkalmas a fiatalok érdeklődésének felkeltésére.
Azok a pedagógusok, akik hallottak erről az ötletről, nagyjából kétféleképpen nyilatkoztak:
„Végre valami izgalmas, látványos újdonság!
Remélem, megszeretik a gyerekek, és segítségével
könnyebben értik a geometriát!”

„Megint újabb agyszülemény! Nincs elég bajunk
számfogalommal, valószínűséggel, síkgeometriával,
éppen a gömbi geometria hiányzik! Alig tanultunk
ilyesmiről főiskolán vagy egyetemen! Még a
Pitagorasz-tételt is nehéz megtanítani a gyerekeknek,
nemhogy gömbi geometriát!”

Mi az összehasonlító geometria?
A sík és a gömb összehasonlító geometriája a geometriai fogalmakat – ahol ez lehetséges és
hasznos – kétféle geometriai rendszerben, egymással folyamatosan szembeállítva és
összehasonlítva vizsgálja. Fő célja, hogy a kétféle felületen tanított geometria – a közoktatás
minden szintjén – könnyebbé és ugyanakkor alaposabbá tegye a geometriai fogalmak és
ismeretek elsajátítását, fejlessze a térszemléletet, segítse a tantárgyak közötti
interdiszciplináris kapcsolatok alakítását.
A módszer a közvetlen, érzékszervi tapasztalatokra építve vezet el a geometriai fogalmakhoz,
az absztrakt gondolkodáshoz.
Szükség van-e az anyag eredményes tanításához a gömbi geometria és trigonometria
felsőfokú ismeretére?
Annyit használunk fel az elemi, szintetikus gömbi geometriából, amennyi a megfelelő
síkgeometriai fogalmakkal való összehasonlításhoz szükséges. Térbeli koordináta-geometriai
számítások egyáltalán nem szerepelnek. Trigonometriai ismeretekről egyetlen helyen, a
középiskolás anyagnak a gömbi Pitagorasz-tételről szóló fejezetében esik néhány szó. A
felhasznált aritmetikai eszközök nem lépik túl a négy alapművelet határait.
Ugyanakkor, az anyag iránt mélyebben érdeklődő diákok és tanárok olyan szemléletmódhoz
és információkhoz juthatnak, amelyek megkönnyítik a koordináta-geometria, a trigonometria,
vagy a felsőbb matematika egyes fejezetei felé történő továbblépést.
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Milyen eszközöket használunk?
Az anyag tanulmányozásához hagyományos és modern, manipulatív és számítógépes
eszközöket egyaránt alkalmazhatunk.
A manipulatív tevékenységhez a síkon a hagyományos eszközöket, a gömbi geometria
megismeréséhez pedig a Lénárt-gömb készletet használjuk. Az átlátszó gömbön cserélhető
műanyag fóliák felületére, vagy pedig közvetlenül a kemény gömb felületére írunk és
rajzolunk filctollal, amelyet alkohollal vagy vízzel távolíthatunk el, illetve javíthatjuk a rajzot.
A készlet legfontosabb elemei:
Kemény, átlátszó, körülbelül futball-labda nagyságú gömb, amelyet gyűrű formájú alátétre,
tóruszra helyezünk.
Gömbi vonalzó:

Gömbi körző:

Gömbi szögmérő:
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A készletben található gömbi rajzlapok átlátszó, vékony félgömbfóliák, amelyeket szükség
esetén a gömbre illeszthetünk és arról levehetünk, ollóval különféle formákra vághatunk,
húszasával - harmincasával összerakhatunk, tehát jól tárolhatunk. Két ilyen félgömbfólia a
készletben található összeillesztő gyűrűvel összeilleszthető teljes, könnyű gömbbé, amelyet az
osztályban vagy otthon demonstrációs vagy dekorációs céllal kiállíthatunk, akár úgy, hogy a
tóruszra helyezzük, akár úgy, hogy a rajtuk levő lyukakon átfűzött horgászzsinór segítségével
megfelelő helyre felakasztjuk. A készletben található papír-poszterből a félgömbvetületeket
kivághatjuk, és két félgömbfóliával beboríthatjuk. Így rárajzolható földgömböt nyerünk:

Mindezek mellett gyakran és szívesen használunk a mindennapi életből vett gömbi
modelleket, mindenek előtt gömb alakú gyümölcsöket, amelyeken fogpiszkálókkal és befőttes
gumikkal „szerkeszthetünk”. Ezek a kísérletek sohasem teszik a gyümölcsöket ehetetlenné:
óra után a modelleket a gyerekek nyugodtan elfogyaszthatják.

A manipulatív eszközökön kívül felhasználhatjuk az információs forradalom nyújtotta
lehetőségek rendkívül széles skáláját is. A gömbi geometriához kapcsolódó több milliónyi
weboldal olyan információmennyiséget tartalmaz, amely messze túlhaladja egyetlen emberi
élet befogadóképességét. Az alábbi anyag több helyen utal ilyen forrásokra, de elsősorban
olyan közvetlen tapasztalatot kíván nyújtani, amely felkelti a gyerekekben az újabb
információ, a további tájékozódás iránti igényt.
Tapasztalataink és célkitűzéseink a módszerrel kapcsolatban:
A gyerekek szeretik a „gömbös órákat”, szívesen játszanak, kísérleteznek az
eszközökkel. A módszer hozzájárulhat a jó légkör, jó hangulat megteremtéséhez a
matematikaórán.
A hagyományos euklideszi síkgeometriát mélyebben, eredményesebben és – meglepő
módon – gyorsabban tanulhatják a gyerekek, éppen a kontraszt, az összehasonlítás
módszerének köszönhetően.
A gömbi geometriát eredményesebben és – nem meglepő módon - gyorsabban
tanulhatják a gyerekek. Erre a tudásra a matematikában is, és számos más területen is
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szükségük van, mindenek előtt a földrajzban. A földrajzi tájékozódó és becslő
képességet igen hatékonyan fejleszthetjük. Ez a képesség a 21. század emberének
életében, mindennapi munkájában fontosnak, sőt nélkülözhetetlennek bizonyulhat.
A hiperbolikus geometria legalapvetőbb fogalmait a Poincaré-féle félgömbmodell
segítségével már 13-14 éves kortól vázlatosan megismertethetjük. Ennek nemcsak a
modern fizikai világkép megértésében van jelentősége, hanem elsősorban abban, hogy
a gyerekben nem alakul ki kisebbrendűségi érzés, félelem, hogy itt valamilyen
számára felfoghatatlan, az ő képességeivel megközelíthetetlen csodavilágról van szó.
A különféle rendszerek összehasonlítása felkelti a bizonyítás iránti igényt, az alapok
önálló megkeresésének, az önálló axiomatizálásnak vágyát. A bizonyítás és
axiomatizálás tanításában – amint erre a 20. század egyik legnagyobb
matematikapedagógusa, a holland Hans Freudenthal rámutatott – a tanár legnagyobb
feladata az igény felkeltése, a tanuló által önállóan felépített és folyamatosan korrigált
matematikai világkép létrehozása. Ennek igen célszerű módja az alternatív, egymással
szembeállítható rendszerek tanulmányozása.
Minden eddigi tapasztalat szerint hamis az az aggodalom, hogy a modern fiatal
számára unalmas a műanyag gömbre rajzolgatás, a számítógép billentyűin történő
elegáns kopácsolás helyett. A manipuláció nem ellensége, hanem kiegészítője, legjobb
barátja a számítógépes információszerzésnek. Akármilyen vonalat előállíthatunk a
számítógép segítségével, ha a kezünk már jó ismerőse ennek a vonalnak. Ez az állítás
még a síkra is igaz, amelyet a képernyő leginkább szimbolizál; méginkább igaz a
gömbfelületre!
Számunkra a matematikán belüli érvek mellett a matematikán túli érvek is rendkívül
fontosak. Az összehasonlító projekt a gyerek, mint egyén számára azt a lehetőséget
kínálja, hogy ő maga, önállóan nyúljon hozzá a matematika alapjaihoz. Nem nagy
elődök szolgálójának, hanem egyenrangú tárgyalópartnerüknek szerepét vállalja fel.
Ez a szerep nem letöri, hanem emeli és megerősíti önbizalmát, amelyet tovább
fokozhat a közvetlen kísérletezés és az abból levont önálló következtetés. A
gyerekeknek nem egy kiválasztott kisebbsége, hanem túlnyomó többsége gondolja a
matematika-órák után: „Okos, ügyes vagyok. Képes vagyok arra, hogy döntsek, hogy
megváltoztassam, megjavítsam a világot.” Másrészről, a gyerek, mint a közösség
tagja, olyan matematika-felfogással találkozik, amely adott matematikaterületet
többféle szempontból, többféle megközelítésben vizsgál, és mindegyik rendszert, saját
érvényességi határain belül, ésszerűnek tekinti. A gyerek ezt, a matematikaórán
megtanult szemléletmódot az élet más területén: más nemű, korú, más társadalmi,
anyagi helyzetű, más nemzeti, kulturális beállítottságú, stb. embertársával
kapcsolatban is alkalmazhatja. Így, matematika címén, olyan dolgot tanulhat, ami
valószínűleg az emberi élet legfontosabb része: kommunikációt, vitakultúrát,
toleranciát, empátiát, a többi emberrel való harmonikus együttélés módszereit.
Esetleges hátrányok, problémák:
Még az elemi, szintetikus gömbi geometriában is találkozunk szokatlan, új
fogalmakkal és tételekkel. Ezek megértése, elsajátítása időt és energiát követel a
pedagógustól.
A gömbi eszközök előkészítése óra elején, és letisztításuk, elrakásuk óra végén
még gyakorlott felhasználóknál is körülbelül öt percet vesz igénybe.
Igen gyakran hallott ellenérv: „Sajnos, ilyesmikre nincs idő, szorít a kötelező
anyag!” Ha a síkbeli egyenes vonal, a körközéppont vagy a háromszög fogalma a
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kötelező anyag része, akkor az összehasonlító geometria megfelelő alkalmazása
nem időveszteséget, időpocsékolást, hanem éppen ellenkezőleg, jelentős
időnyereséget eredményezhet. További előny, hogy a tanulók órai aktivitása
megnövekszik, és a tanárnak több ideje és energiája marad akár a lemaradókkal,
akár az előreszaladókkal való foglalkozásra.
Mindezek mellett, a legtöbb problémát a szemléletváltás okozza. A gondolkozásra
ösztönzött gyerek valóban gondolkozni kezd, önálló ötletekkel áll elő, vagy az
interneten kutat a témakörrel kapcsolatos, hatalmas mennyiségű információ után.
A tanár rákényszerülhet a „Nem tudom” szavak kimondására – bár ezek a szavak
nem csökkentik, hanem növelik a tanári tekintélyt, ha mögöttük az új iránti
kíváncsiság, az igazság közös kutatása rejlik.
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Alsó tagozat
Az alsó tagozaton elsődlegesen az a szándék, hogy a gyerekek játékos tevékenységekkel
rajzfelületként ismerkedjenek meg a gömbbel. Ezek a tevékenységek, a hozzájuk kapcsolódó
beszélgetések hozzájárulnak ahhoz, hogy a geometriai fogalomalkotás útján elindulhassanak.
A kétféle felületen szerzett manuális és vizuális élmények, tapasztalatok segítik majd a
fogalmak jobb megértését.
A gömbre rajzolás, a gömb elmozdítása arra készteti a gyerekeket, hogy elgondolkodjanak az
irányokról, a sorrendről, „előtte, utána”, „lent és fent”, „vízszintes, függőleges, ferde”
fogalmáról.
Kialakul az egyenes és a gömbi főkör, a távolság, a sokszög intuitív fogalma.
A gömbfelület végessége bizonyos geometriai fogalmak kialakítását a felsőbb évfolyamokon
megkönnyítik.
A gömb jól reprezentálja az egység fogalmát, darabolásai a tört fogalmát alapozzák.
A feldolgozáshoz javasolt munkaforma döntően kiscsoportos, módszerként a kiscsoporton
belüli irányított és kötetlen beszélgetést ajánljuk. A kísérlet, a következtetés, a véleménycsere
a megismerési folyamatok fontos része. Saját gondolataik verbális kifejezésére, egymás
gondolatainak megértésére, vitára, közös gondolkodásra és közös álláspont kialakítására
ösztönzi a gyerekeket.

1. évfolyam
A gyerekek már iskoláskor előtt is sokszor találkoznak a gömbbel. Ezek a találkozások
többnyire kellemes emlékekhez kötődnek (labda, gyümölcs, fagylalt, stb.).
Ezen az órán a gömböt szokatlan szerepben, rajzfelületként ismerik meg. A gömbön való
rajzolás játék és öröm számukra, ugyanakkor hozzájárul ahhoz, hogy elinduljanak a
geometriai fogalomalkotás útján. A síkfelület és a gömbfelület összehasonlítása drámai
feszültséggel, játékossággal, élettel tölthet meg esetleg száraznak tűnő fogalmakat is.
Ahogyan a síkfelületen történő firkálás-rajzolás már egészen kicsi kortól előkészíti a síkban
való tájékozódást, ugyanúgy a gömbön történő rajzolás olyan manipulatív-vizuális élmények
és tapasztalatok forrása, amelyek a későbbiek folyamán nagyon sokat segíthetnek úgy a
síkgeometriai, mint a gömbi geometriai fogalmak mélyebb megértésében. Amikor a gyerek
„egyenest” próbál húzni a gömbön, keze mozgásán, izmai mozgásán érzi, hogy ez az
„egyenes” más, mint amit a füzetlapról ismer. Ha a gömb tetejére rajzol egy pontot, és
elmozdítja a gömböt, akkor a pont megváltozott helyzete elgondolkoztathatja őt a „fent és
lent” fogalmairól.
Képességfejlesztési célok
Tájékozódás a gömbfelületen közvetlen, manipulatív tapasztalatszerzés útján, térérzékelési
képesség, térszemlélet, mozgási memória fejlesztése.
A síkfelület és a gömbfelület hasonló és eltérő alaptulajdonságainak érzékeltetése.
A környezetünkben található tárgyak forma szerinti azonosítása, megkülönböztetése. Közös
tulajdonságok felismerése.
A finommotoros koordináció fejlesztése.
A tanulás manipulatív eszközeinek célszerű használata.
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Feladatok

1. Érzékszervi ismerkedés a gömbbel. Rajzoljunk síklapra valamilyen formát, és ugyanezt
próbáljuk gömbfelületen is elkészíteni!

2. Rajzoljunk a gömbfelületre pontot, vonalakat! Szoktassuk kezünket a gömbön való
rajzoláshoz!

2. évfolyam
A második évfolyamon a gyerekek tovább ismerkednek a síkbeli hosszúságméréssel,
megkezdődik a szabvány mértékegységek megtanulása. A tárgyak és síkbeli ábrák tükörképét
síktükör segítségével tanulmányozzák. Az egybevágóság intuitív fogalma tárgyi
tevékenységgel alakul. A síkidomok tulajdonságait is megfigyelik, közülük lassan
kiemelkednek a sokszögek – természetesen megnevezés nélkül. A különféle alakzatok
darabolásaival megindul a törtfogalom alapozása.
Ezekhez szervesen kapcsolódik a gömbi tapasztalatszerzés.
Képességfejlesztési célok
Kétdimenziós és háromdimenziós tájékozódás, térérzékelési képesség, térszemlélet:
tájékozódás a síkbeli és a gömbi vonal mentén, tájékozódás a gömbfelületen közvetlen
kísérletezés, tapasztalatszerzés útján.
A síkfelület és a gömbfelület hasonló és eltérő alaptulajdonságainak érzékeltetése.
A síkbeli és gömbi egyenes vonal fogalmának érzékeltetése.
Alkotások szabadon, másolással, adott feltételek szerint.
A tudatos észlelés és megfigyelés fejlesztése.
Mozgási memória fejlesztése.
Finommotoros mozgáskoordinációk.
A tanulás manipulatív eszközeinek célszerű használata.
Kommunikáció: szóbeli kifejezőképesség fejlesztése, szóbeli utasítások követése.
Együttműködés: a rajzeszközök használatában, a tapasztalatok megfogalmazásában.
Motiváltság: a fogalmak előkészítése játékos problémafelvetésekkel.
Feladatok
1. Rajzoljuk meg szabadkézzel két, egymáshoz közeli pont között a legrövidebb utat!
2. Rajzoljuk meg szabadkézzel két, egymástól távoli pont között a legrövidebb utat!
3. Rajzoljuk meg szabadkézzel két szemközti pont között a legrövidebb utat!
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4. Rajzoljunk 3 pontot a gömbre, és kössük össze
őket! Milyen eseteket lehet megkülönböztetni a 3
pont kölcsönös helyzete szerint?
5. Rajzoljunk 4 pontot a gömbre, és kössük össze
őket úgy, hogy az összekötő vonalak ne
keresztezzék egymást!
6. Az előbbi összekötéseket végezzük el a gömbi
vonalzó segítségével!
7. Rajzoljunk a síkra vonalzóval egy egyenest, és erre rajzoljunk különféle mintákat
(házat, fát, virágot, bokrot, kutyát…) Vágjunk ki egy keskeny papírcsíkot
(rajzolhatunk rá vonatot mozdonnyal, fülkékkel)! A papírcsíkon vágjunk
négyszögletes nyílást, vagyis, nyissunk ki egy vonatablakot! Húzzuk a papírcsíkot az
egyenes mentén, és figyeljük meg, mit látunk? Meddig kell az ablakot jobbra húzni,
hogy újra ugyanazt a képet lássuk? Fogalmazzuk meg, melyik kép melyik másik képet
előzi meg, illetve követi! Válasszunk ki két képet, és soroljuk fel, milyen képek
vannak közöttük! Figyeljük a sorrendet! Soroljuk fel mindazokat a képeket, amelyek
nincsenek a két kiválasztott kép között!
8. Rajzoljunk a gömbre gömbi vonalzóval egy
főkört! Erre a főkörre rajzoljunk ugyanolyan
mintákat (házat, fát, virágot, bokrot, kutyát…),
mint a síkon! Vágjunk ki egy keskeny papírcsíkot
(rajzolhatunk rá vonatot mozdonnyal, fülkékkel)!
A papírcsíkon nyissunk ablakot! Húzzuk a
papírcsíkot a főkör mentén, és figyeljük meg, mit
látunk? Meddig kell az ablakot jobbra húzni, hogy
újra ugyanazt a képet lássuk? Fogalmazzuk meg,
mit mi előz meg, vagy éppen követ! (Ezt a
feladatot célszerű két tanulónak együtt végeznie.)
Fogalmazzuk meg, melyik kép melyik másik
képet előzi meg, illetve követi! Válasszunk ki két
képet, és soroljuk fel, milyen képek vannak közöttük! Figyeljük a sorrendet!
Soroljuk fel mindazokat a képeket, amelyek nincsenek a két kiválasztott kép között!
Hasonlítsuk össze a gömbön tapasztaltakat a síkkal!
9. Vágjunk ki kb. gyerektenyérnyi sablont keménypapírból! (Alkalmas például
teásdoboz papírja; különösen alkalmas a dobozos üdítők doboza, mert a fémfóliával
kombinált papír jól követi a felület alakját.) Rajzoljunk széttárt karú figurát, hosszú
karokkal! Készítsünk a sablonnal egymás kezébe kapaszkodó figurákat egy főkör
mentén, körbe-körbe a gömbön! (A gömb kerülete kb. 64,5 cm, tehát kb. 3 cm-es
figurákból 21-22 darab, 5 cm-esekből 13 darab, 10,5 cm-es pedig hat darab éri körül
a gömböt.) Színezzük ki a figurákat úgy, hogy a színek ugyanabban a sorrendben
ismétlődjenek!
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10. Vágjunk ki hosszúkás, kb. 8-10 cm hosszú és 4-5 cm széles mosolygó, nem
szimmetrikus sablonfigurát papírból! Rajzoljuk körbe a figurát füzetlapon, aztán
fordítsuk meg és átlátszó síkfólián rajzoljuk körbe ismét! Egymásra helyezhető-e a két
figura úgy, hogy éppen fedjék egymást?
11. Rajzoljuk meg üres gömbfelületre a figurát, majd egy
félgömbfóliára rajzoljuk meg az átfordított figurát is!
Egymásra helyezhető-e a két figura úgy, hogy éppen
fedjék egymást?

12. Egy almát késsel szétvághatunk 4, kb. egyenlő részre. Próbáljuk meg a gömböt a
félgömbfólia pereméhez rajzolt vonalakkal (gömbi főkörökkel) 4 egyenlő részre
osztani!

13. Vágjunk szét egy almát 8 egyenlő részre! Osszuk fel a Lénárt-gömb felületét
főkörökkel 8 egyenlő részre! Hány oldala, hány csúcsa van a keletkezett részeknek?
Egyformák-e? Egy-egy rész hány másikkal határos? Hány színnel lehetne megjelölni
ezeket a részeket (tartományokat) úgy, hogy a szomszédos tartományoknak ne legyen
azonos a színe? (A tartományokat nem érdemes kiszínezni, elég kis köröcskével
jelölni a színüket.)
A fenti feladatok előkészítik a következő fogalmakat, ismereteket:
Sorrendiség, irány, távolságfogalom, hosszúságmérés.
A tengelyes tükrözés, a tükörkép előállítása, megfigyelése síkon és gömbön.
Tapasztalhatjuk, hogy a síkra rajzolt két figura egymásnak tengelyes tükörképe, a
síkból való kimozgatással egymásra helyezhetők, fedik egymást. A gömbre rajzolt két,
egymással olyannyira rokonnak látszó alakzatot semmilyen trükkel nem lehet pontos
fedésbe hozni! A gömbön más az egybevágóság feltétele, mint a síkon.
Egész felbontása egyenlő részekre: törtfogalom előkészítése
Sokszög előállítása, felismerése síkon és gömbön. A tartományok színezésénél
érdekes tapasztalat, hogy a gömbön két szín is elegendő a megfelelő színezéshez.
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3. évfolyam
A gyerekek már az előző évfolyamokon is foglalkoztak testek tulajdonságainak
megfigyelésével, most módszeresen kezdik tanulmányozni a téglatestet, kockát, illetve a
síkidomok különféle tulajdonságait. A téglalap definiálásához szimmetriatulajdonságait
használjuk fel. Jól kapcsolódik ehhez a témakörhöz a gömbnek, mint testnek tanulmányozása.
Egy másik geometriai témakör ezen az évfolyamon a térbeli és síkbeli tájékozódó képesség
formálása, útvonalak követése és rajzolása, továbbá tájékozódás térképen, adott pontok
elérése irány és távolság ismeretében.
A térbeli és síkbeli tájékozódásnak fontos szerepe van az ismeretszerzésben a matematikán
kívül is. A térképen való tájékozódás és az égtájak használata összekapcsolja a témát a
természetismeret műveltségterülettel. Ugyanakkor előkerülnek olyan fogalmak is, amelyek
szorosan kapcsolódnak a matematika más területeihez: távolságmérés; szög, mint elfordulás;
koordinátákkal való tájékozódás. A síkbeli és a gömbi tájékozódás egymást segítik a
hasonlóságok és különbségek kiemelésével. Ezért tartjuk indokoltnak a kettő egymás mellett
való megjelenését, azt a felépítést, hogy egy-egy órán a gyerekek mindkettővel találkozzanak.

A harmadik nagy témakörben a gyerekek tapasztalatot szereznek az eltolásról, a forgatásról és
a tükrözésről, előállítják síkbeli alakzatok eltolt képét, elforgatottját és tükörképét
másolópapírral, előkészítik a szög fogalmát az elfordulás mértékeként, összehasonlítanak
szögeket nagyság szerint, nevezetes szögekkel való elforgatásokkal ismerkednek,
forgásszimmetrikus ábrákat tanulmányoznak és állítanak elő.
A derékszög szemléletes fogalomként már eddig is szerepelt, most ezt a fogalmat az
elforduláshoz kapcsoljuk. A már korábban használt derékszögmérőt megvizsgáljuk: valóban
negyedfordulatnak megfelelő szöget mérünk vele.
Érdemes a síkbeli eltolás és forgatás megismerése után megismerkedni ezek gömbi
megfelelőjével. A síkon szerzett tapasztalatokat tovább mélyíti a „két világ” összehasonlító
tanulmányozása. Megtanulják körök rajzolását, minták, sorminták előállítását a gömbön.
Haladó és forgó mozgást végeznek a gömbfelületen, előállítanak forgásszöget, gömbi
derékszöget, gömbi tükörképet. Előkészítik a tevékenységek a kör fogalmát síkon és gömbön,
a főkör fogalmát. A gömbi póluspontok (sarkpontok) a geometriai ismereteket a földgömbbel
kapcsolják össze. A tájékozódás a gömbön segíti a földrajzi ismeretek előkészítését is.
Képességfejlesztési célok:
Tájékozódás a térben: tájékozódás a gömbfelületen.
Kétdimenziós és háromdimenziós tájékozódás, térérzékelési képesség, térszemlélet:
tájékozódás a síkbeli és a gömbi vonal mentén, haladó és forgó mozgás.
A sík és a gömb geometriai alapfogalmainak előkészítése.
Probléma felismerése, problémaérzékenység.
Az érzékelés pontosságának fejlesztése: geometriai tulajdonságainak kiemelése,
összehasonlítása, azonosítása, megkülönböztetése.
Mozgási memória fejlesztése.
Képi emlékezés.
A tanulást segítő eszközök (síkon használatos rajzeszközök, gömbkészlet) célszerű
használata.
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Kommunikáció: szóbeli kifejezőképesség fejlesztése, szóbeli utasítások követése.
Együttműködés: a rajzeszközök használatában, a tapasztalatok megfogalmazásában,
Motiváltság: játékos problémafelvetés.
Feladatok
1. Figyeljük meg, hogy vannak-e körök a gömbön! Nézzük meg az alábbi képeket!

2. Vágjunk le almából egy darabot, és nézzük meg a vágási felületet, a metszésvonalak
alakját!

3. Rajzoljunk a füzetlapra két, egymásra merőleges egyenest! Jelöljünk ki a két egyenesen
mind a négy irányban egy-egy pontot 2 centiméter távolságra a metszésponttól! Kössük össze
a szomszédos, egymáshoz közelebb eső pontokat! Így egy síkbeli négyszöget kapunk. Milyen
négyszög ez?
Ismételjük meg ugyanezt, ugyanezen az ábrán úgy, hogy a négy kijelölt pont mindegyike a
metszésponttól 4 centiméter távolságra essen! Újabb, az előzőnél nagyobb négyszöget
kapunk. Milyen négyszög ez?
Ismételjük meg ugyanezt, ugyanezen az ábrán úgy, hogy a négy kijelölt pont mindegyike a
metszésponttól 6 centiméter távolságra essen! Újabb, az előzőnél nagyobb négyszöget
kapunk. Milyen négyszög ez?
Milyenek ezek a négyszögek?
Egymással összehasonlítva a három négyszöget: ugyanolyan-e az alakjuk?
4. Rajzoljunk a gömbre két, egymásra merőleges gömbi egyenest, vagyis főkört! (A gömbi
vonalzó segítségével rajzoljuk meg előbb az egyik főkört, aztán a rá merőleges „fogantyú”
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mentén a másik főkör egyik felét! Erre ráillesztve a gömbi vonalzót, befejezhető a második
főkör, azaz gömbi egyenes rajzolása.)

5. Válasszuk ki a két főkör metszéspontjai közül az egyiket! Jelöljünk ki a két főkörön mind a
négy irányban egy-egy pontot tíz osztásrésznyi távolságra a metszésponttól, a gömbi vonalzó
mentén!

Más színű filctollal kössük össze a szomszédos, egymáshoz közelebb eső pontokat! Így egy
gömbi négyszöget kapunk. (Az ábra az összekötendő pontokat azonos színnel jelöli – ebben
az esetben pirossal.)
Ismételjük meg ugyanezt, ugyanezen az ábrán úgy, hogy a négy kijelölt pont mindegyike a
metszésponttól húsz-húsz osztásrésznyi távolságra essen! Újabb, az előzőnél nagyobb
négyszöget kapunk.
Ismételjük meg ugyanezt, ugyanezen az ábrán úgy, hogy a négy kijelölt pont mindegyike a
metszésponttól harminc-harminc osztásrésznyi távolságra essen!
Milyenek ezek a négyszögek?
Egymással összehasonlítva a három négyszöget: ugyanolyan-e az alakjuk?
6. Vizsgáljuk meg ezeket a négyszögeket!
Mindegyik négyszögnek egyenlő hosszú a négy oldala. Az egyes
négyszögekben a négy szög is egyenlőnek tűnik.
Látványként is megállapíthatjuk, hogy nem ugyanolyan az alakjuk.
A kicsi négyszög oldalai nagyon emlékeztetnek a síkbeli négyszög
oldalaira. Minél nagyobb a négyszög, egyben annál kövérebb. A
kisebb négyszögek alakja nem hasonlít a nagyobb négyszögek
alakjához!
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Hasonlítsuk össze a négyszögek belső szögeit úgy, hogy alufóliát simítunk a szögekre!
Sejtésként megfogalmazhatjuk, hogy két síkbeli négyszög alakja akkor is hasonlíthat
egymásra, ha a négyszögek nem egyforma nagyok. Egészen pici és óriási nagy síkbeli
négyszögek alakja hasonlíthat egymáshoz. Gömbön ez lehetetlen. Két gömbi négyszög alakja
csak akkor hasonlít egymáshoz, ha a két négyszög pontosan ugyanakkora.
Szabályosak-e ezek a gömbi négyszögek az elkészített ábrákon?
Miben térnek el a síkbeli négyzetektől?
Szabályosak, hiszen az ábrán látható bármelyik négyszögben minden oldal egyforma hosszú
és minden szög egyforma nagy.
Annyiban különböznek a síkbeli négyzettől, hogy az egyenlő szögek nem derékszögek, sőt,
adott négyszög szögei nem egyenlők a tőle különböző oldalhosszúságú, másik négyszög
szögeivel!
7. Rajzoljunk az üres gömbre egy teljes, kék gömbi főkört!
Hány tartományra, országra bontja ez a főkör a gömböt?
Egybevágók-e ezek az országok?
Rajzoljunk a gömbre még egy, zöld gömbi főkört!
Próbáljunk úgy rajzolni a gömbre, hogy a két főkör csupa egyforma tartományra bontsa a
gömböt!
Hány tartományra, országra bontja a kék és a zöld főkör a gömböt?
Vannak-e az országok között olyanok, amelyek egyformák?
(Ez akkor sikerül, ha a két főkör merőleges egymásra.)
8. Rajzoljunk a gömbre még egy, piros gömbi főkört, amely nem megy át a másik két főkör
metszéspontjain! (Most tehát három, általános helyzetű főkörünk
van a gömbön.)
Hány tartományra, országra bontja a kék, a zöld és a piros főkör
a gömböt?
Nem könnyű összeszámolni! Nyolc gömbháromszöget kapunk.

Az ábrán látható (de ez sem túl könnyen), hogy az egymással szemben fekvő háromszögek
mindig azonos alakúak. Mégis van közöttük különbség: egymás tükörképei.
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Ha az egyik háromszöget átlátszó félgömb-fóliára másoljuk, és az átrajzolt háromszöggel
megpróbáljuk pontosan lefedni a szemben fekvő háromszöget, kiderül, hogy ez általában nem
sikerül. A pontos fedés csak akkor sikerül, ha a gömbháromszög egyenlő szárú.)
9. Lehet-e úgy rajzolni a három főkört, hogy csak kétféle, nem egyforma ország legyen a
gömbön?

Igen, ha a három főkör közül kettő merőleges a harmadikra, de egymásra nem merőlegesek.
10. Lehetséges-e három, páronként merőleges egyenes vonalat rajzolni a síkban? És a
gömbön?
Lehet-e úgy rajzolni a három főkört, hogy valamennyi ország egyforma legyen?
(Minden olyan gömbi háromszög megfelel, amelyeket derékszögű kétszögekből állítunk elő
úgy, hogy egyenlítőik mentén két-két egybevágó háromszöggé vágjuk őket. Így kapjuk az ún.
oktáns-háromszögeket, amelyeknek minden oldala egyforma hosszú, és mindegyik szöge
derékszög.)

A piros és zöld főkör által határolt négy gömbi kétszöget a mindkettőjükre merőleges kék
főkör osztja 8 egybevágó háromszögre.

4. évfolyam
Alakzatok érdekes tulajdonsága a szimmetria. A síkon különféle ábrákon tanulmányozzák a
gyerekek a tengelyes és a forgásszimmetriát.
Érdekes párhuzamot találhatnak, ha a szimmetriát körön és gömbön vizsgálják.
A képességfejlesztési célok közül kiemelkedő a megfigyelőképesség, összefüggések
felismerésének fejlesztése. A következő feladatsor megoldásakor folyamatosan nézőpontváltásra van szükség.
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Feladatok
1. Figyeljük meg az ábrán a különféle részekre osztott köröket! Melyik ábrán egyformák,
egybevágók ezek a részek? Melyik ábrának hány tükörtengelye van?

2. Most figyeljük meg a gömböt! Rajzoljuk meg a gömb 4 főkörét, amelyek átmennek két,
egymással átellenes ponton, és 8 egyenlő részre osztják a gömb felületét! Egybevágók-e ezek
a részek? Hogyan tudnánk ezt belátni?
Megállapíthatjuk, hogy a 4 főkör 8 egybevágó részre osztja a
gömböt. A részek egybevágóságát úgy szemléltethetjük, hogy
ráhelyezünk egy félgömbfóliát a gömbre, rárajzoljuk a gömbön
látható egyik gömbkétszöget, és a fóliát továbbcsúsztatva a gömb
felületén, ellenőrizzük, hogy ezzel a gömbkétszöggel a gömbön
látható többi gömbkétszög is egybevágó lesz.

3. Vizsgáljuk meg a színezett ábrák forgásszimmetriáját!
Ha ezeket az ábrákat a gömbön is el akarjuk készíteni, akkor nem szükséges a
tartományok teljes színezése – idő- és tintaigényes, és a gyerekek maszatosak lesznek.
Elég a tartományba rajzolt köröcskével vagy egyéb ikonnal jelölni a színezett
tartományokat.
Tartsuk úgy a gömböt, hogy szemünkkel pontosan szemben legyen a gömbkétszögek
egyik közös csúcsa! Ha lefényképeznénk most a gömböt, a feladatlapon látható rajzok
közül melyik ábra lenne a fotón? (Le is fényképezheti, aki akarja!) Ha nehéz a döntés,
helyezzük a gömböt írásvetítőre, és vetítsük ki a képet!
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4. Színezzük ki a 8 gömbkétszög felét úgy, hogy ha lefényképeznénk, akkor az előző feladat
képeit kapjuk!
Az ellenőrzést ismét segítheti a kép kivetítése.

5. Melyik gömbről melyik fotó készülhetett?

Hányféleképpen lehetne a feladatban található színezett labdákat két egyforma félgömbre
vágni? A feladat nem könnyű, és a megoldásra vonatkozó sejtés legfeljebb megjelölt
gömbfóliával ellenőrizhető. (Esetleg hámozott naranccsal és narancshéjjal is
kísérletezhetünk!)
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Meglepődve tapasztalhatjuk, hogy az első és a harmadik gömbről két fotó is készülhetett, és a
második és az utolsó fotó két gömbről is készülhetett.

6. Átfordítás segítségével határozzuk meg a tükörtengelyek számát!

A megoldás:
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Felső tagozat
Az alsó tagozaton a gyerekek különféle tevékenységekkel sok geometriai jellegű tapasztalatot
szereztek. Ezeket a tapasztalatokat rendszerezzük és fejlesztjük tovább a felső tagozaton a
geometriai fogalmak kialakítása céljából.

Pont és egyenes síkon és gömbön
Ez a modul a geometriai alapfogalmakat tárgyalja. Síkfelületen és gömbfelületen, mint két
lehetséges geometria helyszínén kísérletezünk. Elkezdjük néhány absztrakt geometriai
alapfogalom kialakítását. Ilyen alapfogalmak például: a pont, a síkbeli egyenes, illetve a
gömbi egyenes (vagyis a gömbi főkör), két egyenes kölcsönös helyzete a síkon, két főkör
kölcsönös helyzete a gömbön.

Feladatok
1. Rajzoljunk pontot a síkra és a gömbre!
2. Rajzoljunk vonalakat a síkra és a gömbre!
3. Rajzoljunk két pontot a füzetbe! Zsineg segítségével keresse meg a legrövidebb utat
közöttük! Húzzuk meg az így kapott vonalat, hosszabbítsuk meg mind a két irányban!
4. Ugyanezt játsszuk el a gömbön is!
5. Tanulmányozzuk a gömbi vonalzót, rajzoljunk főköríveket a segítségével!
6. Figyeljük meg vízcsepp útját ferde síklapon, majd a gömb felületén!
7. Figyeljük meg, milyen részekre osztja fel a síkot a sík egy egyenese, a gömböt egy főköre!
8. Rajzoljunk egy pontot az egyenesre, főkörre!
9. Figyeljük meg két egyenes, majd két főkör kölcsönös helyzetét!

A távolság és a távolságmérés síkon és gömbön
Két síkbeli pont közötti távolság meghatározására az őket összekötő egyetlen egyenes
szakaszt, a pontokra illeszkedő egyenes vonal véges, mérhető darabját fogadhatjuk el
egyszerű és szemléletes geometriai eszköznek.
A gömbfelületen azonban két megadott pont a rajtuk átmenő gömbi egyenest, főkört két véges
darabra, főkörívre bontja. Magunk választhatjuk ki, hogy a két főkörív, gömbi szakasz közül
melyiket nevezzük távolságnak. Érzékeltetnünk kell a gyerekekkel, hogy szabadon
választhatunk. Választásunkban csak arra törekszünk, hogy hétköznapi szemléletünkkel,
szóhasználatunkkal, az euklideszi geometriában megszokott távolságfogalommal lehetőleg ne
kerüljünk szembe.
Az euklideszi szemléletnek megfelelően, két gömbi pont közötti gömbi távolságot a két
lehetséges főkörív közül a kisebbiknek próbáljuk megfeleltetni.
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Ekkor azonban újabb probléma merül fel: a gömbön vannak olyan, egymással átellenes
pontok, ahol a két ponton átmenő főkört a két pont két, egyforma hosszúságú főkörívre
bontja. További, az euklideszi síkon ismeretlen tulajdonság, hogy a két, egymással átellenes
ponton nem egyetlenegy, hanem végtelen sok főkör halad keresztül.
Mindezek alapján, két gömbi pont távolságának meghatározásánál két esetet különböztetünk
meg:
Ha a két pont nem átellenes egymással, akkor a rajtuk átmenő egyetlen főkör két főköríve
közül a kisebbiket tekintjük gömbi távolságnak.
Ha a két pont egymással átellenes, akkor bármelyik, rajtuk átmenő főkörnek bármelyik, a két
pontot összekötő főkörívét tekinthetjük a két átellenes pont távolságának – mivel ezek a
főkörívek valamennyien egyforma hosszúak.
(Ha a gömbfelületen két, egymással nem átellenes pont távolságának következetesen a
nagyobbik főkörívet tekintenénk, akkor matematikailag éppen olyan helyes, csak
szemléletünk számára furcsa távolságfogalomhoz jutnánk. Például, minél jobban „látná
egymást a két pont”, szemléletünk számára annál messzebb, annál nagyobb távolságra
lennének! Ebben az esetben egy ponttól a gömbön legnagyobb távolságra eső pont – maga a
pont lenne!)

Meglepő, síkon nem tapasztalható az a helyzet, amikor a két pont éppen átellenes egymással.
Ilyenkor nem létezik közöttük „kisebb” távolság, mindkét körív fél főkör hosszúságú.
Minden mérésnél döntő fontosságú az egység megválasztása és alkalmazása. E modulban a
gömbi távolságmérés két lehetséges módszerének bemutatásával, szembeállításával
ráirányíthatjuk a gyerekek figyelmét a szabadság és a praktikum összehangolásának
problémájára az egység megválasztásában.
Ha a gömbfelületen arra alkalmas eszközzel (pl. szabómércével) centiméterrel mérjük két
gömbi pont távolságát, akkor két, egymással átellenes pont (mint a Földgömbön az északi és a
déli sarkpont) távolságára egy kisebb és egy nagyobb gömbön természetesen különböző
mérési eredményeket kapunk.
Ha viszont egy gömbön a gömb egy főkörének teljes körüljárásához tartozó távolságot
választjuk egységnek, akkor a Föld Egyenlítőjének hossza és egy kislabda főkörének hossza
egyaránt 1 távolságegység lesz. Ezzel az egységgel bármelyik gömb két átellenes pontjának
távolsága ½ távolságegység lesz.
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Ha a főkör hosszát választjuk gömbi távolságegységnek, akkor távolságmérésnél
leggyakrabban törtekkel kellene dolgoznunk. Ez elég kényelmetlen, ezért célszerűnek látszik,
hogy válasszunk egy könnyebben használható egységet: a főkör hosszának 360-ad részét.
Feladatok
1. Figyeljük meg, hogy egy gömbi főkört két pontja hány részre bontja! Milyen hosszúak
ezek a részek? Melyiket lehet megmérni? Mérjük meg papírmérőszalaggal centiméterben
a részek hosszát! Mérjük meg az átellenes pontok hosszát is!
2. Mit nevezzünk 2 pont távolságának a gömbön?
3. Végezzük el ugyanezeket a tevékenységeket pl. egy teniszlabdán is!
4. Mértékegység választás a gömbön: „karika”, „gömbi lépés”.
5. Vaktérkép tanulmányozása a gömbön.
6. Jelöljünk ki 2 pontot a gömbön, becsüljük meg a távolságukat gömbi távolságegységgel,
mérjünk!

Szögtartomány és szögmérés síkon és gömbön
E témakör feldolgozása során nagyon jól kihasználhatjuk az összehasonlító módszer előnyeit.
A szög fogalma és a szög mérése a síkban nehéz probléma. Oka, hogy a síkbeli
szögtartomány végtelen, nem tudjuk szemléltetni, a szög mérésénél végtelen
szögtartományokat hasonlítunk össze. Ez teljességgel szokatlan, hiszen a távolság- és
területmérésnél véges alakzatokat mértünk, véges egységek segítségével. A síkon a szög és a
szögtartomány megkülönböztetése indokolatlannak tűnik.
Érdemes tanárként elgondolkoznunk azon, hogy miért merülhetnek fel problémák a síkbeli
szögfogalommal kapcsolatban:
–

Kezdjük azzal, hogy mi a szög definíciója!

Néhány példa:
„Egy pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen részt szögnek
vagy szögtartománynak nevezünk. A félegyenesek a szög szárai, közös kezdőpontjuk a szög
csúcsa. A szögtartományt a szárak együttese, a szögvonal (szög) határolja. A szögvonal az
általa határolt két szögtartomány közös része… Két szög akkor egyenlő, ha mozgással
fedésbe hozhatók. Két nem egyenlő szög közül az a nagyobb, amelyik tartalmaz azonos
csúcsú s a másikkal egyenlő szöget.)”
(Hajós György: Bevezetés a geometriába, Tankönyvkiadó, Budapest, 1966, 16.oldal)

„Két közös kezdőpontú félegyenes szöget alkot, a közös kezdőpont a szög csúcsa, a
félegyenesek a szög szárai. A szögszárak a síkot két részre osztják fel, ezek a
szögtartományok. Hogy egy adott szög esetén melyik szögtartományra kell gondolnunk, azt
rendszerint egy, az adott szögtartományba írt görög betűvel vagy körívvel jelöljük, ha ilyen
jelölés nincs, akkor a két lehetséges szögtartomány közül a konvexet kell figyelembe
vennünk.
…Szemléletünk alapján két szöget akkor mondunk egyenlőnek, ha a száraik fedésbe
hozhatók.”
(Reiman István: Matematika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1992., 172.oldal)
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Milyen kontextusban, milyen tartalommal használjuk a szög szót?
– statikus módon (két, közös kezdőpontú félegyenes…)
– dinamikus szemlélettel (forgásszög, elfordulás szöge)
– elforgatás szöge (transzformáció)
– szögtartomány (síkrész)
– metsző egyenesek szöge
– metsző szakaszok szöge
– síkok hajlásszöge
– sík és egyenes szöge
– sokszögek szöge ...

A gömb felülete véges, ezen a felületen két átellenes pontot összekötő félkörívekkel véges
tartományokra oszthatjuk a gömbfelületet:

Ha a két tartomány nem egyforma, akkor a kisebbik alakzat neve: gömbkétszög. A kisebbik
tartomány a gömbkétszög belseje, a másik pedig a külseje. Ha a két tartomány egyforma,
akkor szabadon választhatjuk meg, hogy melyik tartományt tekintjük az alakzat belsejének,
melyiket a külsejének.
Ennek az alakzatnak a vizsgálata segítséget ad a síkon nehezen érthető fogalmakra, mint a
szög és a szögtartomány.
A gömbön a szögtartomány is véges, továbbá egy szögtartományhoz két szög tartozik. Ha a
gömbön vezetjük be ezeket a fogalmakat, akkor a síkon is könnyebb lesz megérteni.
A síkon a végtelen kiterjedésű szögtartomány-egység nem ábrázolható, ezért nehezen érthető.
A gömbön a szögméréshez választott egységnyi szögtartományt a véges gömbkétszögek
között jól szemléltethetjük, így világosabbá tehető a szög mérése.
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Feladatok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rajzoljunk síkon és gömbön egy pontból kiinduló két félegyenest úgy, hogy a két
félegyenes illeszkedjék egy egyenesre! Jelöljük meg a félegyenesek által alkotott
szögtartományokat, és viszonyítsuk a derékszöghöz!
A két félegyenes ne legyen egy egyenesen!
Fogalmazzunk meg azonosságokat és különbözőségeket a két felületen!
A gömbkétszög, mint gömbi szögtartomány - tulajdonságok megfogalmazása.
Speciális szögtartományok a gömbön: merőleges főkörök. A derékszög fele, harmada a
gömbön.
Szögmérés a gömbön, a szögmérő használata.
Forgásszög a gömbön. (Ennek szemléltetésére használhatjuk a gömbi szögmérő
skálabeosztásait.)
Metsző egyenesek hajlásszögének mérése.

Ponthalmazok vizsgálata
A modul egyenesek kölcsönös helyzetével, ponthalmazok távolságával, a szakaszfelező
merőleges meghatározásával foglalkozik. A síkon az eddig is szokásos módon építkezik, a
gömbön ezeket a lépéseket kell végigkövetnünk, átültetni gömbi körülmények közé.
Például:
Két színes fóliadarabból állítsunk elő párhuzamos és metsző egyeneseket! Vizsgálódjon a
gömbön is, két gömbfólia darab segítségével! Tapasztalhatjuk, hogy a gömbön nincsenek
párhuzamos gömbi egyenesek.

Háromszögek vizsgálata síkon és gömbön
Ez a modul a síkbeli háromszögekkel végzett tevékenységekhez (háromszögek alkotása
három oldalból), a síkbeli háromszögek oldalaira és szögeire felfedezett tulajdonságokhoz
kapcsolódva vizsgálódik a gömbfelületen.
Felfedezik a gyerekek az azonosságokat és a különbözőségeket a két felületen.
Három, egy egyenesre nem illeszkedő pont a síkon egyértelműen meghatároz egy
síkháromszöget.
A gömbön három, nem egy gömbi egyenesre eső pont, amelyek között nincs két, egymással
átellenes pont, több gömbháromszöget határoz meg, mert két gömbi pontot nemcsak egy
főkörív köt össze. Ha azt szeretnénk, hogy három ilyen pont egyetlen háromszöget határozzon
meg, akkor még további feltételre is szükség van, például arra, hogy a pontokat a két
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lehetséges főkörív közül a rövidebbikkel kössük össze. Ezek az ún. Euler-féle
gömbháromszögek, amelyekre érvényes a síkbeli háromszögek oldalaira vonatkozó
háromszög-egyenlőtlenség.

A sokszögek definíciója alapján mindkét fenti alakzat gömbháromszög, de csak az elsőre
teljesül a háromszög-egyenlőtlenség. Mi csak az ilyen, Euler-féle gömbháromszögekkel
foglalkozunk.
Ha a 3 pont között kettő átellenes, akkor olyan, elfajult háromszögeket kapunk, amelyeknek
van félfőkörív hosszúságú oldala. Ezeknél a háromszögeknél a három csúcs nem határozza
meg egyértelműen a háromszöget, mert a két átellenes pont között végtelen sok félfőkörív
húzható.
-

Három megadott főkörívből hasonló eljárással szerkeszthetünk háromszöget, mint a síkon
három megadott egyenes szakaszból.

-

A háromszögek belső szögeinek vizsgálata más eredményt hoz, mint a síkbeli
háromszögek esetén. Ez nagyon meglepő a gyerekek számára!

-

A síkbeli szabályos háromszög fogalmát „átültetjük” a gömbre. Érdekes felfedezés, hogy
a gömbön megrajzolt azonos középpontú szabályos háromszögek sorozatában az egyes
háromszögekben igaz, hogy mindhárom oldaluk egyenlő, és mindhárom szögük is
egyenlő, de alakjuk egymástól különbözik.

-

A modul lehetőséget kínál arra, hogy a gyorsabban haladó gyerekeket megismertessük a
csak a gömbön előforduló speciális, több derékszöget tartalmazó háromszögekkel.

Megjegyzés:
A háromszögek fajtáival, tulajdonságaival, nevezetes vonalaival, a szabályos sokszög
fogalmával, a háromszögek hasonlóságának, egybevágóságának kérdéseivel a következő
évfolyamok moduljai részletesen foglalkoznak. Ebben a modulban előzetes, érdeklődést
felkeltő, tapasztalatszerző szerepe van a feladatoknak.
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Feladatok
1. Vegyünk fel 3 tetszőleges pontot a gömbön, és kössük össze őket főkörívekkel! (Bemutatás
naranccsal is történhet.)
2. Az Euler-féle gömbháromszög fogalma – gondoljuk végig.
3. Három megadott körívből szerkesszünk háromszöget (gömbi körző és vonalzó
használatával)!
4. Mérjük meg egy gömbi Euler háromszög belső szögeinek összegét!
5. Rajzoljunk azonos középpontú szabályos háromszög-sorozatot síkon, vigyük át az eljárást
a gömbre! (Gondoljuk végig a „szabályos háromszög” definícióját!)
6. Rajzoljunk háromszögeket, amelyek egynél több derékszöget tartalmaznak!

Négyszögek síkon és gömbön
A modul a sík sokszögekkel való parkettázásával indulva eljuttatja a gyerekeket a különféle
síkbeli négyszögek tulajdonságainak vizsgálatához.
Megtanulnak síkban négyzetet szerkeszteni, majd a gömbön szabályos négyszögeket rajzolni.
Tanulmányozzák a síkbeli és gömbi szabályos négyszögek tulajdonságait! Szabályosnak
nevezünk egy négyszöget, ha mind a négy oldala egyenlő hosszú, és mind a négy szöge
egyforma nagy.
Megjegyzés:
A négyszögek fajtáival, tulajdonságaival, a szabályos négyszög fogalmával a következő
évfolyamok moduljai részletesen foglalkoznak. Ebben a modulban előzetes, érdeklődést
felkeltő, tapasztalatszerző szerepe van a feladatoknak.

Feladatok
1. Rajzeszközökkel (derékszögű és egyenes vonalzó, szögmérő, körző) vagy számítógépes
programmal rajzoljunk négyszöget, amelynek
- 2-2 oldala párhuzamos;
- 2-2 szemközti oldala egyenlő hosszú;
- egyetlen szimmetriatengelye nem az átlója;
- minden szöge egyenlő;
- 1 pár párhuzamos oldalpárja van;
- minden oldala egyenlő hosszú;
- szimmetriatengelye az egyik átlója;
- 2-2 szemközti szöge egyenlő;
- átlói egyenlő hosszúak;
- 2-2 szomszédos szöge egyenes szöget alkot;
- 2 szomszédos szöge derékszög;
- van két szemközti szöge, amelyik egyenlő;
- egyik átlója merőlegesen felezi a másikat;
- legalább 3 derékszöge van!
2. Szerkesszünk négyzetet a síkon, szabályos négyszögeket a gömbön!
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Képek és tükörképek
Tengelyes tükrözés, tükörkép tanulmányozása mozgatással, másolópapír segítségével,
zsebtükörrel.
A síkon érdemes elvégezni ezeket, és meggondolni, kipróbálni, hogy a gömbön miért
lehetetlen mozgatással tükörképet előállítani.

Tengelyes tükrözés, szimmetrikus alakzatok, tengelyes tükörkép
szerkesztése
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Tengelyesen szimmetrikus alakzatok
Szerkesszünk szakaszfelező merőlegest és szögfelezőt a síkon! A síkbeli lépéseket pontosan
követve szerkesszünk szakaszfelező merőlegest és szögfelezőt a gömbön is!

28

Matematikai kompetenciaterület

Segédanyag az összehasonlító geometria tanításához

29

Tükrözés és szimmetria a gömbön
Térszemlélet alakítása, kreativitás és analógiás gondolkodás fejlesztése.
A gömbön tengelyesen szimmetrikusnak nevezzük azokat az alakzatokat, melyekhez található
gömbi egyenes, vagyis főkör, melyre a gömbfelületen tükrözve az alakzatot, az alakzat képe
önmaga. A gömbi egyenest az alakzat gömbi szimmetriatengelyének nevezzük. A
természetben, az építészetben, művészeti alkotásokban és hétköznapi tárgyainkban sok helyen
találkozhatunk gömbszimmetrikus alakzatokkal.
Feladatok
1. Ha rárajzolunk valamit a félgömbre, és úgy tesszük a tükörre, mit látunk?

2. Gyűjtsünk valóságos vagy valamilyen módon ábrázolt (könyv, újság, internet, stb.) térbeli
alakzatokat, amelyek gömbszerűek! Képzeljük ezeket tökéletes gömbnek, a rajtuk levő mintát
szimmetrikusnak! Keressünk rajtuk gömbi szimmetriatengelyeket!
(Itt még nem szükséges pontos számokat mondani, csak a fogalom megértése, tisztázása a cél.
Bármelyik, helyesen meghatározott tükörtengely jó eredménynek számít. Különösen értékes a
kínálkozó, de alaposabb vizsgálat után hamisnak bizonyuló tengely-jelöltek felismerése, mint
például a focilabda valamelyik hatszögének szemközti csúcsain átmenő főkör.)
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Ősi japán népművészet a Temari. Tűvel-fonállal varrnak puha labdára gömbi díszeket,
mintázatokat.

3. Hogyan lehet a gömbön tükörképet szerkeszteni?
A pont tükörképének megszerkesztése az első lépés:
Adott egy T1 pont és a tükörtengely. A tükörképi pont megszerkesztése a síkon ismert
módszereket felhasználva is történhet. De választhatunk olyan módszert, amely csak a
gömbön használható. Felhasználhatjuk, hogy a tengelyre merőleges bármelyik főkör
átmegy a tengelyhez, mint egyenlítőhöz tartozó sarkponton. (A szerkesztés menete
leolvasható a képekről.)

Vegyünk fel a tengelyen egy tetszőleges pontot, és nézzük meg, milyen messze van ez
a pont a T1 és T2 pontoktól! Hogyan szerkeszthetjük meg valamennyi, a megadott
pontoktól egyenlő távolságra levő pontot? (Ennek lényege a szakaszfelező merőleges
mint szimmetriatengely szerkesztése.)
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4. Milyen szimmetriatengelyei vannak egy gömbi szögtartománynak?

Az alábbi szerkesztés lényege: szerkesztünk egy gömbháromszöget, és meghosszabbítjuk az
oldalait teljes főkörökké. Így nyolc gömbháromszöget kapunk. Az ábrát egy félgömbfólia
segítségével úgy készítjük el, hogy az egyik főkör mentén egy 180°-os elfordítást hajthassunk
végre. Így szemléltethetjük, hogy a nyolc gömbháromszög négy olyan párból áll, ahol a páron
belüli két háromszög egymás tükörképe.
Illesszünk a kemény gömbre egy félgömbfóliát, amelynek széle egybeesik a kemény gömb
összeillesztett egyenlítőjével! Tekintsük az egyenlítőt teljes főkörnek, és rajzoljunk még két
főkört a gömbre úgy, hogy nyolc háromszöget kapjunk a gömbfelületen! Ha a háromszögek
nem egyenlő szárúak, ennek az ábrának nincs tükörtengelye. Most emeljük meg óvatosan a
félgömbfóliát, forgassuk el 180º-kal, és illesszük vissza a gömbre!
Bármilyen szabálytalanok is a háromszögek, az elforgatás után kapott ábrán tükörképi
háromszögek kerülnek egymás mellé. Négy tükörképi párt kapunk.

Szimmetriatengelyek és tükörpontok a földrajzi koordináta-rendszerben, illetve a
földgömbön
Eddigi geometriai tapasztalataink földrajzi alkalmazása. Legalább egy kész földgömbre
szükség van.
Megjegyzés
Ha tizenhat gyerek egy-egy félgömbfóliára a következő ábrán látható koordináta-rendszer
egyik félgömbjét fekete, ALKOHOLOS tollal megrajzolja (körülbelül félórás munka és
szívesen rajzolnak a gömbi körzővel és vonalzóval), akkor nyolc darab, éveken keresztül
folyamatosan felhasználható földrajzi koordináta-rendszerhez jutunk. Az alkoholos tollal
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szerkesztett hálózatra vizes tollal rajzolhatunk ábrát. A vizes tollal rajzolt ábra lemosható
anélkül, hogy az alaphálózat sérülne.)

Feladatok
1. Földünk majdnem tökéletes gömb, amelyen a földrajzi koordináta-rendszer segítségével
tájékozódhatunk. Keressünk itt olyan alakzatokat, amelyek az Egyenlítőre szimmetrikusak!
Északi-sark tükörképe: (Déli-sark) Déli-sark tükörképe: (Északi-sark) Északi-sarkkör
tükörképe (Déli-sarkkör) Baktérítő tükörképe: (Ráktérítő) Tetszőleges hosszúsági kör
tükörképe: (önmaga) Tetszőleges pont az Egyenlítőn: (önmaga).
2. Földrajzi „szimmetria”-játékok: Adjunk meg földrajzi helyeket: városokat, hegyeket, és
kérdezzük meg, hogy a tükörképük „vízben” vagy „szárazon”, óceánban vagy szárazföldön
található-e? (Még ez az egyszerűnek tűnő feladat sem könnyű, és a földgömb gondos
tanulmányozását igényli!) Keressünk a földgömbön földrajzi helyeket, amelyek (nagyjából)
egymás tükörképei az Egyenlítőre nézve!

Legkönnyebb megoldás az Egyenlítőn fekvő helyeket megnevezni, mert ezek saját maguk
tükörképei. Ilyen a Kenya-hegycsúcs Kenyában, Afrikában, Quito városa Ecuadorban, DélAmerikában. Az Egyenlítőtől távolabb nagyon nehéz ilyen párokat találni. Kairó
Egyiptomban és Durban Dél-Afrikában elég jó közelítés.
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Szimmetria a gömbön, sokszögek vizsgálata
Feladatok
1. Kivágott gömbfólia darabokkal keressük meg a síkon előállítható négyszögekhez
„hasonlító” gömbi négyszögeket! Vizsgáljuk meg tulajdonságaikat önállóan, s utána
tekintsük át a táblázatos összefoglalást!
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A gyerekek megkérdezhetik, hogy miért nevezzük a Saccheri- vagy Lambert-féle
négyszögeket „gömbi Saccheri-négyszögnek”,illetve ”gömbi Lambert-négyszögnek”, ha
ezeknek a négyszögeknek nincs síkbeli megfelelőjük? Síkbeli megfelelőjük valóban nincs, de
van olyan geometria, amely nem síkgeometria és nem is gömbi geometria (hiperbolikus vagy
Bolyai-Lobacsevszkij-geometria), amelyben szintén szerepelnek ilyen jellegű négyszögek.
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2. Milyen gömbi sokszögeket találhatunk a focilabdán? Hány szimmetriatengelye van a
focilabdának?

Szabályos gömbi ötszögeket és hatszögeket találunk a labdán. Minden oldal egyenlő hosszú,
akár ötszög és hatszög közös oldala, akár két hatszög közös oldala legyen is. Az ötszögek
szögei kisebbek, mint a hatszögek szögei. (A pontos értékek irracionális számok, amelyeket
trigonometrikus úton lehet meghatározni. A közelítő értékeket a gyerekek gömbi szögmérővel
ellenőrizhetik.)
Bármelyik ötszög bármelyik szimmetriatengelyének főköre az egész gömbi ábrának
szimmetriatengelye lesz, de ezeken kívül más szimmetriatengelyt nem találunk az ábrán.
Hány tengely van? Egy-egy ötszögben 5 szimmetriatengelyt találunk. 12 ötszög van, tehát
összesen 12·5=60 tengely lenne; de mindegyik tengely 4 ötszögön halad át, tehát összesen
60/4= 15 szimmetriatengelye lesz a focilabdának.
Számoljuk meg a tengelyeket a hatszögekből kiindulva! A hatszögnek csak a szemközti
oldalfelező pontokat összekötő szimmetriatengelyei maradnak szimmetriatengelyek az egész
ábrára vonatkozóan is. 20 hatszög van, mindegyikben 3 ilyen tengely, összesen 60 tengely
lenne; de mindegyik ilyen tengely 4 hatszögnek lesz szimmetriatengelye. Ezért a tengelyek
száma: 60/4=15.

Háromszög fogalma
(Részben már érintett fogalmak alaposabb, pontosabb kifejtése)

Hogyan határozhatjuk meg, hogyan definiálhatjuk a „háromszög” fogalmát síkon és gömbön?
A sokszögek definícióját alkalmazva, háromszögnek nevezhetjük a három síkbeli, illetve
gömbi egyenes darabból álló, zárt töröttvonalat:
Jelölje aj = [Pj-1 Pj] a j-edik egyenes darabot, melynek végpontjait, Pj-1-et és Pj-t is beleértjük az
egyenes darabba:
a1 = [P0 P1]
a2 = [P1 P2]
a1 = [P2 P3= P0]
Az alábbi képen az egyenes darabokat gyerekek jelképezik, kezük pedig az egyenes darabok
egymáshoz csatlakozó végpontjait:
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Euler-háromszög
Adott egy síkháromszög három csúcsa. Hány olyan síkbeli háromszöget szerkeszthetünk,
amelyeknek csúcsai az adott pontok?
Kísérlet: Három fogpiszkálót szúrjunk egy műanyag síklapba (például süteményes tálcába).
Hányféleképpen köthetjük össze a fogpiszkálókat egyenes darabokkal úgy, hogy
síkháromszöget kapjunk?
Egyetlen ilyen háromszög szerkeszthető, amelynek oldalai az ábrán a fogpiszkálókat
összekötő piros, kék és zöld egyenes darabok.

Adott egy gömbi háromszög három csúcsa. Hány olyan gömbi háromszöget szerkeszthetünk,
amelyeknek csúcsai az adott pontok?
Kísérlet: Három fogpiszkálót szúrjunk egy gömbnek képzelt almába vagy narancsba!
Hányféleképpen feszíthetünk rá egy befőttes gumit a három fogpiszkálóra úgy, hogy a
kifeszülő gumi gömbi háromszöget adjon?
Könnyű rátalálni a megoldásra:
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A kérdés az, hogy ez a megoldás vajon az egyetlen lehetséges megoldás-e?
Gyakran merül fel az az ötlet, hogy két megoldást kaphatunk. Az egyiknél a fogpiszkálók
kiálló csúcsaitól indulva húzzuk rá a gumit a fogpiszkálókra; a másiknál a gumit a narancs
túloldaláról indítjuk, és megfelelően kifeszítve, a túloldalról pattintjuk rá a fogpiszkálókra.
Végül itt is ugyanahhoz az ábrához jutunk, mint az előbbi esetben, tehát a háromszög oldalai
megegyeznek az előbbivel. Azt azonban láthatjuk, hogy „a gömbi háromszög belseje”
kifejezés kétértelmű lehet. Meg kell mondanunk, hogy a két véges felületdarab közül melyiket
tekintjük a gömbi háromszög belsejének.
Eddig tehát úgy tűnik, hogy csak egyetlen megoldás létezik.
Állítsuk elő az ábrán látható alakzatot!

Gömbi háromszög-e ez az alakzat?
Miben hasonlít az eddig látott síkbeli és gömbi háromszögekre? Miben különbözik tőlük?
Soroljunk fel néhány eltérő tulajdonságot!

Három eltérő tulajdonság:
Az alakzatnak van nem-konvex belső szöge. Ehhez előbb döntenünk kell, melyik
felületdarabot tekintjük a háromszög belsejének; de akármelyiket választjuk is,
legalább egy nem-konvex szöget biztosan tartalmaz.
A csúcsokat összekötő vonal (gömbi) egyenes-darab ugyan, de nem minden esetben
jelöli ki a lehető legrövidebb utat két csúcspont között.
Nem érvényes a háromszög-egyenlőtlenség: két oldal hosszának összege nem
feltétlenül nagyobb a harmadik oldal hosszánál.
Döntenünk kell: elfogadjuk-e háromszögnek ezt az alakzatot vagy sem?
Teljesíti a háromszöggel szemben támasztott valamennyi követelményünket. Ha nem
fogadjuk el, akkor a sokszögekről alkotott definíciónk nem használható többé. Ha viszont
elfogadjuk háromszögnek, de mégsem szeretnénk a jövőben ilyen háromszögekkel

Matematikai kompetenciaterület

Segédanyag az összehasonlító geometria tanításához

38

foglalkozni, akkor meg kell változtatnunk a feltételeinket úgy, hogy ilyen háromszögek ne
szerepelhessenek.
A jövőben csakis olyan gömbi háromszögekkel foglalkozunk, amelyeknél a fenti három
tulajdonság egyike sem fordulhat elő.
Ezeket a háromszögeket Euler-féle gömbi háromszögeknek, Euler-háromszögeknek, vagy
egyszerűen gömbháromszögeknek nevezzük. (Gyerekek, sőt egyetemisták még rövidebben
„rendes” vagy „normális” háromszögeknek is nevezik.)

Oldalösszeg és szögösszeg
Mennyi az Euler-háromszögek oldalösszegének alsó és felső határa?
Bármilyen kis gömbháromszöget rajzolhatunk a gömbre. Ebből következik, hogy az alsó határ
0 gömbi lépés. A felső határ olyan elfajult háromszög, amelynek három oldala egyazon
főkörre esik. Ennek a háromszögnek oldalösszege a főkör hosszával azonos, vagyis pontosan
360 gömbi lépés.
Következő feladatunk a szögösszeg alsó és felső határának megállapítása.
Az eddigiek birtokában értelmes-e a kérdés: Mennyi a belső szögek összegének alsó és felső
határa?
Erre a kérdésre csak akkor válaszolhatunk, ha előtte eldöntöttük, hogy melyik gömbi
tartományt nevezzük „belső tartománynak”. Ezzel már a külső tartományt is meghatároztuk.
Ugyanolyan logika szerint járunk el, mint a gömbi köröknél. A két felületdarab közül a
kisebbiket választjuk. Ha a két felületdarab egyforma, akkor bármelyiket választhatjuk a kettő
közül belső tartománynak.
Mennyi a belső szögek összegének alsó és felső határa?
Kísérletezzünk! Durva, de igen szemléletes becsléseket kaphatunk alma vagy narancs,
befőttes gumi és fogpiszkálók segítségével.

Pontosabb mérésekhez a műanyag gömbre rajzolhatunk kisebb-nagyobb háromszögeket.
Osztálymunkánál a gyerekeket kiscsoportokra osztjuk, az egyes csoportok gömbi
háromszögeket rajzolnak, megmérik és összeadják a belső szögeket, az eredményeket pedig
felírjuk a táblára.
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Ha a gömbháromszög nagyon kicsi, akkor nagyon hasonlít a síkháromszöghöz, tehát belső
szögeinek összege nagyon közel esik 180°-hoz. A lehető legnagyobb Euler-háromszög
beborítja a félgömbfelületet, és mind a három belső szöge 180°.
A gömbháromszög szögösszege kísérleteink szerint 180° és 3·180° = 540° között változik.
Mennyi a gömbi háromszög (a jövőben ez mindig Euler-háromszöget jelent) külső szögeinek
összege?
A belső szögeket rendre kivonjuk 180˚-ból, és a különbségeket összeadjuk:
(180 - )˚ + (180 - )˚ + (180 - γ)˚ = 3· 180˚ – ( + + γ)˚.
Ha elfogadjuk, hogy az ( + + γ)˚ összeg 180°-tól 3· 180°-ig változhat, akkor a gömbi
háromszög külső szögeinek összege 360° és 0° között változhat.

Speciális háromszögek
Rajzoljunk főkört, és jelöljünk ki rajta három pontot, amelyek közül bármelyik kettő 120
gömbi lépésre esik egymástól! Nevezhetjük-e gömbi háromszögnek ezt az alakzatot (ahogyan
fentebb egyszer már megtettük)?
Ez a látszólag egyszerű kérdés igen sok vita forrása volt. Több szerző ezeket az alakzatokat
nem tekinti háromszögnek. Mi a továbbiakban az „elfajult háromszögek” közé soroljuk őket,
mert gyakran fontos szerepet játszanak a gömbi háromszögek vizsgálatánál.
Értelmezhető-e a gömbön is, a síkhoz hasonlóan, az egyenlőszárú háromszög és az egyenlő
oldalú, vagyis szabályos háromszög fogalma?
Nincs akadálya annak, hogy ezeket a fogalmakat a gömbre is átvigyük.

A gömbháromszögek fajtái
Értelmezhető-e a gömbön is a síkhoz hasonlóan a hegyesszögű, derékszögű és tompaszögű
háromszög fogalma? Próbáljunk szerkeszteni gömbi háromszöget, amelynek
a) két derékszöge, b) három derékszöge, c) két tompaszöge, d) három tompaszöge van!
Síkon ezeket az elnevezéseket leginkább az indokolja, hogy a háromszögnek legfeljebb egy
derékszöge és legfeljebb egy tompaszöge lehet. Gömbön egészen más a helyzet: még
háromszor derékszögű vagy háromszor tompaszögű háromszöget is szerkeszthetünk. Itt tehát
nem sok hasznát vesszük a síkbeli elnevezéseknek. A két derékszöget tartalmazó háromszöget
nevezhetjük kétszer derékszögű háromszögnek, a különösen érdekes, három derékszöget
tartalmazó háromszöget pedig háromszor derékszögű háromszögnek vagy oktánsnak
(nyolcadgömbnek), mivel nyolc egyforma oktáns hézagok és átfedések nélkül lefedi a
gömböt.
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Kiegészítő vagy mellékháromszögek
Szerkesszünk síkháromszöget, melynek oldalai a, b és c, belső szögei pedig
és
γ
háromszög a és b oldalait hosszabbítsuk meg a c oldalon túl félegyenesekké!
Jellemezzük az a és b oldalak meghosszabbításaiként kapott félegyenesek és a c oldal által
határolt síktartományt!
Szerkesszünk gömbi háromszöget, melynek oldalai a, b és c, belső szögei pedig
és
γ
háromszög a és b oldalait hosszabbítsuk meg a c oldalon túl félfőkörívekké!
Jellemezzük az a és b oldalak meghosszabbításaiként kapott főkörívek (ezek már nem
félfőkörívek!) és a c oldal által határolt síktartományt!

Síkon három oldal által határolt, végtelen tartományt kapunk, melynek két belső szöge
(180 - )° és (180 - )°. Gömbön újabb háromszöget kapunk. Oldalainak hosszúsága (180 - a)
gömbi lépés, (180 - b) gömbi lépés és c gömbi lépés, szögeinek nagysága pedig (180 - )°,
(180 - )° és γ Ezt a háromszöget az eredeti háromszög kiegészítő vagy
mellékháromszögének nevezzük.
Minden gömbháromszöghöz három kiegészítő háromszög tartozik.

Polárháromszögek
Láttuk, hogy a gömbön minden pont meghatároz egy átellenes pontot, és egy egyenlítői
főkört. Hogyan alkalmazhatnánk ezt az érdekes tulajdonságot a gömbi háromszögekkel
kapcsolatban? Van-e bármilyen ötletünk?
Szerkesszünk tetszőleges gömbi háromszöget! Jelöljük oldalait a, b, c-vel, az oldalakkal
szemközti csúcsokat pedig rendre A*, B*, C*-gal!
Válasszuk ki az a oldalt, és tekintsük az ezen az oldalon átmenő, ugyancsak a-val jelölt
főkört! Ez a főkör két félgömbre bontja a gömböt: egyik félgömb üres, másikon ott van a
háromszögünk. Az a főkör két sarkpontja közül válasszuk ki azt a sarkpontot, amelyik a
háromszöget tartalmazó félgömbön fekszik! Nevezzük ezt a pontot A-nak!
Ugyanezzel a módszerrel határozzuk meg a B és C pontokat is!
Az A és B pontokat kössük össze a c* főkörívvel, B-t és C-t az a* főkörívvel, C-t és A-t a b*
főkörívvel!
Így újabb háromszöget kapunk, amelyet az eredeti háromszög polárgömbháromszögének
vagy polárháromszögének nevezünk.
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Bizonyítsuk be, hogy a polárháromszög polárháromszöge az eredeti háromszög!
Először próbáljuk megfogalmazni, mit értünk „bizonyítás” alatt!
Mit jelent az, hogy „bizonyítás”? Adott állítást logikai úton visszavezetünk olyan, más
állításokra, amelyeket valamilyen okból már elfogadtunk: vagy azért, mert már láttuk és
megértettük a bizonyításukat, vagy azért, mert tapasztalat, szokás vagy tekintélytisztelet miatt
bizonyítás nélkül elfogadtuk őket.
A fenti állítás bizonyításához szükségünk van az alábbi állításra, amely egy korábbi
feladatban szerzett tapasztalatainkból következik: Ha egy x főkör átmegy az Y ponton, akkor
az Y pont y egyenlítői főköre átmegy az x főkör X sarkpontján.
Szerkesszük meg tehát az A*, B*, C* háromszöghöz tartozó A, B, C polárháromszöget!
Ezután az A, B, C polárháromszögnek szerkesztjük meg a polárháromszögét.
Kössük össze az A és B csúcsokat, és nevezzük el ezt az oldalt x-nek! Azt kell bizonyítanunk,
hogy az x oldalhoz tartozó főkör X sarkpontja egybeesik a C* csúcsponttal.
Mivel az x főkör átmegy az A ponton, ezért az x főkör X sarkpontja az A pont a egyenlítői
főkörére esik.
Mivel az x főkör átmegy a B ponton, ezért az x főkör X sarkpontja a B pont b egyenlítői
főkörére esik.
Ezek szerint az X pont az a főkörnek és a b főkörnek közös pontja lesz. Ez a pont azonban
éppen a C* pont – amit bizonyítani akartunk!
A másik két csúcspont-párra ugyanígy végrehajtva a szerkesztést, kapjuk az A* és B*
csúcspontokat.
Az ABC csúcsú polárháromszög polárháromszöge tehát az A*B*C* csúcsú eredeti háromszög
lesz.
Ezzel állításunkat visszavezettük már elfogadott állításokra, vagyis bebizonyítottuk.
A „gömbháromszög-polárgömbháromszög”-reláció tehát szimmetrikus reláció.

A polárháromszögek kiegészítési tétele
Szerkesszünk meg egy gömbi háromszöget és a polárgömbháromszögét! Mérjük meg mindkét
háromszög mindhárom oldalát és mindhárom szögét, tehát határozzunk meg összesen tizenkét
adatot! Próbáljunk meg valamilyen összefüggést felfedezni a két háromszög adatai között!
Az állítás: Az egyik háromszög tetszőleges szögének gömbi fokokban kifejezett mérőszámát a
polárháromszög szemközti oldalának gömbi lépésekben kifejezett oldalának mérőszámához
hozzáadva, 180-at kapunk.
Ezt az állítást, ha bebizonyítjuk, vagy bizonyítás nélkül elfogadjuk, a gömbi háromszögek
kiegészítési tételének nevezzük.
A bizonyítás egyik lehetséges módja:
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A bizonyításhoz szükségünk van egy másik állításra, segédtételre. Ez az állítás a
gömbkétszögekkel kapcsolatos:
Az ábra piros gömbkétszögét az a és b félfőkörívek, meridiánok határolják. Ugyanazt a
módszert alkalmazva, mint a polárháromszögek esetében, szerkesszük meg az a oldal A
sarkpontját, és a b oldal B sarkpontját! Azt állítjuk, hogy az AB gömbi távolság
mérőszámának és a gömbkétszög γ belső szögének mérőszámának összege 180.

A γ szög mérőszáma megegyezik a szögtartományba eső egyenlítő-darab gömbi hosszával,
vagyis az ábra KL főkörívének, gömbi szakaszának hosszával. A bizonyítandó állítást tehát a
következőképpen is megfogalmazhatjuk: AB + KL = 180.
Belátható, hogy tetszőleges gömbi pont éppen negyedfőkörívnyire, vagyis 90 gömbi lépés
távolságra esik saját egyenlítőjének bármelyik pontjától. Ez viszont annyit jelent, hogy az AL
gömbi távolság is, és a BK gömbi távolság is 90 gömbi lépéssel egyenlő.
Ebből: AB + KL = (AK + KL + LB) + KL = (AK + KL) + (LB + KL) = 90 + 90 = 180
– és ez volt, amit bizonyítani kívántunk.
A bizonyításnál hegyesszögű gömbkétszögből indultunk ki, de ugyanilyen bizonyítási mód
alkalmas az állítás igazolására derékszögű és tompaszögű szögtartományok esetében is.
Derékszögű szögtartománynál az AB gömbi távolság és a KL gömbi távolság megegyezik,
tompaszögű szögtartománynál pedig az AB gömbi távolság és a KL gömbi távolság szerepet
cserélnek.
Most visszatérünk a gömbi háromszögekre vonatkozó tétel bizonyítására.
Ha az egyik háromszög oldalai a, b, c, az oldalakkal szemközti csúcsok pedig rendre A*, B*,
C*, a másik háromszög oldalai a*, b*, c*, az oldalakkal szemközti csúcsok pedig rendre A,
B, C, akkor tekintsük az a, b oldalakat és az A, B csúcsokat – az ábra többi szereplőjét
felejtsük el! Így pontosan a gömbkétszögre vonatkozó állítás ábrájához jutunk. Az állítás
maga pedig a háromszögekre alkalmazva éppen azt mondja, amit bizonyítani akarunk: az
egyik háromszög egyik szögének mérőszámát a polárháromszög megfelelő (szemben fekvő)
oldalának mérőszámához adva 180-at kapunk.
Ugyanez érvényes a másik két oldalpárra is. A gömbháromszögek kiegészítési tételét így
bebizonyítottuk.
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Háromszögek szerkesztése, egybevágósága
A háromszögek egybevágósági eseteinek vizsgálatánál mi az első tennivalónk?
Meg kell állapodnunk, hogy két háromszöget mikor tekintünk egybevágónak.
(A definícióhoz felhasználhatunk absztrakt algebrai fogalmakat is, például a
transzformációcsoportok elméletét, de ez a módszer nem sok sikerrel kecsegtet az általános és
középiskolában. Meggyőződésünk, hogy az iskolai geometriaoktatás túl korán alkalmazza az
absztrakt algebrai szemléletet a geometriai tapasztalatszerzés helyett. Az elsietett absztrakció
üres, könnyen felejthető áltudáshoz vezet, és elidegeníti a fiatalokat a geometriától.)
Síkon két háromszöget egybevágónak nevezhetünk, ha akár síkbeli mozgatással, akár a térbe
kiemelve és megfordítva, a két háromszöget egymással fedésbe hozhatjuk.
Alkalmazható-e ugyanez a módszer a gömbön is?

Ha tükörképi, nem egyenlőszárú gömbháromszögekkel próbálkozunk, azt tapasztaljuk, hogy
semmiféle mozgatással nem hozhatjuk ezeket fedésbe egymással. (Célszerű, ha a gyerekek a
két tükörképi háromszöget két teljes félgömbfóliára rajzolják, és úgy próbálják – sikertelenül
– fedésbe hozni őket. Ha kivágjuk a háromszögeket a fóliákból, akkor a gyerekek gyakran
próbálkoznak az egyik háromszög „átpattintásával”, ami itt nem megengedett! Teljes
félgömbfóliákkal az átpattintás ötlete fel sem merül.)
Tőlünk függ, hogy a tükörképi háromszögeket egybevágónak tekintjük-e vagy sem.
Mi a továbbiakban egybevágónak szeretnénk tekinteni őket.
Hogyan változtassuk meg a háromszögek egybevágóságának definícióját? Ügyelnünk kell
arra, hogy ez a definíció a síkháromszögekre is és a gömbháromszögekre is érvényes
maradjon.
Két háromszöget egybevágónak nevezünk, ha megfelelő oldalaik hossza és megfelelő
szögeik nagysága egyenlő. Bővebben: Ha a1 = b1; a2 = b2; a3 = b3, és 1 = 1; 2 = 2;
3, akkor a két háromszög egybevágó.

3

=

Ezek szerint két háromszög egybevágóságához összesen tizenkét adat ellenőrzése szükséges.
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Egybevágósági feltételek
Lehetne-e ebből a tizenkét adatból valamelyest „lealkudni”? Lehetne-e úgy megválasztani az
adatokat, hogy kevesebb adat ellenőrzése is elég legyen az egybevágóság kimondásához?
A tapasztalat azt mutatja, hogy két háromszög egybevágóságának ellenőrzéséhez megfelelően
megválasztott hat adat is alkalmas lehet. Más szóval, legalább három, megfelelően választott
adat is alkalmas lehet arra, hogy egyértelműen meghatározzuk a háromszöget.
Vizsgáljuk meg, hogy bizonyos adatok esetében teljesül-e az egybevágóság?
Három oldal?
Bővebben: Ha a1 = b1; a2 = b2; a3 = b3, akkor egybevágó-e az első háromszög a második
háromszöggel?
Síkon:
Megrajzoljuk az egyik oldalt. Két végpontjából a másik két oldal hosszával köröket rajzolunk.
Ahol a körök metszik egymást, ott kapjuk a háromszög harmadik csúcsát. Ha az adatokból
lehet háromszöget szerkeszteni, akkor két tükörképi háromszöget kapunk. Ezek szerint: Ha
két háromszögben a három-három oldal rendre megegyezik, akkor a két háromszög
egybevágó.
Gömbön:
Ugyanúgy, mint a síkon.
Két oldal és a közbezárt szög?
Síkon:
Megrajzoljuk az egyik oldalt. Egyik végpontjából felmérjük a szögnek megfelelő félegyenest.
A közös csúcsból a félegyenesen felmérjük a másik oldalt. Ennek az oldalnak másik
végpontja a háromszög harmadik csúcsa. Itt is két tükörképi háromszöget szerkeszthetünk.
Ezek szerint ez a három-három adat is elég az egybevágósághoz.
Gömbön:
Ugyanúgy, mint a síkon. (Félegyenes helyett félfőkörív szerepel.)
Egy oldal és a rajta fekvő két szög?
Síkon:
Megrajzoljuk az oldalt, két végpontjából az oldal azonos partján (vagyis ugyanazon a
félsíkon) felmérjük a két szögnek megfelelő félegyeneseket. Ahol találkoznak, ott lesz a
háromszög harmadik csúcsa. Itt is két tükörképi háromszög lehetséges. Ez a három-három
adat is elég az egybevágósághoz.
Gömbön:
Ugyanúgy, mint a síkon. (Félegyenes helyett félfőkörív szerepel.)
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Két szög és az egyikükkel szemben fekvő oldal?
(Megjegyzés: Rögzítjük, hogy a két megadott szög közül melyik fekszik a megadott oldallal
szemben. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a megadott adatok nem elegendőek az
egybevágósághoz. Legyen adott a síkon egy oldal, amely 3 cm hosszú, továbbá két szög,
amelyek 30° és 90° nagyságúak, és egyikük a megadott oldallal szemben fekszik, de nem
adjuk meg, hogy melyik ez a szög a kettő közül, akkor a 3 cm-es oldal lehet a derékszögű
háromszög egyik befogója is, vagy átfogója is, és így két, nem egybevágó háromszöghöz
jutunk.)
Síkon:
Mivel a háromszög szögösszege mindig 180 fok, ezért kiszámítjuk a harmadik szöget, és
ezzel a feladatot visszavezettük az „egy oldal és a rajta fekvő két szög” esetére. Ezért ez a
három-három adat is elég az egybevágósághoz.
Gömbön:
Itt a szögösszeg nem 180 fok, sőt nem is állandó. Ezért a harmadik szöget nem tudjuk úgy
kiszámítani, mint a síkon.
Elképzelhető lenne, hogy van valamilyen más módszer, amivel a gömbháromszöget
megszerkeszthetnénk, tehát ennyi adat is elég lenne az egybevágósághoz.
Hagyjuk a gyerekeket gondolkozni a lehetőségeken! Gyakran igen sokáig próbálnak
szerkesztési eljárást találni az egybevágóság igazolására.
Ezt a feltevést megcáfolhatjuk, ha ellenpéldát találunk.
Egy gömbkétszög egyik oldalának tetszőleges pontjában – de nem az oldalfelező pontjában
– merőlegest rajzolunk az oldalra. Így két derékszögű gömbháromszögre bontjuk a
gömbkétszöget. A két háromszög megegyezik egy-egy derékszögben, egy-egy ’α’ szögben, és
az ’a’ közös oldalban – de ez a két háromszög nem egybevágó!
.

Ez a három adat tehát a gömbön nem biztosítja az egybevágóságot.
Két oldal és az egyikkel szemben fekvő szög?
(Rögzítjük, hogy a két megadott oldal közül melyik fekszik a megadott szöggel szemben.)
Síkon:
Megrajzoljuk az egyik oldalt, és az egyik végpontjából megszerkesztjük a szögnek megfelelő
félegyenest. A másik végpontból körzővel a másik oldal hosszának megfelelő sugárral kört
rajzolunk. Ha ez a kör elég nagy, akkor két helyen is belemetszhet a félegyenesbe, így két
különböző harmadik csúcsot szerkeszthetünk a háromszöghöz. Ez a három adat tehát nem
elég az egybevágósághoz.
Gömbön:
Ugyanúgy, mint a síkon. (Félegyenes helyett félfőkörív szerepel.)
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Megjegyzés: Ha a nagyobbik oldallal szembeni szög adott, akkor a három adat síkon is,
gömbön is elegendő az egybevágósághoz.
Három szög?
Bővebben: Ha
háromszöggel?

1=

1;

2

=

2;

3

=

3,

akkor egybevágó-e az első háromszög a második

Síkon:
Két eset lehetséges:
Ha a három szög összege nem 180°, akkor nincs megfelelő háromszög.
Ha a szögösszeg éppen 180°, akkor végtelen sok különböző háromszög lehetséges,
amelyekben a megfelelő szögek azonosak, de a megfelelő oldalak különböznek. Ezeknek a
háromszögeknek nagyon sok érdekes, közös tulajdonságuk van, de nem egybevágók.
Az alábbi háromszögek mindegyikében a három szög α, β és γ, de a háromszögek oldalai nem
egyforma hosszúságúak.

Ha két síkháromszög szögei rendre megegyeznek, akkor a két háromszöget hasonlónak
nevezzük.
Ha két háromszög egybevágó, akkor hasonló is; de síkon vannak olyan háromszögek
(rengetegen!), amelyek hasonlók, de nem egybevágók.
Gömbön:
Itt teljesen más a helyzet! Adott három gömbi szög, α, β és
γ.
Megpróbálunk ebből a három szögből gömbháromszöget
összeállítani.
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Három eset lehetséges:
- Ha a három szög összege nem a 180° és 540° fok közötti zárt intervallumba esik, akkor
nincs megfelelő gömbháromszög.
- Ha a három szög összege 180°-kal vagy 540°-kal egyenlő, akkor elfajult gömbháromszöget
kapunk.
- Ha a három szög összege a 180° és 540° fok közötti nyílt intervallumba esik, akkor létezik
megfelelő gömbháromszög. Kérdés, hogy három ilyen szög hányféle gömbháromszöget
határoz meg?
Az ábrán a β és γ szögek által meghatározott háromszög
harmadik, piros-zöld szögébe az α szög azért nem illik bele, mert
az α szög túl kicsi.

Megpróbáljuk ezért egészen közel tolni egymáshoz a β és γ
szöget, a kék vonal mentén.

Itt a β és γ szögek által meghatározott háromszög harmadik, piros-zöld szögébe az α szög
azért nem illik bele, mert az α szög túl nagy.
Kell lennie tehát a két helyzet között olyan helyzetnek, amikor
a három szög együtt éppen egy gömbháromszöget ad:

Mindez annyit jelent, hogy a gömbön a három szög egyértelműen meghatározza a
gömbháromszöget, nem úgy, mint a síkon!
Gömbön nincs értelme a háromszögek hasonlóságáról beszélni, mert két gömbháromszög
csak akkor hasonló, ha egybevágó is.
Más szóval: hasonló, de nem egybevágó gömbháromszögek nem léteznek.
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Az alábbi ábrákon a szabályos síkháromszögek hasonlók, de a szabályos gömbháromszögek
nem azok, mert két különböző szabályos gömbháromszög szögei nem lehetnek egybevágók.
Ha megadunk egy α szöget 60° és 180° között, akkor csak egyetlen olyan szabályos
gömbháromszöget szerkeszthetünk, amelynek mindhárom szöge az α szöggel egyenlő.

Három adott szögből hogyan szerkeszthetjük meg a gömbháromszöget?
Láttuk, hogy a gömbháromszöget három megadott szöge egyértelműen meghatározza, ha a
szögösszeg a 180° és 540° fok közötti nyílt intervallumba esik. Kérdés, hogyan tudjuk ezt a
szerkesztést gömbi vonalzó és körző segítségével végrehajtani?
Az egybevágósági esetek vizsgálata előtt beszéltünk a polárháromszögekről, és a
polárháromszögek kiegészítési tételéről. Ezen alapul a következő megoldás:
A három megadott szöget rendre kivonjuk 180-ból, így megkapjuk a polárháromszög három
oldalának mérőszámát. A három megadott oldalból egyértelműen megszerkeszthetjük a
polárháromszöget. Végül a polárháromszög polárháromszöge adja a megoldást.

A gömbháromszög nevezetes vonalai és pontjai
Nagyon sokféle ilyen vonal és pont létezik. Vannak olyanok, amelyek szokatlanok, újszerűek
az euklideszi szemlélet számára, és olyanok is, amelyeknek megfelelőit ismerjük ugyan a
síkgeometriából, de a gömbön sok tekintetben másképp viselkednek, mint a síkon.
Oldalfelező merőleges: Lényegében ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint síkbeli
megfelelője. A három oldalfelező merőleges egy pontpárban találkozik (hiszen két főkörnek
mindig két metszéspontja van!) A metszéspontok megegyeznek a három csúcs köré írt kör
gömbi középpontjaival.
Szögfelező: Lényegében ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint síkbeli megfelelője.
A három szögfelező egy pontpárban találkozik. A metszéspontok megegyeznek a három
oldalt érintő kör, a beírt kör gömbi középpontjaival.
Gömbi érdekesség: A háromszög szögfelezője a polárháromszög oldalfelező merőlegese.
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Magasságvonal: Jelentősek az eltérések a síkbeli megfelelőjéhez képest!
Először egy fogalmi tisztázás: Egyik elfogadott, számunkra rokonszenves álláspont szerint a
„magasságvonal” a háromszög csúcsán áthaladó, a szemközti oldalra merőleges egyenes; a
„magasság” pedig ennek az egyenesnek a csúcspontot a szemközti oldallal való
metszésponttal, vagyis a talpponttal összekötő darabja.
A sík tetszőleges pontjából tetszőleges gömbi egyenesre csak egyetlen merőlegest
szerkeszthetünk.
Gömbön ez az állítás abban az esetben nem igaz, ha a főkört és két sarkpontja közül
bármelyiket tekintjük. Ekkor ugyanis a pontból a főkörre végtelen sok merőleges főkört
szerkeszthetünk. Ha a gömbháromszögben nincs olyan oldal, amellyel szemben az oldalhoz
tartozó főkör sarkpontja fekszik, akkor a gömbháromszög tetszőleges csúcsán át csak egyetlen
magasságvonalat húzhatunk. Ha viszont a gömbháromszög valamelyik csúcsa egybeesik a
szemben fekvő oldal sarkpontjával, akkor ehhez a csúcshoz és oldalhoz végtelen sok
magasságvonal tartozik.
Földrajzi példa: A tökéletes gömbnek tekintett Földön legyen a gömbháromszög egyik oldala
az Egyenlítő egy darabja, főköríve, a másik két oldal pedig a főkörív végpontjait az Északisarkkal összekötő negyedfőkörív. Ebben a kétszer derékszögű háromszögben az Északisarkból kiinduló bármelyik hosszúsági körhöz tartozó főkör a háromszög egyik
magasságvonala lesz. Itt tehát végtelen sok magasságvonalat találhatunk.
Háromszor derékszögű gömbháromszög, vagyis oktáns esetén bármelyik csúcson keresztül
végtelen sok magasságvonal húzható. Ha két csúcson át
megszerkesztünk két magasságvonalat, és kijelöljük ezek átellenes
metszéspontjait, akkor a harmadik csúcson át húzhatunk egyetlen
olyan magasságvonalat, amely átmegy a megadott metszéspontpáron, és húzhatunk végtelen sok olyan magasságvonalat, amely
elkerüli ezt a metszéspont-párt. Oktáns esetében tehát még azt sem
állíthatjuk teljes bizonyossággal, hogy a három magasságvonal egy
pontpárban találkozik!
Bizonyítható (nem nehezen, csak kicsit hosszadalmasan), hogy mindazoknál a
gömbháromszögeknél, amelyekben nincs összetartozó sarkpont-egyenlítőnek megfelelő csúcs
és szemközti oldal, a síkbeli magasságvonal-tétel gömbi megfelelője érvényben marad: a
három magasságvonal egy pontpárban metszi egymást.
Gömbi érdekesség: A gömbháromszög magasságvonala a
polárháromszögben is magasságvonal marad.
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Súlyvonal: Gömbön is értelmezhető, és igaz marad az a tétel is, hogy a három súlyvonal
közös ponton, a gömbön pontpáron, megy át. Ennek bizonyítása azonban nehezebb a síkbeli
bizonyításnál (bár az sem könnyű!)
Gömbi érdekesség: Nem marad érvényben az a síkbeli tétel, hogy a súlyvonal felezi a
háromszög területét, azaz, a gömbi súlyvonal nem feltétlenül területfelezője is a
gömbháromszögnek. Gömbi szerkesztési módszerekkel megszerkeszthetjük a három
területfelezőt, és bizonyíthatjuk, hogy ezek is egy pontpáron mennek át. Ez a pontpár azonban
nem feltétlenül azonos a gömbháromszög súlypontjaival.

Négyszögek
Belső szögek összege
Ha már tudjuk, hogy a gömbháromszög belső szögösszegének alsó határa 180°, felső határa
pedig 540°, akkor mekkora lehet a gömbnégyszög belső szögösszegének alsó és felső határa?
(Gömbnégyszög alatt mindig Euler-gömbnégyszöget értünk, ahol a szomszédos csúcsokat a
lehető legrövidebb gömbi főkörív köti össze.)
Helyes-e a következő okoskodás: „Mivel egy gömbnégyszöget egy átlója két
gömbháromszögre bont fel, ezért a gömbnégyszög belső szögösszegének alsó határa
180+180=360°, felső határa pedig 540+540=1080°”?
Annyit mindenképpen elfogadhatunk, hogy 360°-nál kevesebb, illetve 1080°-nál több nem
lehet a szögösszeg. A kérdés az, hogy a gömbnégyszög ki tudja-e tölteni ezt a teljes
intervallumot, vagyis, létezik-e 360°-nál tetszőlegesen kicsivel nagyobb, illetve 1080°-nál
tetszőlegesen kicsivel kisebb szögösszegű gömbnégyszög. (Ismert matematikai fogalmakkal:
a 360°-os, illetve 1080°-os értékek alsó, illetve felső határt, vagy csak alsó és felső korlátot
jelentenek-e?)
Minél kisebb a gömbnégyszög, annál inkább közelítenek tulajdonságai a síkbeli négyszög
tulajdonságaihoz.
A síknégyszög belső szögösszege pontosan 360°, ezért a 360°-os értéket a gömbnégyszög
tetszőleges pontossággal megközelítheti (vagyis, nemcsak alsó korlát, de alsó határ is).
Az 1080°-as érték vizsgálatához meg kell találnunk a lehető legnagyobb szögösszegű (Eulerféle!) gömbnégyszöget. Ennek az elfajult gömbnégyszögnek belseje befedi a félgömböt,
csúcsai pedig egyetlen főkörre, a félgömb határvonalára esnek. Mindegyik csúcsnál egy-egy
180°-os belső szöget találunk: a szögösszeg tehát 4·180°=720° lesz. Ez az érték lesz a
gömbnégyszögeknél lehetséges legnagyobb belső szögösszeg (vagyis, a felső határ). Az
1080°-as érték felső korlátot, de nem felső határt jelent.
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Speciális négyszögek
Hogyan, milyen tulajdonságok alapján keressünk speciális négyszögeket?
A kérdésre sokféle válasz lehetséges. Mivel ez a tanulmány az euklideszi geometrián alapuló
mai oktatásnak hasznára szeretne válni, ezért sorra veszünk néhány, a síkgeometriában tanított
speciális négyszöget, és megpróbáljuk megtalálni gömbi geometriai megfelelőiket – ha ez
lehetséges.
A kísérletezéshez felhasználhatunk gömbi szögtartományokat, amelyeket egymásra helyezve
gömbnégyszögeket állítunk elő.

Megjegyzés: Az alábbi kérdésekre adott válaszokban – hacsak külön nem jelezzük -, mindig
a lehető legáltalánosabb, legszabálytalanabb, „vadóc” alakzatra gondolunk. „A
paralelogrammának nincs szimmetriatengelye” annyit jelent, hogy: „Létezik olyan
paralelogramma, amelynek nincs szimmetriatengelye.”)
Van-e gömbi trapéz?
Mivel a trapéz egyetlen jellemzője, hogy van párhuzamos egyenesekre illő oldalpárja, és
mivel a gömbi egyenesek között nincs párhuzamosság (hiszen két gömbi egyenes mindig két
pontban metszi egymást), ezért a trapéz fogalmát nem tudjuk értelmezni a gömbnégyszögek
között.
Van-e gömbi paralelogramma?
Ha a síkbeli paralelogrammát úgy határozzuk meg, mint olyan síknégyszöget, amelynek
szemben fekvő oldalai párhuzamosak, akkor ezt a meghatározást nem vihetjük át a gömbre.
Ha viszont azt a tulajdonságot emeljük ki, hogy a szemben fekvő oldalak egyenlő
hosszúságúak, akkor ennek megfelelő gömbi négyszöget már szerkeszthetünk, és
elnevezhetjük gömbi paralelogrammának.
Állítsunk elő gömbi szögtartományokból, majd
szerkesszünk a gömbön olyan gömbi paralelogrammát,
amelynek szemközti oldalai egyenlő hosszúságúak, de
szomszédos oldalai nem egyenlő hosszúságúak! Keressünk
további tulajdonságokat az alakzatban! Mit mondhatunk a
szögeiről? Hány szimmetriatengelye van? (Szemben fekvő
szögei azonosak, szimmetriatengelye nincs.)
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Van-e gömbi rombusz?
Ha a síkbeli rombuszt úgy határozzuk meg, mint olyan síknégyszöget, amelynek mind a négy
oldala egyenlő hosszúságú, akkor ennek megfelelő gömbi négyszöget már szerkeszthetünk, és
elnevezhetjük gömbi rombusznak.
Állítsunk elő gömbi szögtartományokból, majd
szerkesszünk a gömbön olyan gömbi rombuszt, amelynek
oldalai egyenlő hosszúságúak, de szögei nem egyenlő
nagyok! Keressünk további tulajdonságokat az alakzatban!
Mit mondhatunk a szögeiről? Hány szimmetriatengelye
van? (Szemben fekvő szögei azonosak, két
szimmetriatengelye van.)

Van-e gömbi téglalap?
Ha a síkbeli téglalapot úgy határozzuk meg, mint olyan síknégyszöget, amelynek minden
szöge derékszög, akkor ezt a meghatározást nem vihetjük át a gömbre. Ha viszont azt a
tulajdonságot emeljük ki, hogy minden szöge egyenlő nagy, akkor ennek megfelelő gömbi
négyszöget már szerkeszthetünk, és elnevezhetjük gömbi téglalapnak.
Állítsunk elő gömbi szögtartományokból, majd szerkesszünk
a gömbön olyan gömbi téglalapot, amelynek szögei egyenlő
nagyok, de szomszédos oldalai nem egyenlő hosszúságúak!
Keressünk további tulajdonságokat az alakzatban! Mit
mondhatunk az oldalairól? Hány szimmetriatengelye van?
(Szemben fekvő oldalai azonosak, két szimmetriatengelye
van.)

Van-e gömbi négyzet?
A síkbeli négyzetnek olyan sok különleges tulajdonsága van, hogy nem könnyű eldönteni:
melyiket emeljük ki ezek közül?
Ha úgy határozzuk meg, mint olyan szabályos síknégyszöget, amelynek minden oldala
egyenlő hosszúságú, és minden szöge derékszög, akkor ezt a meghatározást nem vihetjük át a
gömbre. Ha viszont azt a tulajdonságot emeljük ki, hogy minden minden oldala egyenlő
hosszúságú, és minden szöge egyenlő nagy, akkor ennek megfelelő szabályos gömbi
négyszöget már szerkeszthetünk.
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Nagy kérdés, hogy megérdemli-e a „gömbi négyzet” elnevezést is, vagy maradjunk a
„szabályos gömbi négyszög” elnevezésnél?
Állítsunk elő gömbi szögtartományokból, majd szerkesszünk a
gömbön szabályos gömbi négyszöget! Keressünk további
tulajdonságokat az alakzatban! Keressünk olyan
tulajdonságokat, amelyekben rokon a síkbeli négyzettel, és
keressünk olyan tulajdonságokat is, amelyekben különbözik
ettől!
Van-e gömbi deltoid?
Ha a síkbeli deltoidot úgy határozzuk meg, mint olyan síknégyszöget, amelynek két-két
szomszédos oldala egyenlő hosszúságú, akkor ennek megfelelő gömbi négyszöget már
szerkeszthetünk, és elnevezhetjük gömbi deltoidnak.
Állítsunk elő gömbi szögtartományokból, majd szerkesszünk a gömbön olyan gömbi
deltoidot, amelynek két-két szomszédos oldala egyenlő hosszúságú, de szemközti oldalai
nem egyenlő hosszúságúak! Keressünk további tulajdonságokat az alakzatban! Mit
mondhatunk a szögeiről? Hány szimmetriatengelye van? (Két, egymással szemben fekvő
szöge azonos. Két szimmetriatengelye van.)

:
Van-e gömbi egyenlő szárú trapéz?
Ha a síkbeli egyenlő szárú trapézt úgy határozzuk meg, mint olyan síknégyszöget, amelynek
két, egymással szemben fekvő oldala párhuzamos, és a másik két oldala egyenlő hosszúságú,
akkor ezt a meghatározást nem vihetjük át a gömbre. Ha viszont azt a tulajdonságot emeljük
ki, hogy két, egymással szemben fekvő oldalnak a felező merőlegese közös, akkor ennek
megfelelő gömbi négyszöget már szerkeszthetünk, és elnevezhetjük gömbi egyenlő szárú
trapéznak.
Állítsunk elő gömbi szögtartományokból, majd szerkesszünk
a gömbön olyan gömbi egyenlő szárú trapézt, amelynek nincs
három, egyenlő hosszúságú oldala! Keressünk további
tulajdonságokat az alakzatban! Mit mondhatunk a szögeiről?
Hány szimmetriatengelye van? Hasonlítsuk össze a gömbi
deltoiddal!

Matematikai kompetenciaterület

Segédanyag az összehasonlító geometria tanításához

54

Speciális gömbi négyszögek, amelyeknek nincs síkbeli megfelelőjük
1. Van-e olyan gömbi négyszög, amelynek három szöge derékszög, de a negyedik szög nem
az?
Síkon ilyen négyszög nem létezik, de gömbön igen. Ezt az alakzatot elnevezhetjük gömbi
Lambert-négyszögnek. Miért kell a „gömbi” jelzőt is megadnunk, ha síkon ilyen négyszög
nem létezhet? Azért, mert egy harmadik geometriában, a hiperbolikus (Bolyai-LobacsekszkijGauss) geometriában létezik ennek az alakzatnak megfelelője.
Állítsunk elő gömbi szögtartományokból, majd szerkesszünk a gömbön gömbi Lambertnégyszöget! Keressünk további tulajdonságokat az alakzatban! Mit mondhatunk a szögeiről?
Hány szimmetriatengelye van?

2. Van-e olyan gömbi négyszög, amelynek két szomszédos szöge derékszög, a másik két
szomszédos szöge pedig egyenlő nagy, de nem derékszög?
Síkon ilyen négyszög nem létezik, de gömbön igen. Ezt az alakzatot elnevezhetjük gömbi
Saccheri-négyszögnek. Miért kell a „gömbi” jelzőt is megadnunk, ha síkon ilyen négyszög
nem létezhet? Azért, mert egy harmadik geometriában, a hiperbolikus (Bolyai-LobacsevszkijGauss) geometriában létezik ennek az alakzatnak megfelelője.
Ez az alakzat a már vizsgált egyenlő szárú trapéz speciális esete.
Állítsunk elő gömbi szögtartományokból, majd szerkesszünk a gömbön gömbi Saccherinégyszöget! Keressünk további tulajdonságokat az alakzatban! Mit mondhatunk az oldalairól?
Hány szimmetriatengelye van? (Két, egymással szemben fekvő oldala azonos. Egy
szimmetriatengelye van.)
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Szabálytalan gömbnégyszögek:

Terület síkon és gömbön
A modul fő témája a terület fogalma, de ehhez kapcsolódóan a szögről és a körről tanultakat is
feleleveníthetjük és elmélyíthetjük.
A terület fogalma sík és gömb összehasonlító geometriájának egyik leglátványosabb,
legdrámaibb, az euklideszi szemlélet számára legmeglepőbb része. A síkbeli területmérési
módszerek teljes kudarca, új utak keresése, a gömb tulajdonságainak alaposabb megismerése
és kihasználása a gömbi terület mérésénél hatékony eszköz lehet – mint a sík-gömb
összehasonlító geometriájával kapcsolatos moduloké általában – a síkbeli területfogalom
eredményesebb, mélyebb és gyorsabb elsajátításában.
A síkbeli négyzet csodálatos tulajdonságai olyan geometriában érthetők meg igazán, ahol
ilyen alakzat nem található, és más módszert kell keresnünk. Felemelő élmény, hogy a gömbi
területfogalom és területmérés végül is nemcsak megvalósíthatónak, de sok tekintetben
egyszerűbbnek bizonyul a síkbelinél. A síkbeli négyzet helyett a gömbön a kétszer
derékszögű háromszögek egyikét választjuk a gömbi területmérés egységéül.
Nagyon fontos eleme a modulnak a számfogalommal, számtani műveletekkel, és
mindenekelőtt a törtfogalommal kapcsolatos kísérletek, megfigyelések és meggondolások. A
gömb valóban legtökéletesebb modellje az egységnek, és a gömbfelület különféle felbontásai
a törtfogalom szemléltetésének és megértésének – ahogyan ezt a modul is bemutatni
igyekszik.
A gömbi területmérés tapasztalatai segíthetik a gyerekeket abban, hogy felfedezzék,
megértsék a kör középponti szöge, a körcikk területe és a körív hossza között fennálló
összefüggéseket.
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Területmérés a síkon
A síkbeli területmérés egységéül azt a négyzetet választjuk, melynek oldalai a
távolságegységnek felelnek meg. Ezt az egységnégyzetet az oldalakra merőleges
szimmetriatengelyek mentén négy kisebb négyzetre bonthatjuk, melyeknek területe ¼
területegység. Ezt a felosztást a kisebb négyzetekkel ismételve, bármilyen kis területű
négyzetet előállíthatunk.
Ezt a módszert szemléltethetjük először négyzetek átdarabolásával, majd a körbe írt, illetve a
kör köré írt egyre kisebb négyzetekkel:

Kör területét négyzetekkel teljes pontossággal nem tudjuk megmérni. Ha viszont előre
megadunk bármilyen kis hibahatárt, akkor négyzetekkel megközelíthetjük a kör területét az
adott hibahatáron belül.
Ha a körbe írt nagy négyzettel kezdjük a mérést, majd a közelítést egyre kisebb négyzetekkel
folytatjuk, akkor a kör területénél mindig kisebb értéket kapunk. Ha a kör köré írt nagy
négyzettel kezdjük a mérést, majd a nagy négyzetből farigcsálunk le kisebb és kisebb
négyzeteket, akkor a kör területénél mindig nagyobb értéket kapunk.
Legjobb, ha a két előbbi módszert együtt használjuk! Ekkor alulról is, felülről is közelítjük a
pontos értéket.
A négyzetek méretét próbálgatással, becsléssel állapítjuk meg, mert a pontos számítások
túllépik az itt elvárható matematikai ismereteket. A fenti ábrák alapján becsülhetjük, hogy
körülbelül mennyi és mekkora négyzetre van szükség az első néhány lépésben.
Feladatok
1. A fenti ábrákon mérjük meg a körök sugarát, és számítsuk ki az r2 =T képlet alapján a
körök területét!
2. Mérjük meg az első ábrán a körbe írt négyzetek oldalhosszát, és számítsuk ki a négyzetek
által lefedett területet!
3. Ismételjük meg ugyanezt a második ábra négyzeteivel is!
4. Vessük össze a kapott eredményeket! Milyen pontossággal közelítettük meg a
négyzetekkel a körök területét?
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Területmérés a gömbön. Első kísérlet gömbi területegység választására
A gömbön is lehetséges szabályos négyszöget rajzolni, melynek minden oldala egyenlő
hosszú, és minden szöge egyforma nagy.
Feladatok
1. Szerkesszünk két, egymásra merőleges főkört!
2. A főkörök egyik metszéspontjából, mint körközéppontból, három különböző sugárral
jelöljünk ki a főkörökön négy-négy pontot!
3. Az azonos távolságban levő szomszédos pontok összekötésével szerkesszünk három
szabályos gömbi négyszöget!
Ezek a szabályos gömbi négyszögek a síkbeli négyszögektől csak annyiban különböznek,
hogy szögeik nem derékszögek, hanem tompaszögek. Kérdés, hogy ez a különbség akadályae annak, hogy szabályos gömbi négyszögeket válasszunk a gömbi területmérés egységéül?
Ha az oldalakra merőleges szimmetriatengelyekkel négy kisebb négyszögre bontjuk ezeket a
szabályos négyszögeket, akkor láthatjuk, hogy a kisebb négyszögek már nem szabályosak.

Tovább osztva a kisebb négyszögeket, teljesen szabálytalan négyszögekhez jutunk. Ez a
módszer tehát nem alkalmas gömbi terület mérésére. Más utat kell keresnünk.

Gömbi alakzatok könnyen meghatározható területtel
Mi legyen hát a gömbi területegység?
1. Az egész gömb felszíne legyen 1 gömbi területegység!
Nézzük meg akkor, milyen gömbi formáknak, alakzatoknak tudjuk könnyen meghatározni a
területét?
a) Mennyi a félgömb területe, ha a területegység az egész gömb felszíne?

½ gömbi területegység.
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Mekkora a háromszor derékszögű háromszög területe, ha a területegység az egész gömb
felszíne?

Mivel nyolc egyforma ilyen háromszög befedi a gömböt, átfedések és hézagok nélkül, ezért
egy-egy ilyen gömbháromszög területe ⅛ (egynyolcad gömbi egység).
2. Mekkora egy gömbkétszög területe, ha gömbi területegységnek az egész gömb felszínét
tekintjük, és a gömbkétszög szöge
a) 90°

b) 60°

c) 135°

d.) ° ?

a) ¼ gömbi területegység
b) 1/6 gömbi területegység
c) 3/8 gömbi területegység
d) Ha a gömbkétszög nyílásszöge °, akkor a területe úgy aránylik az egész gömb
felszínéhez, mint fok a 360 fokhoz; tehát a terület /360 gömbi területegység.
3. Mekkora egy kétszer derékszögű háromszög területe, ha a területegység az egész gömb
felszíne és a háromszög harmadik szöge
a) 90°
b) 60°
c) 270°
d) 135°
e) ° ?
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a) 1/8 gömbi területegység
b) 1/12 gömbi területegység
c) nincs ilyen Euler-háromszög
d) 3/16 gömbi területegység
e) Ha a kétszer derékszögű háromszög harmadik szöge °, akkor a területe feleakkora, mint
az ugyanilyen nyílásszögű gömbkétszögé, vagyis /2·360= /720 gömbi területegység.
Van még másféle gömbháromszög is, amelynek a területét könnyű meghatározni. A
háromszög két oldalának meghosszabbításával kapott gömbkétszög szimmetriaközéppontja
azonos a harmadik oldal felezőpontjával:

A két háromszög egymás tükörképi párja, tehát területük egyenlő. Ezért az ilyen háromszögek
területe éppen fele egy gömbkétszög területének.
Úgy is meg lehet határozni az ilyen háromszög területét, hogy átdarabolással kétszer
derékszögű háromszöggé alakítjuk. Megkeressük a két háromszögből álló gömbkétszög
középpontját, és a középponton át meghúzzuk a gömbkétszög egyenlítőjét, amelyik a
gömbkétszög mindkét oldalára merőleges:

Az egyenlítő ugyanakkora kis sárga háromszöget vágott le a sárga háromszögből, amekkora
kis piros háromszöget a piros háromszögből. Ezért az egyenlítő és a két, rá merőleges oldal
olyan, kétszer derékszögű háromszögeket adnak (az egyik nagyjából sárga és kicsit piros, a
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másik nagyjából piros és kicsit sárga), amelyeknek területe azonos a teljesen sárga, illetve a
teljesen piros háromszög területével.

Új gömbi területegység választása, eddigi eredményeink átfogalmazása
Válasszuk egy olyan kétszer derékszögű háromszöget, amelyiknek a harmadik szöge éppen 1
fok. Hegyes, vékony, hosszúkás háromszöget kapunk:

Nevezzük ezt a háromszöget 1 gömbi területegységnek (most nem az egész gömbfelületet)!
Ezzel a területegységgel mérve, mekkora az alábbi gömbi felületdarabok területe?

2 gömbi területegység (2 g.t.e.) 3 gömbi területegység (3 g.t.e.) Teljes gömb 720 g.t.e.

Félgömb 360 g.t.e.

α nyílásszögű kétszer derékszögű
gömbháromszög: α g.t.e.

α nyílásszögű gömbkétszög:
2α g.t.e.
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nyolcadgömb: 90 g.t.e.

gömbháromszög, amelynek egyik szöge α, és a szöggel szembeni
oldal felezőpontja az α nyílásszögű gömbkétszög
szimmetriaközéppja:α g.t.e.

A kör kerülete és területe
Az r sugarú kör kerülete K = 2r
Az r sugarú kör területe T = r2
Mivel négyzetekkel nem fedhető le pontosan a kör, ezért megpróbálkozunk valamilyen más
alakzattal. A gömbön először a teljes gömbfelszínt választottuk egységnek. Ennek mintájára
most a teljes kör területét választjuk egységnek.
Mekkora egy körcikk területe, ha a területegység az egész kör területe és a körcikk középponti
szöge
a) 90°
b) 60°
c) 270°
d) 135°
e) ° ?

a) ¼ b) 1/6 c) ¾ d) 3/8
e) Ha a körcikk nyilásszöge °, akkor a területe úgy aránylik az egész kör területéhez, mint
° a 360° -hoz; tehát a terület /360 területegység.
A gömbön végül az 1° nyílásszögű, kétszer derékszögű gömbháromszöget választottuk
területegységnek. Válasszunk az egységnyi sugarú kör mérésének területegységéül olyan
körcikket, aminek a nyílásszöge éppen 1 fok. Hegyes, vékony, hosszúkás, háromszögre
emlékeztető alakzatot kapunk:
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Háromszög-e ez valójában? Nem, mert egyik oldala nem egyenes vonalszakasz.
Nevezzük ennek az alakzatnak a területét 1 területegységnek (tehát nem az egész kör
területét!)
Ezzel a területegységgel mérve, mekkora teljes kör, a félkör és az α nyílásszögű körcikk
területe? Teljes kör: 360 t.e., félkör: 180 t.e., α nyílásszögű körcikk: α t.e.

Ha a kör sugara nem egységnyi, akkor nagyítással vagy kicsinyítéssel visszavezethetjük a
mérést az egységsugarú kör esetére.
Mi változik, ha a kör sugara nem 1 cm, hanem tetszőleges r cm? Válasszuk mérőeszköznek az
r sugarú körben is az 1 fokos körcikket!
Egy körcikket mindig két sugár és egy körív határol. Ilyen kis
körcikkekkel le tudjuk fedni az egész kört.

a) Hány darab 1 fokos körcikk fedi le hézagok nélkül és átfedések nélkül a teljes kört?
360 db.
Mennyi egy ilyen 1 fokos körcikk területe?
t = r2 /360.
b) Hányszor fér rá az 1 fokos körcikket határoló körív a teljes kör kerületére? 360-szor.
Mennyi az 1 fokos körcikket határoló körív hossza? i = 2r /360.
c) Hány 1 fokos körcikk kell egy α nyílásszögű körcikk lefedéséhez és mennyi ennek a
területe, és mekkora körív határolja, ha

α = 90 o ?

90 db,

t=

r 2π
r 2π
⋅ 90 =
,
360
4

i=

2 rπ
2 rπ
⋅ 90 =
;
360
4
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r 2π
r 2π
⋅ 60 =
,
360
6
3r 2π
r 2π
270 db, t =
⋅ 270 =
,
360
4

60 db,

t=

135 db, t =

α db, t =

3r 2π
r 2π
⋅ 135 =
,
360
8

r 2π
α ⋅ r 2π
⋅α =
,
360
360
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2 rπ
2 rπ
⋅ 60 =
;
360
6
2 rπ
6 rπ
i=
⋅ 270 =
;
360
4
i=

i=

2 rπ
6 rπ
⋅ 135 =
;
360
8

i=

2 rπ
α ⋅ rπ
⋅α =
.
360
180

.

Mekkora ugyanezeknek a körcikkeknek a területe egy 3 cm, illetve egy 10 cm sugarú körben?
A terület az előbbi értékeknek 9-szerese illetve 100-szorosa.

Kitekintés
Ebben az olvasmányban az általános (Euler-féle) gömbháromszög területének képletét
vezetjük le az egységsugarú gömbön, egy gömbi szerkesztés segítségével.
Adott a gömbi területegység, és az ennél kétszer, illetve háromszor nagyobb területű, kétszer
derékszögű gömbháromszög.

Mérjük meg mindhárom háromszög szögeit, és adjuk össze egy-egy háromszögben a
szögeket!
Kérdések:
Igaz-e, hogy minél nagyobb a háromszög, annál nagyobb a szögösszeg? Igaz.
Igaz-e, hogy a szögösszeg a területtel egyenesen arányos? Nem igaz, hiszen akkor az
egységháromszög területe 1 + 90 + 90 = 181 gömbi területegység volna, a kétszer akkora
területű, kétszer derékszögű gömbháromszög területe 2 + 90 + 90 = 182 gömbi területegység
volna, márpedig 182 nem kétszer akkora, mint 181.
Ha ez nem igaz, hogyan kaphatnánk olyan mérőszámot, ami valóban egyenesen arányos a
területtel?
Akkor kapunk jó területmértéket, ha összeadjuk a gömbháromszög belső szögeit, és kivonunk
a szögösszegből 180-at.
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Hogyan lehetne ezt belátni?
Tudjuk, hogy annak a gömbkétszögnek a területe, amelynek mindkét szöge α fok, éppen 2α
gömbi területegység.
Hogyan lehetne a gömbháromszög területét gömbkétszögek területére visszavezetni?
Rajzolj egy gömbháromszöget, amely nek szögei legy enek

Rajzoljunk egy tetszőleges Euler-féle gömbháromszöget, amelynek szögei legyenek α fok, β
fok és γ fok (az ábra narancs színű háromszöge). Ennek a területére vagyunk kíváncsiak:
nevezzük ezt x területegységnek. Hosszabbítsuk meg a háromszög oldalait teljes főkörökké!
Nyolc gömbháromszöget kapunk. Ha ezek közül akármelyiket kiválasztjuk, akkor vele
szemben, a gömb túloldalán, egy ugyanolyan szögű, ugyanolyan alakú, ugyanakkora területű
tükörképi háromszöget látunk. Az ábrán ezeket a tükörképi párokat azonos színnel jelöltük.
Van tehát két narancs színű, két sárga, két piros és két átlátszó háromszögünk. Ha most
megnézzük a két narancs színű háromszögön kívüli, hat háromszöget, akkor azt látjuk, hogy
ebből a hat háromszögből három gömbkétszöget lehet összeállítani, amelyeknek ismerjük a
szögeit! Az egyik sárgából és az egyik pirosból összeállíthatunk egy gömbkétszöget,
amelynek mindkét szöge (180-α) fok; az egyik átlátszóból és a másik sárgából
összeállíthatunk egy gömbkétszöget, amelynek mindkét szöge (180-β) fok, és a másik
átlátszóból és a másik pirosból összeállíthatunk egy gömbkétszöget, amelynek mindkét szöge
(180-γ) fok. Az így összeállított három gömbkétszög és a két narancsszínű háromszög éppen
lefedi a teljes gömbfelületet.
Mindezek alapján:
Az egész gömb területe = a két narancsszínű háromszög területe + az egyik gömbkétszög
területe + a másik gömbkétszög területe + a harmadik gömbkétszög területe =
= 720 = 2 x + 2(180 − α ) + 2(180 − β ) + 2(180 − γ ) .
Ebből: x = (α + β + γ − 180) gömbi területegység.
Ezek szerint:
Az α, β és γ fokos szögű gömbháromszög területe (α + β + γ – 180) gömbi területegység.
Megjegyzés:
A gömbön sokkal könnyebb megmérni a háromszög területét, mint a síkon, mert nem
szorozni, csak összeadni és kivonni kell!
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A kerület és a sugár aránya a gömbön
Síkon szabályos sokszögeket szerkesztettünk a körbe, illetve a kör köré, egyenlőszárú
háromszögekre bontottuk fel, majd megmértük és összeadtuk az alapok hosszát. Így alulról és
felülről is becsülhettük a kör kerületét. Azt kaptuk eredményül, hogy a síkbeli kör kerülete r
sugár esetén mindig: K = 2r .

A gömbön sincs akadálya annak, hogy hasonló módon, gömbi szabályos sokszögekkel
közelítsük a gömbi kör kerületét. Kérdés, hogy itt is érvényes lesz-e a síkbeli K = 2r képlet?
Van-e a gömbön is egy állandó érték amelyik megmutatja a gömbi körkerület és a gömbi
sugár arányát?
Kísérletezzünk gömbi körrel, amelybe szögmérő segítségével szerkesztünk szabályos
tízszöget vagy tizenkétszöget! Próbálkozzunk először se túl kicsi, se túl nagy gömbi körrel!
Ügyeljünk arra, hogy a gömbi sugár a gömbfelületen, főkör mentén mért sugár:

Megoldás: Gömbön a kerület és a sugár aránya nem állandó, hanem folyamatosan
változik. Ezt legkönnyebben úgy láthatjuk be, ha főkör kerületének és sugarának arányát
vizsgáljuk. A főkör kerületének hossza 360 gömbi lépés, sugara 90 gömbi lépés. Itt tehát: K =
360 = 2 · 2 · 90 = 2 · 2 · r, vagyis az arányszám nem 2 , hanem 4. Ha a kör egészen pici,
akkor az arány közel áll a síkbeli 2 -hez de minél nagyobb a kör, annál kisebb ez az arány,
míg végül a főkörnél 4-re csökken.
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Középiskola
Nehézségek, problémák
Mivel a gömbi geometria sok pedagógus számára is idegen terület, ezért az új geometriai
anyaggal való ismerkedés időt és energiát kíván. Hasonlóképpen, a készlettel történő
kísérletezés tanár és diák részéről egyaránt igényli a „betanulási időt”, a munka feltételeinek
megteremtését és a lebonyolítás megszervezését.
Mentségünkre szól, hogy a felhasznált gömbi geometria anyag nem nehezebb, sőt sok esetben
jóval könnyebb a középiskolai síkgeometria bizonyos fejezeteinél, és nem sokkal haladja meg
azt az ismeretanyagot, amelyre a földrajzi koordináta-rendszer megértéséhez szükség van,
már az általános iskolában is. A kísérletezéssel kapcsolatos óraszervezési, eszközhasználati
problémákat pedig az eddigi kipróbálások során sikerrel megoldották, még az általános iskola
alsóbb osztályaiban is.
A legnehezebb probléma a tanár számára a szemléletváltás, a moderátor, kutatótárs,
vitapartner szerepének elfogadása. Ehhez járul hozzá, hogy sok esetben a középiskolások
matematikai gondolkozása zártabb, merevebb, új tapasztalatokra kevésbé nyitott, mint az
általános iskolásoké, éppen azért, mert már hozzászoktak az euklideszi axiómarendszer
szemléletmódjához. Mindkét probléma megoldásához hozzájárulhat az összehasonlító
geometria alkalmazása, amely végső soron gyorsabb, eredményesebb és élvezetesebb
tanuláshoz és tanításhoz vezethet.

Néhány további megjegyzés
A gömbi geometriával foglalkozó anyagrészek legtöbbje kiegészítő anyagként,
olvasmányként vagy kitekintésként szerepel. Céljuk elsősorban a kapcsolódó síkgeometriai
fogalmak jobb megértése, magyarázata a kontraszt, a szembeállítás módszerével.
Igyekeztünk úgy fogalmazni, hogy a tanulók viszonylag kevés előismeret és szakkifejezés
birtokában is képesek legyenek feldolgozni az anyagot. Arra törekedtünk, hogy az
olvasmányok lehetőleg valóban olvasmányosak, az érdeklődő diák számára esetleg önállóan
is hozzáférhetőek legyenek.
Az alábbi összeállítás azért tartalmaz kevés kiegészítő megjegyzést a tanulói, illetve tanáranyagokhoz képest, mert a szükséges megjegyzések többségét beépítettük a tanulói és tanáranyagokba. Így ennek az összeállításnak talán legfontosabb célja, hogy az anyaggal
ismerkedő tanárnak áttekintése legyen a gömbi témák felbukkanási helyeiről,
összefüggéseiről és céljairól.
A középiskolai anyag több helyen visszatér az általános iskolában már bevezetett
fogalmakhoz, amelyeket mélyebben, alaposabban, újabb szempontok figyelembe vételével
vizsgál. Ez a módszer, amely mindig is része volt a középiskolai matematikaoktatásnak, itt
azért különösen hasznos, mert az általános iskolák nem egységesen foglalkoztak az
összehasonlító geometriával. Így a középiskolás diákok előismeretei ebben a tekintetben igen
változóak. Néhol az alapfogalmak ismertetésére is szükség lehet, másutt pedig diákjaink már
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a gömbi geometria összetettebb problémái, sőt, a hiperbolikus geometria alapfogalmai iránt is
érdeklődnek. Az ismétléseket azért is hasznosnak véltük, mert így az anyagot tanulmányozó
pedagógusnak nem kell újra és újra visszakeresnie, mozaikokból összeállítania az
információt, hanem folyamatosan haladva tekintheti át az anyag felépítését, a fogalmak
közötti összefüggéseket.

A geometriák felépítése
Tekintsük mindazokat a formákat, alakzatokat, amelyeket a füzetlapunkra rajzolhatunk vagy
képzelhetünk – csigavonalat, köröket, pontokat, az óvodai jelünket, vagy mindazokat a
képeket, amelyeket egy tévéfilm megnézése közben a képernyőn láttunk. Ebben a
kuszaságban, összevisszaságban, a formák végtelen gazdagságában próbálunk rendet
teremteni – ez a füzetlap geometriája.
Ugyanígy próbálhatunk a végtelen síklapon, a gömbfelületen, egy tojáshéjon vagy a minket
körülvevő térben rendet teremteni. Így jutunk a síkgeometriához, a gömbi geometriához, a
tojás geometriájához vagy a térgeometriához.
Hogyan kezdjük? Véges, gyarló ember létünkre csak annyit tehetünk, hogy ebből a
sokaságból kiválasztunk bizonyos fajta elemeket, és köztük bizonyos kapcsolatokat. Ezek az
elemek lesznek a legjobb barátaink, alapelemeink. Geometriánk felépítése közben minden
más alakzatot ezekre az elemekre próbálunk visszavezetni.
Biztosak lehetünk abban, hogy csak egyetlen módja lehet az alapelemek kiválasztásának? Szó
sincs róla! A modern geometria szerint rengeteg lehetőségünk van, és tőlünk függ, hogy
éppen melyiket kívánjuk választani.
Még az sem biztos, hogy mindenki ugyanarra gondol, amikor a „pont”, „egyenes” vagy „kör”
szavakat meghallja. Ha megszoktuk, hogy a füzetlapon az egyenes vonal jelöli ki a
legrövidebb utat két pont között, akkor furcsa és szokatlan lehet, hogy a gömbön két pont
között nem a síkbeli egyenes vonal, hanem valamilyen másféle vonal játssza ugyanezt a
szerepet. Nevezzük-e gömbi egyenesnek – vagy inkább valamilyen gömbi körnek? Tőlünk
függ.
Kétezer 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
Bolyai János, a német Karl Friedrich Gauss és az orosz Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij
épített fel egy harmadik, az előző kettőtől különböző, szintén értelmes és hasznos geometriát.
Kortársaik nem értették meg gondolataikat, ezért képtelenségnek, a józan ésszel
összeférhetetlennek tartották az új geometriát. Csak évtizedekkel később fogadták el
létjogosultságát, amikor több más tudományág, elsősorban a fizika alkalmazta az új
módszereket.
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Szögek, szögpárok
A szögeket nagyság szerint a következő csoportokba soroljuk:
0° ; 0° < α < 90°; 90°; 90° < α < 180°; 180° ; 180° < α < 360°; 360°.
Konkáv szögek a homorúszög és a teljesszög, a többi konvex szög (amelyeknek
szögtartományában 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
szögtartománynak.
nullszög

hegyesszög

derékszög

tompaszög egyenesszög homorúszög teljesszög

Kérdés: Ha a hámozatlan részt tekintenénk, akkor melyik ábrán milyen szöget látnánk?

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,
amelyek közül a szemben fekvő két-két szögtartomány mindig
egybevágó. (Ha a két főkör merőleges egymásra, akkor mind a négy
tartomány egybevágó)
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.
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Az első ábra két piros főköríve merőleges egymásra, ugyanígy a két kék főkörív is merőleges
egymásra. A piros és kék főkörívek egyik metszéspontjánál (a „felső”-nél) ugyancsak
merőleges egymásra a két főkörív, de a másik metszéspontnál (az „alsó”-nál) láthatóan jóval
nagyobb a szög derékszögnél.) A második ábrán szabályos gömbi négyszögeket bontottunk
fel két szimmetriatengelyükkel háromszor derékszögű négyszögekké.

Találhatunk-e olyan esetet, ahol a szögek egyenlősége a gömbön igaz, de amelyhez hasonló
szerkesztés a síkon nem létezik? Más szóval: visszavághat-e valamivel a gömb, miután két
szép síkbeli egyenlőség a gömbön megbukott?
Igen: a gömbkétszögnek mindkét szöge egyenlő (mint a narancsgerezdnél) – nagyon fontos,
speciálisan gömbi tétel.

Megjegyzés: Bár a váltószögek tétele nem vihető át a gömbre, mivel párhuzamos főkörök
nem léteznek, két gömbi egyeneshez, más néven főkörhöz végtelen sok olyan főkört
találhatunk, amely a síkbeli váltószögekhez hasonló állású, egybevágó szögeket zár be az első
két főkörrel. Ilyen tulajdonságú főkörnek át kell mennie az első két főkör által meghatározott
egyik gömbkétszög szimmetria-középpontján.
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A gömbháromszög szögei
Gömbháromszög alatt mindig olyan háromszöget értünk, amelynek mindegyik oldala a két
csúcsot összekötő rövidebbik főkörívnek felel meg. Ezek az Euler-féle gömbháromszögek. Az
alábbi ábrákon az első háromszög Euler-féle, a második nem az:

Számunkra a továbbiakban a „gömbháromszög” mindig Euler-féle gömbháromszöget jelent.
A gömbháromszög oldalai két véges tartományra bontják a gömbfelületet, ellentétben a
síkkal, 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
járunk 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.
Gömbháromszögnek lehet egy, két vagy három hegyesszöge, egy, két vagy három
derékszöge, 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
gömbháromszögről. A háromszor derékszögű gömbháromszöget oktánsnak is nevezhetjük,
mert nyolc ilyen háromszög hézagok és átfedések nélkül lefedi az egész gömbfelületet.

egyszer
kétszer
háromszor
derékszögű gömbháromszög

Érvényes-e a Thalész-tétel a gömbön?
Megjegyzés: Csak részben! Az átmérőn fekvő két szög nagyságának összege azonos a
harmadik szög nagyságával, de ez a nagyság nem azonos derékszöggel. Kárpótlásul a
Thalész-háromszöghöz a gömbön hozzárendelhető másik háromszögről kiderítjük, hogy
szögösszege mindig állandó.
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Első kérdésünk: Hogyan fogalmazzuk meg a Thalész-tételt, hogy a gömbre alkalmazhassuk?
Fogalmazzunk így: Ha egy kör egyik átmérőjét összekötjük a kör egyik kerületi pontjával,
milyen háromszöget kapunk?
Síkon a kör középpontját a kerületen fekvő csúccsal összekötve, a háromszöget két,
egyenlőszárú 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 derékszög lehessen. Többnek kell lennie derékszögnél!
Rendben van, a harmadik szög nem lehet derékszög; de valamilyen állandó érték lesz,
ahogyan 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
helyezkedik 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°.
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Ha az átmérőn, az eredeti Thalész-háromszögben fekvő két szög α és β , akkor a háromszög
harmadik szöge γ = α + β vagyis a gömbkétszög mindkét szöge γ = α + β lesz.
A kiegészítő háromszög szögösszege pedig: (180 o − α ) + (180 o − β ) + (180 o − γ ) = 360 o .
Ezek szerint a belső szögek összege mindegyik „gömbi Thalész-háromszög” kiegészítő
háromszögében állandó: 360o .

Néhány szó a gömbi trigonometriáról
Megjegyzés: Ennek a fejezetnek célja kettős. Egyrészt bemutatja annak a módszernek a
lényegét, amelynek segítségével a gömbi geometria összekapcsolható a trigonometriával.
Másrészt, bizonyítás nélkül bemutat egy, ebbe a témakörbe illő alaptételt, és kapcsolatát a
síkbeli Pitagorasz-tétellel. Azért nem tárgyaljuk bővebben a gömbi trigonometriát, mert
szemléletében és módszereiben távolabb esik a sík és gömb összehasonlító geometriájától,
mint az elsősorban geometriai szerkesztésekre és nem számításokra épülő, szintetikus gömbi
geometria. A gömbi geometriával foglalkozó művek legtöbbje részletesen foglalkozik
trigonometriai számításokkal.

Láttuk, hogy síkon hogyan értelmezhetjük a szinusz- és koszinuszfüggvényeket.
Gömbön a szögfüggvények még inkább hasznosnak bizonyulnak. Száz évvel ezelőtt a gömbi
trigonometria a középiskolai tananyag része volt. A huszadik század közepén két okból
maradt ki belőle. Egyrészt, számítógép, gömbi modellek és rajzeszközök nélkül nehéz volt
elképzelni a gömbi ábrákat. Másrészt, a trigonometriai számítások nehézkesek, pontatlanok és
unalmasak voltak.
Mindkét nehézség elhárult az utóbbi években. Számítógép és rárajzolható gömbi modellek
segítségével könnyen elképzelhetjük és megszerkeszthetjük a gömbi ábrákat. Trigonometrikus
számításokat pedig még jobb zsebszámológéppel is gyerekjáték elvégezni, akár nyolc-tíz
tizedes jegy pontossággal is.
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Az alábbiakban, ízelítőül, egyetlenegy tételt mutatunk be a gömbi trigonometriából: a gömbi
Pitagorasz-tételt.
Ehhez szükséges tisztáznunk valamit, ami első pillantásra ellentmondásosnak tűnik.
Mindeddig élesen megkülönböztettük a gömbi távolságot a gömbi szögtől. A gömbi
távolságot gömbi távolságegységekben, gömbi lépésekben mértük, és a főkör hosszát 360
gömbi lépésnek tekintettük. A gömbi szöget gömbi szögegységekben, gömbi fokokban
mértük, és a teljesszöget 360 foknak tekintettük. Az alábbi ábra sötét gumidarabja a két
fogpiszkáló között körülbelül 80 gömbi lépés hosszúságú főkör-darabnak, gömbi szakasznak
felel meg.

Ha a gömbnek nemcsak a felületét, hanem belsejével együtt az egész gömböt tekintjük, akkor
beláthatjuk, hogy a gömbi távolságot a háromdimenziós térben síkbeli szögként is
felfoghatjuk. Annyit kell csak tennünk, hogy a gömbi főkör-darab két végpontját összekötjük
a gömb középpontjával, térbeli egyenes szakaszok segítségével. Az alábbi ábrán az előző
gömbi szakasz a két fogpiszkáló félegyenesei által bezárt, körülbelül 80 fokos síkbeli szögnek
felel meg:

Ezek szerint van értelme adott gömbi szakasz szinuszáról vagy koszinuszáról beszélni.
A síkbeli Pitagorasz-tétel megfelelőjét keressük a gömbön. Első gondunk az, hogy a
gömbháromszögnek nem csak egy, hanem két vagy három derékszöge is lehet.

Hogyan választhatjuk ki ilyen esetben a három oldal közül az „átfogót”? Egyetlen értelmes
megoldás lehetséges. Ha a háromszögben egynél több derékszög van, válasszuk ki az egyik
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derékszöget, és a vele szembeni háromszög-oldalt tekintsük „átfogónak”, a másik kettőt
„befogónak”. Erre az átfogóra és ezekre a befogókra kell teljesülnie a gömbi Pitagorasztételnek. Természetesen, ha másik derékszöget választunk ki a háromszögben, és újra osztjuk
az „átfogó” és „befogó” szerepeket, akkor a gömbi Pitagorasz-tételnek most is teljesülnie kell!
A gömbi Pitagorasz-tétel így hangzik: Ha a gömbháromszögben találtunk egy derékszöget,

a vele szembeni oldalt átfogónak nevezzük, és gömbi hosszúságát „c”-vel jelöljük, a másik
két oldalt befogóknak tekintjük, és gömbi hosszúságukat „a”-val és „b”-vel jelöljük, akkor, ha
„a”-t, „b”-t és „c”-t most síkbeli szögekként fogjuk fel, teljesül a következő egyenlőség:
cos a cos b = cos c.
Ezt a tételt sokféleképpen bizonyíthatjuk, de itt ezzel nem foglalkozunk.

Feladatok:
1. Hogyan teljesül a gömbi Pitagorasz-tétel a kétszer vagy háromszor derékszögű
háromszögekre?

Megoldás: Válasszuk ki az egyik derékszöget! A vele szembeni „átfogó” gömbi hossza:
c = 90 gömbi lépés. Ha ezt az átfogót térbeli szögként fogjuk fel, akkor itt cos c = 0.
Ebben a háromszögben azonban a két „befogó egyike is éppen 90 gömbi lépés, vagyis
a =90, és cos a = 0. A gömbi Pitagorasz-tétel szerint cos a cos b = cos c, azaz ebben az
esetben 0 · cos b = 0. Akármekkora legyen is a másik „befogó”, b gömbi hossza, ez az
egyenlőség mindenképpen teljesül.

2. Bizonyítsuk be a gömbi Pitagorasz-tétel segítségével, hogy az a gömbháromszög,
amelynek két szára 45 gömbi lépés, alapja pedig 60 gömbi lépés, nemcsak egyenlőszárú,
hanem derékszögű is!
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2 2 1
⋅
= = cos 60 ,
2 2
2
vagyis a három oldalra, ebben a szereposztásban, teljesül a
gömbi Pitagorasz-tétel. A derékszög az ábrán a 60 gömbi
lépés hosszúságú oldallal szemben fekszik.

Megoldás: cos 45 ⋅ cos 45 =

A gömbháromszög szögösszege
Rajzoljunk a gömbre több szabályos gömbháromszöget, és vizsgáljuk meg ezek szögösszegét!
Mekkora a gömbháromszög szögeinek összege?

Megoldás:
Az egészen 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 gömbháromszögben a belső szögek összege 180° és 540° között változhat.
A külsőszög-tétel a síkon: a háromszög bármely külső szöge megegyezik a nem mellette
fekvő két belső szög összegével.A háromszög külső szögeinek összege 360°.
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
haladva az egyre növekvő gömbháromszögek belső szögei egyre nőnek, külső szögei pedig
fokozatosan belelapulnak magába az Egyenlítőbe, vagyis mind a három szög 0°-hoz tart.

A háromszög oldalai
Síkon minden háromszögre teljesül a háromszög-egyenlőtlenség:
a háromszög bármely két oldalának összege nagyobb a harmadik oldalnál.
A gömbi háromszögek esetén ez nem így van. Ha a gömbháromszög két oldala adott, a
harmadik oldalt kétféleképpen is megrajzolhatjuk az ábrák szerint.
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Ahol két csúcsot a rövidebbik főkörív köti össze (Euler-háromszögek), ott teljesül a
háromszög-egyenlőtlenség. Ez szemléletesen látható, de érvelhetünk a következőképpen is:
Ha két csúcsot a legrövidebb vonal köti össze, akkor minden elkalandozás – mint például egy
harmadik, nem ugyanarra a főkörre eső pont érintése – is az útvonal meghosszabbítását
jelenti.

Háromszögek egybevágósága
Síkon és gömbön két háromszöget egybevágónak nevezünk, ha megfelelő oldalaik hossza és
megfelelő szögeik nagysága egyenlő.
Síkon:
Vágjunk ki papírból vagy síkfóliából olyan háromszöget, amelynek mind a három oldala és
mind a három szöge különböző.
(Angolul az ilyen háromszög neve: „scalene triangle”. Mivel, tudomásunk szerint, még nincs
elfogadott magyar név erre a fogalomra, ezért tisztelettel javasoljuk a „vadóc háromszög”
elnevezést. Ha valaki jobbat tud, örömmel várjuk javaslatát!)
Helyezzük a háromszöget a füzetlapra, és másoljuk át a füzetlapra; csúsztassuk a füzetlap
másik helyére, és másoljuk át ismét; végül emeljük fel a füzetlapról, fordítsuk meg, tegyük
vissza, és másoljuk át ebben a helyzetében is! Azt tapasztaljuk, hogy az első háromszögből a
másodikat a füzetlapon való csúsztatással előállíthattuk, de a harmadiknak rajzolt
háromszöget semmiféle, füzetlapbeli csúsztatással nem lehet pontosan ráilleszteni az első
vagy második háromszögre. Ez csakis úgy sikerül, ha kiemeljük a háromszöget a térbe,
megfordítjuk, és úgy helyezzük vissza a füzetlapra.
Az viszont látható, hogy mind a három háromszögben három oldal hosszúsága és három szög
nagysága megegyezik, vagyis, mind a három háromszög egybevágó.
Ezek szerint, a síkbeli egybevágóságnak két típusa létezik. Egyik típus, ahol a két
háromszöget síkbeli mozgatással átvihetjük egymásba; másik típus, ahol ez csak úgy
lehetséges, ha előbb az egyik háromszöget a térben megfordítjuk.
Az első típus neve: irányítástartó egybevágóság; a másodiké: irányításváltó egybevágóság.
És gömbön?
Vágjunk ki gömbfóliából nem túl nagy és nem túl kicsi, körülbelül fél tenyér nagyságú vadóc
gömbháromszöget! (A gömb annyira szabályos alakzat, hogy meglepően nehéz ilyen
háromszöget szerkeszteni!)
Rajzoljuk körbe a gömbháromszöget a gömbön; csúsztassuk a gömb másik helyére, és
rajzoljuk újra körül; végül emeljük fel a gömbről, kis erőszakkal „pattintsuk át” másik
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gömbháromszöggé, tegyük vissza a gömbre, és rajzoljuk újra körül! Azt tapasztaljuk, hogy az
első háromszögből a másodikat a gömbön való csúsztatással előállíthattuk, de a harmadiknak
rajzolt háromszöget sem gömbön való csúsztatással, sem a térben való forgatással nem lehet
pontosan ráilleszteni az első vagy második gömbháromszögre.
Az viszont itt is látható, hogy mind a három háromszögben három oldal hosszúsága és három
szög nagysága megegyezik, vagyis, mind a három háromszög egybevágó.
Ezek szerint, a gömbi egybevágóságnak is két típusa létezik: ahol a két háromszöget
gömbfelületi mozgatással átvihetjük egymásba; és ahol ez sem gömbfelületi, sem térbeli
mozgatással nem lehetséges. A gömb tehát még élesebben mutatja a két típus közötti
különbséget, mint a sík.
Gömbön is, ugyanúgy, mint a síkon, az első típus neve: irányítástartó egybevágóság; a
másodiké: irányításváltó egybevágóság.

Feladatok:
1. Rajzoljunk vadóc gömbháromszöget, és hosszabbítsuk meg az oldalait teljes főkörökké!
Hány gömbháromszögre bontottuk a gömbfelületet? Vannak-e közöttük egybevágók? Ha
igen, irányítástartó vagy irányításváltó-e az egybevágóság?

Megoldás: Nyolc gömbháromszöget kapunk. Mindegyiknek van egy irányításváltó,
tükörképi párja a gömb túloldalán.
Nagyon szép, látványos kísérlet: Fedjük le a gömböt két félgömbfóliával! Rajzoljuk meg
az eredeti háromszöget úgy, hogy egyik oldala a félgömbfóliák közös peremére essen! Az
egyik fóliát 180 fokkal a közös perem mentén elforgatva, az irányításváltó, tükörképi
párok egymás mellé kerülnek.
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2. Rajzoljunk egyenlő oldalú, szabályos, de nem háromszor derékszögű
gömbháromszöget, és hosszabbítsuk meg az oldalait teljes főkörökké! Hány
gömbháromszögre bontottuk a gömbfelületet? Vannak-e közöttük egybevágók?

Megoldás: Nyolc gömbháromszög, ebből két egybevágó szabályos háromszög, és hat
egybevágó, egyenlőszárú, de nem egyenlő oldalú háromszög. Naranccsal és befőttes
gumival vagy hajgumival is kísérletezhetünk!

3. Rajzoljunk háromszor derékszögű, szabályos gömbháromszöget, vagyis oktánst,.és
hosszabbítsuk meg az oldalait teljes főkörökké! Hány gömbháromszögre bontottuk a
gömbfelületet? Vannak-e közöttük egybevágók?

Megoldás: nyolc háromszög, mind egybevágó!

Háromszögek egybevágóságának esetei
Megjegyzés: A háromszög egybevágósági eseteit síkon és gömbön összehasonlítva, arra
jutunk, hogy az oldal-oldal-oldal, oldal-szög-oldal és szög-oldal-szög esetek lényegében
ugyanúgy működnek mindkét felületen. Ha megadunk két szöget és az egyikkel (rögzítjük,
hogy melyikkel) szemközti oldalt, akkor a síkháromszög harmadik szöge meghatározható: az
esetet visszavezethetjük a szög-oldal-szög esetre, tehát a síkon ez a három adat elég az
egyértelműséghez. Gömbön viszont a harmadik szög nem egyértelmű, tehát a harmadik
szöget nem tudjuk meghatározni. Ez még nem zárná ki az egyértelműséget, de olyan
ellenpéldát szerkesztünk, amely mutatja, hogy a szög-szög-oldal adatok a gömbön nem
biztosítják az egyértelműséget. Az oldal-oldal-szög esetnél – ahol rögzítjük, hogy melyik
oldallal szembeni szöget adtuk meg – sem a síkon, sem a gömbön nem egyértelmű a
megoldás. Végül a szög-szög-szög eset a síkon hasonló, de nem feltétlenül egybevágó
háromszögeket ad; gömbön viszont a három szög megadása egyértelműen megadja a
háromszöget. Kérdés, hogy végül is hogyan szerkeszthetjük meg a három szögével megadott
gömbháromszöget? Ezt a polárháromszög fogalmának bevezetése után tárgyaljuk.

Két háromszög egybevágóságához hat-hat adat (megfelelő oldalaik hossza és megfelelő
szögeik nagysága), vagyis összesen tizenkét adat ellenőrzése szükséges. Lehetne-e ebből
„lealkudni” valamennyit? Lehetne-e úgy megválasztani az adatokat, hogy kevesebb adat
ellenőrzése is elég legyen az egybevágósághoz?
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Belátható, hogy három-három adattal, vagyis összesen hat adattal már boldogulhatunk – ha jól
választjuk meg az adatokat!
Vizsgáljunk meg néhány esetet!
Sík
Három oldal
Megrajzoljuk az egyik oldalt.
Két végpontjából a másik két
oldal hosszával köröket
rajzolunk. Ahol a körök
metszik egymást, ott kapjuk
a háromszög harmadik
csúcsát. Ha az adatokból
lehet háromszöget
szerkeszteni, akkor két
tükörképi háromszöget
kapunk. Ezek szerint: Ha két
háromszögben a háromhárom oldal rendre
megegyezik, akkor a két
háromszög egybevágó.
Két oldal és a közbezárt szög Megrajzoljuk az egyik oldalt.
Egyik végpontjából
felmérjük a szögnek
megfelelő félegyenest. A
közös csúcsból a
félegyenesen felmérjük a
másik oldalt. Ennek az
oldalnak másik végpontja a
háromszög harmadik csúcsa.
Itt is két, tükörképi
háromszöget
szerkeszthetünk. Ezek szerint
ez a három-három adat is
elég az egybevágósághoz.
Egy oldal és a rajta fekvő két Megrajzoljuk az oldalt, két
szög
végpontjából az oldal azonos
oldalán (vagy, ha jobban
tetszik: az oldal azonos
partján) felmérjük a két
szögnek megfelelő
félegyeneseket. Ahol
találkoznak, ott a háromszög
harmadik csúcsa. Itt is két
tükörképi háromszög
lehetséges. Ez a háromhárom adat is elég az
egybevágósághoz.
Mivel a háromszög
Két szög és egyikükkel
szögösszege mindig 180 fok,
szemben fekvő oldal (tehát
ezért kiszámítjuk a harmadik
NEM az az oldal, amelyen

Gömb
Ugyanúgy, mint a síkon.

Ugyanúgy, mint a síkon.
(Félegyenes helyett félfőkör
szerepel.)

Ugyanúgy, mint a síkon.
(Félegyenes helyett félfőkör
szerepel.)

Itt a szögösszeg nem 180 fok,
sőt nem is állandó. Ezért a
harmadik szöget nem tudjuk
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Két oldal és az egyikkel
szemben fekvő szög (tehát
NEM a közbezárt szög!)

Három szög
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szöget, és ezzel a feladatot
visszavezettük az „egy oldal
és a rajta fekvő két szög”
esetére. Ezért ez a háromhárom adat is elég az
egybevágósághoz.

Megrajzoljuk az egyik oldalt,
és az egyik végpontjából
megszerkesztjük a szögnek
megfelelő félegyenest. A
másik végpontból körzővel a
másik oldal hosszának
megfelelő sugárral kört
rajzolunk. Ha ez a kör elég
nagy, akkor két helyen is
belemetszhet a félegyenesbe,
így két különböző harmadik
csúcsot szerkeszthetünk a
háromszöghöz. Ez a háromhárom adat tehát nem elég az
egybevágósághoz.
Két eset:
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úgy kiszámítani, mint a
síkon. Ettől még elképzelhető
lenne, hogy van valamilyen
más módszer, amivel a
gömbháromszöget
megszerkeszthetnénk, tehát
ennyi adat is elég lenne az
egybevágósághoz. Ez
azonban nincs így.
Keressünk valamilyen
ellenpéldát:

Egy gömbkétszög egyik
oldalának tetszőleges
pontjában, de nem az
oldalfelező pontjában,
merőlegest rajzolunk. Két
gömbháromszögre bontjuk a
gömbkétszöget. A két
háromszög megegyezik egyegy derékszögben, egy-egy
’α’ szögben, és az ’a’ közös
oldalban – de ez a két
háromszög nem egybevágó!
Ez a három adat tehát a
gömbön nem elég az
egybevágósághoz.
Ugyanúgy, mint a síkon.

Megjegyzés: Ha a két oldal
és a nagyobbikkal szemben
fekvő szög adott, akkor ez a
három adat már elég az
egybevágósághoz – síkon is
és gömbön is.
Itt teljesen más a helyzet!
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Ha a három szög összege
nem 180 fok, akkor nincs
megfelelő háromszög. Ha a
szögösszeg éppen 180 fok,
akkor végtelen sok,
különböző háromszög
lehetséges, amelyekben a
megfelelő szögek azonosak,
de a megfelelő oldalak
különböznek. Ezeknek a
háromszögeknek nagyon sok
érdekes, közös tulajdonságuk
van, de nem egybevágók.
Az alábbi háromszögek
mindegyikében a három szög
α, β és γ, de a háromszögek
oldalai nem egyforma
hosszúságúak.
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Adott három gömbi szög, α,
β és γ.

Megpróbálunk ebből a három
szögből gömbháromszöget
összeállítani.

Itt a β és γ szögek által
meghatározott háromszög
harmadik, piros-zöld szögébe
az α szög azért nem illik
bele, mert túl kicsi.
Megpróbáljuk ezért közelebb
tolni egymáshoz a β és γ
szöget, a kék vonal mentén.

Itt a harmadik szög azért nem
illik bele a háromszögbe,
mert túl nagy.

Ha két síkháromszög szögei

Kell lenni tehát valahol a két
helyzet között egyetlenegy
olyan helyzetnek, amikor a
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rendre megegyeznek, akkor a
két háromszöget hasonlónak
nevezzük.
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három darab szög együtt
éppen egy gömbháromszöget
ad:

Ha két háromszög
egybevágó, akkor hasonló is;
de síkon vannak olyan
háromszögek (rengetegen!),
amelyek hasonlók, de nem
egybevágók.

Mindez annyit jelent, hogy a
gömbön a három darab szög
egyértelműen meghatározza
a gömbháromszöget, nem
úgy, mint a síkon!
Gömbön nincs értelme a
háromszögek hasonlóságáról
beszélni, mert két
gömbháromszög csak akkor
hasonló, ha egybevágó is.
Más szóval: hasonló, de nem
egybevágó
gömbháromszögek nem
léteznek.

Feladatok:
1.

Hasonlók-e a szabályos háromszögek – síkon és gömbön?

Megoldás: A síkon igen, de a gömbön nem, hiszen a háromszögek szögei folyamatosan
változnak 60 foktól egészen 180 fokig.
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2. Rajzoljuk fel egy háromszög három magasságvonalát! Állítsunk merőlegeseket a
magasságvonalakat a háromszög csúcspontjaiban! Így újabb, nagyobb háromszöget
kapunk. Mit mondhatunk az eredeti háromszög és a nagyobb háromszög viszonyáról?

Megoldás: Már az is kérdéses, hogy a magasságvonalak száma pontosan három-e? Ha a
háromszög egyik csúcsa a vele szemben fekvő oldal egyik póluspontja, akkor ezen a
csúcson át végtelen sok magasságvonalat húzhatunk. Háromszor derékszögű háromszög,
vagyis oktáns esetén mind a három csúcson át végtelen sok magasságvonalat
szerkeszthetünk. Ha kizárjuk a legalább két derékszöget tartalmazó gömbháromszögeket,
akkor a többi gömbháromszögben pontosan három magasságvonalat találunk. Tekintsük
tehát az ilyen, legfeljebb egy derékszöget tartalmazó gömbháromszögeket.
Síkon a nagy háromszög hasonló az eredeti háromszöghöz. A nagy háromszöget az eredeti
háromszög oldalai négy egybevágó háromszögre bontják. Az eredeti háromszög csúcsai a
nagy háromszög oldalfelező pontjai.
Gömbön a nagy háromszög nem hasonló az eredeti háromszöghöz. Az sem igaz, hogy az
eredeti háromszög oldalai a nagy háromszöget négy egybevágó háromszögre bontják.
Meglepő módon viszont, méréssel ellenőrizhetjük, hogy az eredeti háromszög csúcsai a
nagy háromszög oldalfelező pontjai lesznek a gömbön is! (Ennek bizonyítása szép, de
hosszadalmas vagy számolgatós.)

Polárháromszögek
Láttuk, hogy három megadott szöge egyértelműen meghatározza a gömbháromszöget.
Kérdés, hogy a három megadott szögből hogyan tudjuk megszerkeszteni a háromszöget?
Ehhez szükségünk van a polárháromszög fogalmára, és egy, a polárháromszögek oldalaira és
szögeire vonatkozó kiegészítési tételre.
Szerkesszünk tetszőleges gömbi háromszöget! Jelöljük oldalait a, b, c-vel, az oldalakkal
szemközti csúcsokat pedig rendre A*, B*, C*-gal!
Válasszuk ki az a oldalt, és tekintsük az ezen az oldalon átmenő, ugyancsak a-val jelölt
főkört! Ez a főkör két félgömbre bontja a gömböt: egyik félgömb üres, másikon ott van a
háromszögünk. Az a főkör két sarkpontja közül válasszuk ki azt a sarkpontot, amelyik a
háromszöget tartalmazó félgömbön fekszik! Nevezzük ezt a pontot A-nak!
Ugyanezzel a módszerrel határozzuk meg a B és C pontokat is!
Az A és B pontokat kössük össze a c* főkörívvel, B-t és C-t az a* főkörívvel, C-t és A-t a b*
főkörívvel!
Így újabb háromszöget kapunk, amelyet az eredeti háromszög polárgömbháromszögének
vagy polárháromszögének nevezünk.
Bizonyítsuk be, hogy a polárháromszög polárháromszöge az eredeti háromszög!
Először próbáljuk megfogalmazni, mit értünk „bizonyítás” alatt!
Mit jelent az, hogy „bizonyítás”? Adott állítást logikai úton visszavezetünk olyan, más
állításokra, amelyeket valamilyen okból már elfogadtunk: vagy azért, mert már láttuk és
megértettük a bizonyításukat, vagy azért, mert tapasztalat, szokás vagy tekintélytisztelet miatt
bizonyítás nélkül elfogadtuk őket.
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A fenti állítás bizonyításához szükségünk van az alábbi állításra, amelyet bizonyítás nélkül
elfogadunk (néhány geometriai axiómarendszerben axiómaként szerepel): Ha egy x főkör
átmegy az Y ponton, akkor az Y pont y egyenlítői főköre átmegy az x főkör X sarkpontján.
Szerkesszük meg tehát a fenti A*, B*, C* háromszöget és a hozzá tartozó A, B, C
polárháromszöget! Ezután az A, B, C polárháromszögnek szerkesszük meg a
polárháromszögét!
Kössük össze az A és B csúcsokat, és nevezzük el ezt az oldalt x-nek! Azt kell bizonyítanunk,
hogy az x oldalhoz tartozó főkör X sarkpontja egybeesik a C* csúcsponttal.
Mivel az x főkör átmegy az A ponton, ezért az x főkör X sarkpontja az A pont a egyenlítői
főkörére esik.
Mivel az x főkör átmegy a B ponton, ezért az x főkör X sarkpontja a B pont b egyenlítői
főkörére esik.
Ezek szerint az X pont az a főkörnek és a b főkörnek közös pontja lesz. Ez a pont azonban
éppen a C* pont – és ez az, amit bizonyítani akartunk!
A másik két csúcspont-párra ugyanígy végrehajtva a szerkesztést, kapjuk az A* és B*
csúcspontokat.
Az ABC csúcsú polárháromszög polárháromszöge tehát az A*B*C* csúcsú eredeti háromszög
lesz.
Ezzel állításunkat visszavezettük már elfogadott állításokra, vagyis bebizonyítottuk.
A „gömbháromszög-polárgömbháromszög”-reláció tehát szimmetrikus reláció.

Kiegészítési tétel
Szerkesszünk meg egy gömbi háromszöget és a polárgömbháromszögét! Mérjük meg mindkét
háromszög mindhárom oldalát és mindhárom szögét, tehát határozzunk meg összesen tizenkét
adatot! Próbáljunk meg valamilyen összefüggést felfedezni a két háromszög adatai között!
Az állítás: Az egyik háromszög tetszőleges szögének gömbi fokokban kifejezett mérőszámát a
polárháromszög szemközti oldalának gömbi lépésekben kifejezett oldalának mérőszámához
hozzáadva, 180-at kapunk.
Ezt az állítást, ha bebizonyítjuk vagy bizonyítás nélkül elfogadjuk, a gömbi háromszögek
kiegészítési tételének nevezzük.
A bizonyítás egyik lehetséges módja:

Itt is szükségünk van egy másik állításra a bizonyításhoz. Ez az állítás a gömbkétszögekkel
kapcsolatos:
Az ábra piros gömbkétszögét az a és b félfőkörívek, meridiánok határolják. Ugyanazt a
módszert alkalmazva, mint a polárháromszögek esetében, szerkesszük meg az a oldal A
sarkpontját, és a b oldal B sarkpontját! Azt állítjuk, hogy az AB gömbi távolság
mérőszámának és a gömbkétszög belső szögének mérőszámának összege 180.
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Már kiderítettük, hogy a szög mérőszáma megegyezik a szögtartományba eső egyenlítődarabnak gömbi hosszával, vagyis az ábra KL főkörívének, gömbi szakaszának hosszával. A
bizonyítandó állítást tehát a következőképpen is megfogalmazhatjuk:
AB + KL = 180.
Tudjuk, hogy tetszőleges gömbi pont éppen negyedfőkörívnyire, vagyis 90 gömbi lépés
távolságra esik saját egyenlítőjének bármelyik pontjától. Ez viszont annyit jelent, hogy az AL
gömbi távolság is, és a BK gömbi távolság is 90 gömbi lépéssel egyenlő.
Ebből: AB + KL = (AK + KL + LB) + KL = (AK + KL) + (LB + KL) = 90 + 90 = 180, – amit
bizonyítani kívántunk.
A bizonyításnál hegyesszögű gömbkétszögből indultunk ki, de ugyanilyen bizonyítási mód
alkalmas az állítás igazolására derékszögű és tompaszögű szögtartományok esetében is.
Derékszögű szögtartománynál az AB gömbi távolság és a KL gömbi távolság megegyezik,
tompaszögű szögtartománynál pedig az AB gömbi távolság és a KL gömbi távolság szerepet
cserélnek.
Most visszatérünk a gömbi háromszögekre vonatkozó tétel bizonyítására.
Ha az egyik háromszög oldalai a, b, c, az oldalakkal szemközti csúcsok pedig rendre A*, B*,
C*, a másik háromszög oldalai a*, b*, c*, az oldalakkal szemközti csúcsok pedig rendre A,
B, C, akkor tekintsük az a, b oldalakat és az A, B csúcsokat – az ábra többi szereplőjét
felejtsük el! Így pontosan a gömbkétszögre vonatkozó állítás ábrájához jutunk. Az állítás
maga pedig a háromszögekre alkalmazva éppen azt mondja, amit bizonyítani akarunk: az
egyik háromszög egyik szögének mérőszámát a polárháromszög megfelelő (szemben fekvő)
oldalának mérőszámához adva 180-at kapunk.
Ugyanez érvényes a másik két oldalpárra is. A gömbháromszögek kiegészítési tételét így
bebizonyítottuk.

Hasonlóság és egybevágóság egy lehetséges alkalmazása síkon és gömbön
Láttuk, hogy gömbön hasonló, de nem egybevágó háromszögek nem léteznek.
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A következő példa mutatja, hogy ez a különbség sík és gömb között milyen változást okozhat
egy tétel bizonyításában.
Szerkesszünk kört, és a körhöz tartozó Thalész-háromszöget, amelynek egyik oldala a kör
egyik átmérőjével azonos. (Ebben a feladatban a szögeket latin kisbetűkkel jelöltük.)

Az ábra egyenlőszárú háromszögei mutatják, hogy síkon is, gömbön is az átmérőn fekvő
oldallal szemközti szög nagysága azonos az alapon fekvő két szög összegével: a + b = c.
Ebből következik, hogy síkon is, gömbön is a Thalész-háromszög szögeinek összege,
a + b + c = 2 (a + b).
Síkon a háromszög szögösszege 180º, azaz 180º = 2(a + b). Ebből a + b =90º, vagyis síkon a
háromszögnek az átmérővel szemközti, kerületi szöge mindig 90º.
Gömbön a háromszög szögösszege több mint 180º, azaz 2(a + b) több mint 180º. Ebből
a + b > 90º, vagyis gömbön a háromszögnek az átmérővel szemközti, kerületi szöge mindig
nagyobb, mint 90º.
A kérdés az, hogy egyformák maradnak-e a kerületi szögek, ahogyan a harmadik csúcs
körbejár ugyanannak a körnek a kerületén? (Például, egy adott, rögzített körnél valamennyi
Thalész-háromszög kerületi szöge 111 º? Vagy 123 º?)
Annyi bizonyos, hogy adott gömbi Thalész-háromszöghöz ugyanabban a körben általában
másik három olyan Thalész-háromszöget találhatunk, amelyeknek a harmadik szöge
egyforma. Ezek a háromszögek tükrösek vagy a közös átmérőre, vagy a kör középpontjában
emelt merőleges átmérőre, vagy a kör középpontjára nézve:

A kérdés az, hogy lehet-e a gömbön két, azonos körben, azonos átmérőhöz tartozó, de nem
tükrös Thalész-háromszöget találni, amelyeknek a harmadik szöge ugyanakkora?
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Felhasználjuk azt az állítást, hogy a háromszög három megadott szöge síkon nem határozza
meg egyértelműen a háromszöget, gömbön viszont igen. Másképpen fogalmazva, a gömbön
nincsenek hasonló, de nem egybevágó háromszögek.
Az ábrán ugyanabba a körbe írt, ugyanarra az átmérőre emelt két Thalész-háromszög
szerepel, az ABC és ABD csúcsokkal, és a jelzett szögekkel. Mivel Thalész-háromszögekről
van szó, ezért a C csúcsban levő szög γ 2 = α 2 + β 2 , és a D csúcsban levő szög  γ 1 = α 1 + β1 .
Tegyük fel, hogy γ 1 = α 1 + β1 = γ 2 = α 2 + β 2 .
Jelöljük M-mel az AC és AD gömbi szakaszok metszéspontját! Vizsgáljuk meg az AMC és
AMD háromszögek szögeit! A háromszögek M közös csúcsánál levő, egymással szemben
fekvő (az ábrán kis fekete körcikkekkel jelölt) szögek a két háromszögben egyenlők
egymással, mivel csúcsszögek. A γ 1 = α 1 + β1 és γ 2 = α 2 + β 2 szögek feltevésünk szerint
egyenlők. A két háromszög harmadik, eddig nem vizsgált α 2 − α 1 és β 1 − β 2 szögeire pedig
γ 1 = α 1 + β1 = γ 2 = α 2 + β 2 miatt α 2 − α 1 = β 2 − β 1 , vagyis az AMC és AMD
háromszögekben az A csúcsnál, illetve a B csúcsnál lévő szögek is egyenlők egymással.
Mindebből következik, hogy az AMC és AMD háromszögek szögei megegyeznek – síkon is és
gömbön is. Síkon ebből a feltételből annyi következik, hogy az AMC és AMD háromszögek
hasonlók egymáshoz. Gömbön sokkal erősebb feltételt kapunk: a két háromszögnek
egybevágónak, kongruensnek kell lennie, hiszen a gömbön három megadott szög
egyértelműen meghatározza a háromszöget – azaz, hasonló, de nem egybevágó
gömbháromszögek nem léteznek. Ezért itt az AMC és AMD háromszögeknek nemcsak a
szögek nagyságában kell megegyezniük, hanem a megfelelő oldalak hosszúságának is
azonosnak kell lennie. Mindebből az következik, hogy a gömbön csakis a tükörképi
változatok kerületi szögei lehetnek azonosak!
Adott, nem egyenlőszárú Thalész-gömbháromszöghöz három másik, tükörképi
gömbháromszöget szerkeszthetünk. Egyenlőszárú háromszögnél egyetlen tükörképi pár
létezik.
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Kerületi szögek tétele
Síkon a kerületi szögek tétele szerint a kerületi szög fele akkora, mint az ugyanahhoz a
körívhez tartozó középponti szög.
Megfogalmazható-e egyáltalán a tétel a gömbön? Léteznek-e mindazok a fogalmak a gömbi
geometriában, amelyek a síkon a tételhez szükségesek voltak? Ha nem, akkor nem is érdemes
tovább próbálkozni.
Ha léteznek ezek a fogalmak, mondd ki a kerületi és középponti szögekre vonatkozó állítást a
gömbi geometriában! (Nem tételt, hiszen még nem tudjuk, igaz-e vagy sem.)
Kísérletezz a gömbön!
Igaz-e az állítás vagy sem? Ha igaz, lehet-e ugyanúgy bizonyítani, mint a síkon?
Ha nem igaz, akkor a síkbeli bizonyításnak melyek azok a lépései, amelyek nem vihetők át a
gömbre?
Ha nem igaz, akkor teljesen menthetetlen-e, vagy van olyan része, ami a gömbön is igaz
marad? Ki tudunk-e mondani bármilyen igaz tételt a gömbön a kerületi és középponti szög
viszonyáról?

Megoldás: Minden szükséges fogalom létezik a gömbön, amely a tétel állításához szükséges.
A gömbi állítás tehát a következő lehetne: Tetszőleges gömbi kör tetszőleges ívénél a kerületi
szög fele akkora, mint az ugyanahhoz az ívhez tartozó középponti szög.
Igaz-e ez az állítás a gömbön? Kísérletezzünk! Pici gömbi körök nagyon hasonlítanak a
síkbeli körökhöz, és nem mutatják jól a síkbeli és gömbi kör közötti különbségeket. Érdemes
tehát jó nagy gömbi körökkel próbálkozni. A kísérleti ábrán körülbelül akkora körből
induljunk ki, amekkora a Ráktérítő a földgömbhöz képest. A kerületi és középponti szög
közös ívének pedig majdnem akkora ívet válasszunk, mint a kör kerületének fele.
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A gömbi Thalész-háromszögnél, ahol a körülírt kör közepe az
egyik oldal felezőpontja, ez az állítás annyit jelentene, hogy a
gömbi Thalész-háromszög kerületi szöge mindig fele lenne a
180 -os középponti szögnek, vagyis 90 -nak kellene lennie.
Ilyen köröknél jól látszik, hogy a kerületi szög nagyobb 90 nál. Az alábbi ábra gömbi Thalész-háromszögében a kerületi
szög 120 !
A gömbön az állítás tehát hamis!
Hol bukik meg a síkbeli bizonyítás? Ott, ahol a háromszög belső szögeinek összegét 180°nak tekintjük. Gömbön ez nem igaz. Csak annyit mondhatunk, hogy nem elfajult
háromszögben a középponti szög nagyobb, mint a hozzá tartozó kerületi szög, de kisebb, mint
a kerületi szög kétszerese.
Az ábra jelöléseivel: α = β + γ , ugyanúgy, mint a
síkon; és x + y = 360° – a, ugyanúgy, mint a síkon.
Síkon még az is igaz, hogy x = 180° − 2β ,
y = 180° − 2γ . Ebből x + y = 180° − 2β + 180° − 2γ =
= 360° − 2(β + γ ) , tehát
x + y = 360° − a = 360° − 2(β + γ ) , és végül:
2(β + γ ) = a .
Gömbön a háromszög szögösszege nagyobb 180°-nál,
ezért x > 180° − 2β , y > 180° − 2γ . Ebből
x+ y
x+ y
β + γ > 180° −
, így
> 180° − (β + γ ) , x + y = 360° − α > 360° − 2(β + γ ) , és
2
2
végül: 2(β + γ ) > α .

Ez azt jelenti, hogy a középponti szög kevesebb a kerületi szög kétszeresénél.
Mikor lesz éppen akkora a kerületi szög, mint a középponti szög? x + y = 360° − α ; ha itt
x + y = α , akkor α = 360° − α , így α = 180° . A kerületi szög tehát csak akkor lehet egyenlő
a középponti szöggel, ha a kerületi szög is180 . Ez csakis akkor fordulhat elő, ha a kör éppen
főkör.
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Húrnégyszög
Megjegyzés: A sík és gömb húrnégyszögei között annyi a különbség, hogy a szemben fekvő
szögek összege a gömbön nem egyenlő 180º-kal, viszont a gömbön is igaz, hogy a
húrnégyszögben a szemben fekvő szögek összege azonos. Az érintőnégyszögek síkon és
gömbön lényegében azonosan viselkednek: a szemben fekvő oldalak hosszúságainak összege
azonos.

Síkon húrnégyszögnek nevezzük az olyan négyszöget, amelynek oldalai ugyanannak a körnek
a húrjai, vagyis, amelyhez találhatunk olyan kört, amelyik átmegy a négyszögnek mind a négy
csúcsán.
A síkgeometriában igaz a következő tétel: Ha egy négyszög szemközti szögeinek összege 180
fok, akkor a négyszög húrnégyszög.
A síkbeli négyszögek között találtunk olyan négyszögeket is, amelyek húrnégyszögek voltak,
és olyanokat is, amelyek nem voltak húrnégyszögek.
Mi a helyzet a gömbön? Van-e értelme a gömbön is ugyanilyen különbséget tenni a
négyszögek között? Ha nincs, akkor nem is érdemes a húrnégyszögek tételéről beszélni.
Ha igen, akkor mondjuk ki a húrnégyszögekre vonatkozó állítást a gömbi geometriában!
(Nem tételt, csak állítást, hiszen még nem tudjuk, igaz-e vagy sem. Tétel akkor lesz belőle, ha
bebizonyítjuk.)
Kísérletezzünk a gömbön! Igaz-e az állítás vagy sem? Ha igaz, lehet-e ugyanúgy bizonyítani,
mint a síkon? Ha nem igaz, akkor a síkbeli bizonyításnak melyek azok a lépései, amelyek nem
vihetők át a gömbre? És ha nem igaz, akkor teljesen menthetetlen-e, vagy van olyan része,
ami a gömbön is igaz marad? Ki tudunk-e mondani bármilyen igaz tételt a gömbön a
húrnégyszögekről?
Válasz kérdéseinkre: Igen, a gömbön is vannak húrnégyszögek és nem-húrnégyszögek.
(Érdekes, szép kísérlet gyorsabban haladóknak: Ha egy gömböt egy síkkal elmetszünk,
mindig kört kapunk. Ha egy gömbi négyszög húrnégyszög, akkor a csúcsain ugyanaz a gömbi
kör megy át. Mindez annyit jelent, hogy ha narancshéjból kivágunk egy gömbi
húrnégyszöget, és rátesszük az asztallapra, akkor a húrnégyszög mind a négy csúcsa az
asztallapon áll, mint az alábbi, bal oldali ábrán. Ha a négyszög nem húrnégyszög, akkor csak
három csúcs érinti az asztalt – a négyszög billeghet az asztalon!)
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A gömbre átfogalmazott állítás így hangzik: Ha egy gömbnégyszög szemközti szögeinek
összege 180 fok, akkor a gömbnégyszög húrnégyszög. Igaz-e vagy sem?
Gömbön a szemközti szögek összege nem lehet 180 fok. A gömbnégyszög szögösszege több,
mint 2·180 = 360 fok, tehát semmilyen valódi gömbnégyszög szögösszege nem lehet 360 fok.
Az állítás tehát ebben a formában nem igaz.
Igaz marad viszont a gömbön is, hogy húrnégyszögben a szemközti szögek összege egyenlő
egymással (ha nem is 180 fokkal!). Ezt legkönnyebben úgy láthatjuk be, ha a húrnégyszög
csúcsai összekötjük a körközépponttal:

Négy egyenlőszárú háromszöget kapunk, amelyekben a szárak hosszúsága mindenütt a kör ’r’
sugarának hosszával egyenlő. Mindegyik egyenlőszárú háromszögben az alapon fekvő szögek
egyenlők egymással. Látható, hogy a négyszög szemközti szögeiben mind a négyféle, az
alapokon fekvő szög egyszer előfordul, az összegük tehát (a + b + c + d)-vel egyenlő, vagyis a
szemközti szögek összege itt is azonos egymással.
(Megjegyzés: A bizonyítás kis módosítással arra az esetre is elvégezhető, ha a kör
középpontja a négyszög oldalán, vagy a négyszögön kívül van.)
Mivel a gömbnégyszög szögösszege több, mint 360 fok, ezért a gömbi húrnégyszögben a
szemközti szögek szögösszege mindig több 180 foknál.
Feladatok
1. (Szerkesztés-gondolkozás:) Síkon és gömbön: rajzoljunk húrnégyszöget, kössük össze a
csúcsait a körközépponttal, és szerkesszünk a négy sugárra a végpontjukban négy
merőlegest! Így újabb négyszöget kapunk. Mit mondhatunk a szemben fekvő oldalak
hosszáról – síkon és gömbön?

Két segítő megjegyzés: Síkon is, gömbön is igaz, hogy az érintő mindig merőleges az
érintési ponthoz tartozó sugárra. Igaz az is, hogy külső pontból az érintési pontokig húzott
két szakasz egyenlő hosszú:
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Megoldás: Ahogyan a húrnégyszögnél a szögek esetében, itt az oldalak hosszánál
tapasztaljuk, hogy a szemben fekvő oldalak hosszúságának összege (a+b+c+d)-vel
egyenlő, vagyis a szemközti oldalak összege azonos egymással.

2. (Gondolkozás-képzelőerő:) Láttuk, hogy a síkon a húrnégyszög szemközti szögeinek
összege 180 fok, a gömbön viszont csak annyi igaz, hogy a szemközti szögek összege
egyenlő egymással. Ha létezne olyan, harmadik geometria, amelyik mindig ellenkező
módon térne el a síktól, mint a gömb, akkor ebben a harmadik geometriában mit
mondhatnánk a húrnégyszög szemközti szögeinek összegéről?

Megoldás: Ebben a geometriában a húrnégyszögek szemközti szögeinek összege
ugyanúgy egyenlő lenne, mint a síkon vagy a gömbön. Annyi lenne a különbség, hogy a
szemközti szögek összege mindig kisebb lenne 180 foknál! Pontosan ez történik a BolyaiLobacsevszkij-Gauss-féle hiperbolikus geometriában.

Formák és vetületek
Megjegyzés: A fejezet célja, hogy a földrajzban használatos vetítési módok lényegét
szemléltesse modellek és fényforrás segítségével. Háromféle vetítési módot mutatunk be
gömbfelületről a síklapra. Egyik a merőleges vetítés vagy ortogonális projekció, ahol végtelen
távoli pontból, végtelen távoli fényforrásból, a füzetlapra merőleges sugarakkal, azaz térbeli
párhuzamos egyenesekkel vetítjük a gömbfelületi ábrát a füzetlapra. Másik a sztereografikus
projekció, ahol a füzetlapra tett gömb legalsó pontja a Déli-sark, a fényforrás pedig az Északisarkon helyezkedik el. Ez a nevezetes vetítés gömbi köröket mindig síkbeli körökbe visz át,
de egyforma sugarú gömbi köröket nem feltétlenül egyforma sugarú síkbeli körökbe képez le.
Végül, a gnomonikus vagy középpontos vetítés a gömb középpontjába helyezett fénysugárral
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vetíti a gömbfelületi rajzot a síklapra. Ez a vetítés gömbi egyeneseknek síkbeli egyeneseket
feleltet meg.
Rajzoljunk egy papírlapra köröket, négyzeteket, és tekerjük össze a papírlapot hengerré! Azt
tapasztaljuk, hogy a síkfelületet átalakíthatjuk hengerfelületté. A körök, négyzetek más
formájúak lesznek, mint a síkon voltak. Ha a papírlapot újra kisimítjuk, visszakapjuk az
eredeti köröket, négyzeteket.
Vágjunk ki alufóliából tenyérnyi darabot, és próbáljuk rásimítani a gömbre! Sehogyan sem
sikerül! Vagy a szélén, vagy a közepén mindenképpen ráncos marad.
Narancshéj nagyobb darabját próbáljuk belesimítani az asztallapba! Ez sem sikerül.
Ezek a kísérletek azt mutatják, hogy a síkfelületet és a hengerfelületet át lehet egymásba
alakítani, de síkfelületnél és gömbfelületnél ez nem lehetséges.
Földgolyónk, amelyen élünk, nagyon jó közelítéssel gömb alakú. Ha a kontinenseket,
szigeteket és más földrajzi formákat síklapon akarjuk ábrázolni, akkor ez az ábra
mindenképpen torzítani fogja a valóságos formákat, mert a sík és gömb nem alakítható át
egymásba.
Ha síktérképet akarunk készíteni, először el kell döntenünk, hogy a valóságos földrajzi,
gömbfelületi formák milyen tulajdonságait akarjuk minél pontosabban ábrázolni, és milyen
tulajdonságok kevésbé fontosak számunkra. Ha már döntöttünk, akkor olyan módszert kell
választanunk a gömbi formák síklapon történő ábrázolásához, ami leginkább megfelel
céljainknak.
Kísérletezzünk három módszerrel, amelyekkel a gömbi ábrákat síklapra vetíthetjük! A
kísérletekhez félgömbfóliákat, és halogénlámpát használtunk. A halogénlámpa erős, kicsi,
pontszerű fényforrás.
Mind a három módszerhez olyan félgömbfóliát használtunk, amelyre színes köröket
rajzoltunk. Azt vizsgáltuk, hogy más-más vetítésnél hogyan változik a körök formája és
mérete. A félgömbfóliát úgy tettük rá a fehér papírlapra, hogy középpontja érintkezett a
papírlappal (vagyis a középpontján állt), pereme pedig fölfelé nézett. A halogénlámpát mindig
pontosan az alátámasztási pont fölött helyeztük el. A három módszer abban különbözött, hogy
változtattuk a halogénlámpa magasságát az asztallap fölött.
Az első módszer a merőleges vetítés (latin eredetű kifejezéssel nevezik ortogonális
projekciónak is). Ennél a módszernél a fénysugarak merőlegesen esnek az asztallapra. Ezt
pontosan megvalósítani nem lehet, mert ehhez végtelen messzire kellene elvinnünk a
fényforrást. Annyit tehettünk, hogy „jó messzire” elvittük a fényforrást: olyan magasra
emeltük az asztallap fölé, amíg csak lehetett, és ahonnan a vetület a papírlapon még elég jól
látszott.
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Mindkét ábrán jól látszik, hogy itt az alátámasztási ponthoz közeli körök kevéssé torzulnak, a
perem közelébe eső körök viszont ellipszisekké lapulnak össze a síkon. Ezeknek a síkbeli
ellipsziseknek nagyobbik és kisebbik tengelye közül a kisebbik tengely mutat a kör
középpontja felé.
A második módszernél a fényforrást a gömb középpontjába helyezzük. (A latinos
szakkifejezés: gnomonikus projekció.)
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Itt is torzulnak a körök, és itt is ellipszisekké változnak, de most a nagyobbik tengelyük mutat
a kör középpontja felé.
Ez azt jelenti, hogy a lámpa mozgatása közben valahol kell lennie olyan helyzetnek, ahol az
egyik irányban lapuló ellipszisek éppen átlépnek másik irányban lapuló ellipszisekké, vagyis,
ahol a félgömb összes köre éppen körnek látszik.

A kísérletek azt mutatják, hogy ebben a helyzetben a lámpa éppen a gömbnek az asztallaptól
legtávolabbi pontján áll. Földrajzi hasonlattal: Ha a gömbnek az asztallappal érintkező pontját
Déli-sarknak nevezzük, akkor a lámpának éppen az Északi-sarkon kell állnia. Láthatjuk, hogy
itt a körök lehetnek kisebbek és nagyobbak, még akkor is, ha a gömbfólia minden köre
egyforma nagy volt, de minden gömbi kör - kör marad a síkvetületen is! Ennek a módszernek
a neve (itt már csak a latinos kifejezést szoktuk használni): sztereografikus projekció. Ez a
módszer tehát megőrzi a földrajzi formák alakját, de az egymáshoz viszonyított nagyságukat
megváltoztathatja.

