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I. Sokszögek és négyszögek  

Módszertani megjegyzés: A modul feldolgozását néhány bevezető gondolat után cso-
portmunkában célszerű elkezdeni az alább megadott kérdésekre válaszolva, tankönyv 
nélkül (ui. azokat a dolgokat gyűjtik össze a gyerekek, amit a tankönyvben később is-
métlő jelleggel megtalálnak). Ajánlott olyan projekteket indítani, amelynek keretében 
a tanulók anyagokat gyűjtenek sokszögekből felépülő művészeti alkotásokról (például 
Vasarely vagy Escher munkáiból) vagy a csempézésről (síkkitöltés, például Penrose 
csempézései). 
 

Életünk nagy részét sokszögek között éljük. Általában sokszögek határolják épületeinket, 

bútorainkat, lakásaink alaprajza is többnyire sokszög alakú, és a külső vagy belső tereket 

többnyire sokszög alakú elemekkel burkoljuk. Sokszögekből művészeti alkotásokat is lehet 

létrehozni, gondoljunk például Victor Vasarely magyar származású világhírű képzőművész 

munkáira. 

 
A sokszögeket szakaszok határolják, a szakaszok metszéspontjai a sokszög csúcsai (A, 

B, C, …). Átlóknak nevezzük a sokszög nem szomszédos csúcsait összekötő szaka-

szokat.  

 

Módszertani megjegyzés: Csoportmunkában kérjünk választ a következő bevezető kérdésekre 
(például 5 csoportban). A tanári modul végén található, külön kinyomtatható fraktál segítsé-
gével  a tanulók átismételhetik, hogy milyen szimmetriákat ismernek. 
 
1. Milyen sokszögeket ismertek? Csoportosítsátok azokat különböző szempontok szerint 

(egyenlő oldalhosszak, párhuzamos oldalak, szimmetriák stb.)! 
 
2. Hogyan definiálnátok a trapézt? Milyen tulajdonságait (kerület, terület, szimmetria is), 

nevezetes vonalait ismeritek? Milyen speciális trapézokat tudtok felsorolni? Hol találko-
zunk trapéz formájú alakzatokkal a hétköznapok során? 

 
3. Hogyan definiálnátok a paralelogrammát? Milyen tulajdonságait (kerület, terület, szim-

metria is), nevezetes vonalait ismeritek? Milyen speciális paralelogrammákat tudtok felso-
rolni? 

 
4. Hogyan definiálnátok a téglalapot? Milyen tulajdonságait (kerület, terület, szimmetria is), 

nevezetes vonalait ismeritek? Milyen speciális téglalapokat tudtok felsorolni? Milyen sze-
repe van a téglalapnak a mindennapi életünkben? 

 
5. Hogyan definiálnátok a szabályos sokszöget? Milyen tulajdonságait (kerület, terület, 

szimmetria is), nevezetes vonalait ismeritek? Milyen speciális szabályos sokszögeket tud-
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tok felsorolni? Gyűjtsetek olyan alakzatokat a hétköznapi életből, ami szabályos sokszög 
alakú. 

 
Érdeklődő tanulóknak indíthatunk kutatási projekteket a parkettázással vagy csempézéssel 
kapcsolatban (a sík hézagmentes lefedését csempézésnek vagy parkettázásnak hívják). 
 

Konvex sokszög: bármely két belső pontját összekötő szakasz a 

sokszögön belül halad. A nem konvex, azaz konkáv sokszögben 

van legalább két olyan pont, melyeket összekötő szakasz a sok-

szögön kívül is halad. A konkáv szögnek nincs külső szöge, ezért 

külső szögekről csak konvex sokszöget esetén beszélünk. 

 

Azokat a konvex sokszögeket, amelyeknek minden szöge és oldala egyenlő, szabályos sok-

szögeknek nevezzük. A szabályos sokszög egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy kör írható 

köré is (azaz olyan kör, amely a sokszög minden csúcsán áthalad), és bele is (azaz olyan kör, 

amelynek a sokszög minden oldalegyenese az érintője). 

 

Speciális négyszögek definíció  

Deltoid: olyan négyszög, amelynek van két egyenlő szomszédos oldalpárja. 

Trapéz: olyan négyszög, amelynek van párhuzamos oldalpárja. 

Paralelogramma: olyan trapéz, amelynek van két párhuzamos oldalpárja . 

Rombusz: olyan paralelogramma, amelynek minden oldala egyenlő. 

Téglalap: olyan paralelogramma, amelynek minden  szöge derékszög. 

Négyzet: olyan paralelogramma, amelynek minden oldala és szöge egyenlő. 

 

Négyszögek csoportosítása az oldalak egyenlősége szerint: 
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Négyszögek csoportosítása az oldalak párhuzamossága szerint: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néhány további kapcsolat a négyszögek között: 

 
Módszertani megjegyzés: Javasoljuk, hogy a tanulók házi feladatként a füzetükbe másolják át 

a fenti halmazábrákat, és rajzoljanak a megfelelő helyekre 2-2 példát is. 

 
Feladatok 

 1. Válaszd ki az igaz állításokat: 

a) Minden paralelogramma trapéz is. 

b) Minden téglalap rombusz is. 

c) A rombuszok paralelogrammák is. 

d) Minden rombusz deltoid. 

e) Minden téglalap paralelogramma.   

f) A négyzetek a téglalapok és a rombuszok halmazának metszetében helyezkednek el. 

g) A négyszögben a belső szögek összege 360°. 

h) Minden sokszögben a belső szögek összege 360°. 

i) Minden konvex sokszögben a külső szögek összege 360°. 

j) Van olyan trapéz, amelyik deltoid is. 

k) Van olyan rombusz, amelyik nem trapéz. 

l) Minden trapézba írható (mind a négy oldalát érintő) kör 

m) Minden négyszögbe írható mind a négy oldalát érintő kör 

Megoldás: Igazak: a, c,d, f, g, i, j. 
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 2. A speciális négyszögek közül melyik lehet, és melyik nem lehet konkáv négyszög? 

Válaszodat indokold! 

Megoldás: Csak a deltoid lehet konkáv, mert csak annak lehet homorúszöge. 

 

 3. Melyik szék az, ami eltérő lábhosszai mellett sem billeg: 

a) háromlábú szék; b) 4 lábú szék? 

Megoldás: 

3 pont egyértelműen meghatározza a síkot (de 2 még nem). Ezért a háromszög három 

csúcsa, vagyis a 3 lábú szék lábainak „végpontjai” egyértelműen kijelölnek egy síkot. 4 

vagy több pont a térben már több síkot is kijelölhet (ezek már nem feltétlenül síkidom-

ok, hanem térbeli alakzatok is lehetnek; síkidom esetén nem billeg a szék). 

Módszertani megjegyzés: Érdeklődő diákokkal érdemes megbeszélni, hogy 4, 5, 6 stb. pont 

legfeljebb hány síkot határozhat meg a síkon. Ugyanannyit, mint ahányféleképpen a pontok-

ból 3 elemű halmazokat tudunk alkotni, vagyis n pont esetében ⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
3
n

, így 4 pont esetén 4 síkot. 

A kombinatorika modulban ezt a Pascal-háromszög kapcsán vizsgáltuk. 

 

 4. Milyen betűjelű négyszög deltoid, trapéz, paralelogramma, rombusz, illetve téglalap? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Megoldás:  

Deltoid: e,f,c,g; trapéz: a,b,c,d,g,h; paralelogramma: b,c,g,h; rombusz: c,g; téglalap: g,h. 

 

 5. Mi a véleményed a következő halmazábrákról? Helyesek vagy sem? 

a)       b) 
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Megoldás: 

a) az ábra helyes, ábrázolja a speciális négyszögek összes csoportját; a Venn-diagram 

jelenlegi formájában a trapéznak az a része, amelyik deltoid, de nem paralelogramma, 

üres halmaz, vagyis a deltoidok és trapézok metszete kellene, hogy rombusz legyen; b) 

nem jó, mert nem minden téglalap deltoid. 

 
A sokszögek szögei 

 
 

Mintapélda1  

Számítsuk ki a szabályos ötszög belső és külső szögeit, valamint ezek összegét! 

Megoldás:  

5 egybevágó, egyenlőszárú háromszög található az ötszög kö-

ré írható kör középpontjánál, így egy középponti szög nagysá-

ga °=° 72
5

360  . A belső szög °=°−°=⋅ 108721802 α . A 

külső szög °=°−° 72108180  . A belső szögek összege így 

5·108° = 540°, a külső szögek összege 5·72° = 360°.  

 

Mintapélda2 

Számítsuk ki az n oldalú konvex sokszög belső és külső szögeinek összegét! 

Módszertani megjegyzés 

Ezt általában nem sikerül a tanulóknak önállóan kiszámítani. A külső szögek összegének 

meghatározását viszont rá lehet bízni a tanulókra, csoportmunkában. A jobbak egy kis segít-

séggel: „Vedd hozzá a mellettük fekvő belső szögeket is”, meg szokták oldani. 

Megoldás:  

A sokszög egy csúcsából 3−n  átló húzható, ami a sokszöget 

2−n  kis háromszögre bontja. A sokszög szögösszege épp 

ezen kis háromszögek belső szögeinek összege. 
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A belső és a külső szögek 180°-ra egészítik ki egymást. A külső 

szögek összegét úgy kapjuk, hogy °⋅180n -ból kivonjuk a belső 

szögek összegét: °=°⋅−−°⋅ 360180)2(180 nn . 

 

 

 

 

További összefüggések a négyszögek szögeivel kapcsolatban 

 

A trapéz egy száron fekvő szögei társszögek ( )αα −°180és . 

 

A paralelogramma egy oldalon fekvő szögei társszögek, a 

szemközti szögek váltószögek. 

 

Feladatok 

 6. Egészítsd ki a szabályos sokszögre vonatkozó táblázatot! 

 a) b) c) d) e) f) g) h) 

csúcsok száma 6 10 n      

belső szög    150° 160°    

külső szög      40°   α  

belső szögek összege       540°  

Megoldás:   
 a) b) c) d) e) f) g) h) 

csúcsok száma 6 10 n 12 18 9 5 360/α * 

belső szög 120° 144° 180°– 360°/n 150° 160° 140° 108° 180°- α 

külső szög 60° 36° 360°/n 30° 20° 40° 72° α  

belső szögek összege 720° 1440° (n–2)·180° 1800° 2880° 1260° 540° (360/ α –2)180° 

* Mivel a csúcsok száma n   3egész, ezért α osztója 360-nak: α   {1°; 2°; 3°; 4°; 5°; 6°; 

8°; 9°; 10°; 12°; 15°; 18°; 20°; 24°; 30°; 36°; 40°; 45°; 60°; 72°; 90°; 120°} 

Az n oldalú konvex sokszög belső szögeinek összege: ( ) °⋅− 1802n . 

Az n oldalú konvex sokszög külső szögeinek összege: 360°. 
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 7. Mekkorák a trapéz hiányzó szögei, ha két szemközti szöge  

a) 70° és 100°;  b) 30° és 120°; c) 40° és 90°. 

Megoldás: a) 110° és 80°; b) 150° és 60°; c) 140° és 90°. 

 

 8. A rombusz egyik szöge 42°-os. Mekkora szöget zárnak be az átlók az oldalakkal? 

Megoldás: 21° és 69°. 

 

 9. Mekkorák annak a rombusznak a szögei, amelynek kerülete 24 cm, magassága pedig 

3cm? 

Megoldás: 

Az oldal 6 cm, a magasság a fele, vagyis szabályos 

háromszöggé kiegészíthető az ábra. Így a szögek 30° és 150°. 

 

 10. A téglalap oldala és az átló 21°-os szöget zárnak be. Mekkora a két átló által bezárt 

szög? 

 

Megoldás:  

A téglalap adott oldallal párhuzamos középvonalát behúzva a keletkező váltószögek mi-

att 42°. 

 

 11. Egy téglalapban az átlók 50°-os szöget zárnak be egymással. Mekkorák az átló és az 

oldalak hajlásszögei? 

Megoldás: 65° és 25°. 

 

 

 

 

 12. Egy deltoidban a két szemközti szög 36° és 138°. Mekkora a többi szög, és mekkora 

szögeket zárnak be az átlók az oldalakkal? 
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Megoldás:  

Az ábra elkészítése után a derékszögű háromszögek szö-

geivel számolva a következő eredményeket kapjuk: 93°, 

93°, 18°, 69°, 72°, 21°. 

 

 13. Igazold a következő állítást: ha a téglalap átlói 60°-os szöget zárnak be, akkor az egyik 

oldal fele akkora, mint az átló. 

Megoldás: A két félátló és a rövidebb oldal szabályos háromszöget alkot. 

 
 14. Egy ötszögben legfeljebb hány konkáv szög lehet? És egy hatszögben? Készíts rajzot 

is! 

Megoldás:  

A konvex sokszögek belső szögösszegére vo-

natkozó tételt a konkáv sokszögek esetén is 

használhatjuk. Három konkáv szög összege 

540°-nál több, de  egy  ötszögben a  belső  szö-

gek  összege ( ) °=°⋅− 5401802n . Ezért legfel-

jebb két konkáv szög lehet egy ötszögben. 

Hatszögben már lehet három konkáv szög is, annál több nem. 

 
 15. Tekintsük azt a háromszöget, amelyet a paralelogramma egy külső szögének 

szögfelező egyenese és a szögfelezőhöz nem tartozó oldalak egyenese alkot. 

Számítsuk ki ennek a háromszögnek a szögeit, és állapítsuk meg, mit mondhatunk a 

háromszögről! 

Megoldás:  

A háromszög szögeit kiszámítva látható, hogy a 

CPQ háromszög egyenlőszárú. A számítás:  

2
90)(180:enháromszögb

2
90

2
180180

)(180:enháromszögb

;
2

90
2

180

αγαδ

ααα

βαγ

ααβ

−°=+−°=

−°=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −°+−°

=+−°=

−°=−°=

PCQ

APD

Azaz   =  , vagyis PC = QC, a háromszög egyenlőszárú. 
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Egyszerűbb megoldás: Az A csúcsnál a szögfelező a paralelogramma külső szögét   és  ’ 

szögekre bontja ( = ’).  = ’, mert váltószögek,  = , mert egyállású szögek. Így  = , 

vagyis PQC egyenlőszárú háromszög. 

Megjegyzés: ha α másik külső szögfelezőjét rajzoljuk be, ugyanez a helyzet. 

 

 16. Mennyivel változik a konvex sokszög belső szögeinek összege, ha az oldalak számát 

megnöveljük 

a) 6-tal; b) kétszeresére. 

Megoldás:  

a) 1080°-kal megnövekszik; 

b) ( ) ( ) °⋅+°⋅−=°⋅− 180180218022 nnn , vagyis a belső szögek összege  °⋅180n -kal 

növekszik. 
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II. A sokszögek nevezetes vonalai, szimmetriái 

A sokszögek átlói 

 
Mintapélda3 

Számítsuk ki egy n oldalú konvex sokszög átlóinak a számát! 

Megoldás:  

Egy csúcsból nem húzható magába és a szomszédos csúcsokba átló, ezért 3−n  átló 

húzható. Ha végigmegyünk a csúcsokon, mindből ugyanannyi húzható. 

Mivel n csúcs van, ezért ( )3−⋅ nn  átlót számoltunk. Minden átlót beszámítottunk mind-

két végénél, ezért a szorzatot osztani kell kettővel. 

 

 

 

 

Mintapélda4 

Válaszoljunk a következő kérdésekre! 

a) Melyik négyszögben felezik az átlók a szögeket? 

b) Melyik négyszögben merőlegesek egymásra az átlók? 

c) Melyik négyszögekben felezik egymást az átlók? 

Megoldás:  

a) Deltoidban a szimmetriaátló; rombuszban, négyzetben mindkét átló. 

b) Deltoidban, és mindenben, ami deltoid: rombuszban, négyzetben. 

c) Mindenben, ami paralelogramma: téglalapban, rombuszban, négyzetben. Azaz a kö-

zéppontosan szimmetrikus négyszögekben. 

Módszertani megjegyzés: Típushiba, hogy a trapézt mondják. Pedig ott az alapok ará-

nyában osztják egymást az átlók. 

Az n oldalú konvex sokszögben az átlók száma: ( )
2

3−⋅ nn . 
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Mintapélda5 

Szerkesszünk trapézt, ha adottak az oldalai: az alapok 16 cm és 6 cm, a szárak 6 cm és 8 cm. 

Megoldás:  

A vázlatból észrevehetjük, hogy az AB’D há-

romszöget három oldalhosszának ismeretében 

(6 cm, 8 cm; 16 – 6 = 10 cm) meg tudjuk szer-

keszteni. 

Megjegyzés: Az AB’D háromszög oldalai (6, 8, 10) pitagoraszi számhármast alkotnak, ezért ez 
a háromszög derékszögű, vagyis a két szár (befogók) adatai és a közbezárt 90 fokos szög  
segítségével  is megszerkeszthető. 
 

 

Feladatok 

 17. Hány oldalú a konvex sokszög, ha az átlók száma 

a) 5;  b) 14;  c) 20;  d) 27 ? 

Megoldás: 

A másodfokú egyenlet megoldóképletének megtanulásáig csak logikailag oldható meg a 

feladat. Az 
2

)3( −nn  képlet alapján a megadott átlók kétszerese egy olyan két tényezős 

szorzat, melynek tényezői természetes számok, és 3 a különbségük. Eredmények: 5; 7; 

8; 9. 

 

 

 18. Mekkora a szabályos ötszög átlója, ha az oldalhossza 6 cm, és a köré írható kör sugara 

 5,1 cm? 

Megoldás:  

A vázlat elkészítése után a Pitagorasz-tételt kétszer alkalmazva 

12,4=y cm és 7,9=x cm.  
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Módszertani megjegyzés: 9. évfolyamon még nem használunk szögfüggvényeket, ezért adjuk 

meg az oldalt és a sugarat egyaránt. A megadott adatok biztosítják, hogy az oldalhoz tartozó 

középponti szög kerekítve 72° legyen. 

 

 19. A szimmetrikus trapéz alapjai 4 cm és 7 cm, szárai 4,6 cm hosszúak. Mekkora a trapéz 

területe és átlója? 

Megoldás:  

A Pitagorasz-tételt alkalmazva 35,4=m cm, így a terület 

23,9 cm2. Átlója cm01,735,45,5 22 =+ . 

 

 

Középvonalak 

Háromszögek és négyszögek esetén középvonalaknak nevezzük az oldalfelező pontokat ösz-

szekötő szakaszokat. 

     

2
ak = ;      ak ||    ak || ;    ak =        ak || ;       

2
cak +=  

 

Az ábra segítségével gondold át, hogy a 

trapézban a középvonal hossza miért éppen a 

két alap összegének a fele? 

 

 

Feladatok 

 20. a) Mekkora a trapéz középvonala, ha alapjai 15 és 27 cm hosszúak? 

b) Egy trapézban a középvonal hossza 18 cm, egyik alapja 10 cm. Mekkora a másik 

alap? 

c) Egy trapézban az egyik oldal a másik háromszorosa, a középvonal hossza 16 cm. 

Mekkora a két alap? 
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d) Egy trapézban az egyik alap 1,4-szerese a középvonalnak, a másik alap hossza 6,6 

cm. Mekkora a középvonal és a másik alap? 

Megoldás: a) 21 cm; b) 26 cm; c) 8 cm és 24 cm; d) 11 cm és 15,4 cm.. 

 

 21. A háromszöget középvonalai 4 háromszögre bontják. Mennyi az eredeti háromszög 

kerülete, ha a keletkező háromszögek kerületeinek összege 

a) 20 cm; b) 
2
25  cm; c) x cm. 

Megoldás: 10 cm; 
4
25 cm; 

2
x cm. 

 

A sokszögek szimmetriái 

A környezetünkben előforduló tárgyak és természeti jelenségek (például  hópelyhek, növé-

nyek stb.) igen sokszor majdnem teljesen szimmetrikusak. Ilyen az emberi alak is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatok 

Módszertani megjegyzés: 

A szimmetriákat a modul elején megbeszélhetjük egy fraktálrajz kapcsán. Amennyiben van 

elegendő időnk, az itt található feladatokat javasolt csoportmunkában átvenni. 

 

 22. Keress tengelyesen szimmetrikus alakzatokat a sokszögek között, valamint a 

környezetedben! Hány szimmetriatengelyt találsz rajtuk? 

 

 23. Keress középpontosan szimmetrikus alakzatokat a sokszögek között, valamint a 

környezetedben! 
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 24. Keress forgásszimmetrikus alakzatokat a sokszögek között, valamint a 

környezetedben! Hányféle forgásszögre szimmetrikusak? 

 

 25. Készíts magyarázó halmazábrákat, amelyek a következő tulajdonságoknak megfelelő 

sokszögek csoportjait szemléltetik! 

a) Tengelyesen szimmetrikus sokszögek 

b) Középpontosan szimmetrikus sokszögek 

c) Forgásszimmetrikus sokszögek 

Megoldás: 

a) Tengelyesen szimmetrikus sokszögek: egyenlőszárú háromszög, deltoid (így rom-

busz, négyzet is), húrtrapéz, (tengelyesen szimmetrikus trapéz), szabályos sokszögek. 

b) Középpontosan szimmetrikus sokszögek: paralelogrammák, páros oldalszámú szabá-

lyos sokszögek. 

c) Forgásszimmetrikus sokszögek: szabályos sokszögek (
n

°360 szögre a középpont kö-

rül, ahol n a sokszög oldainak a száma). 

 

 26. Hány szimmetriatengelye van a szabályos sokszögnek, ha oldalainak száma 

a) 8; b) 9. 

Megoldás: a) 8;      b) 9. 
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III. A konvex sokszögek területe  

A konvex sokszögek területének kiszámítását visszavezet-

jük a háromszögek területeire: egy csúcsából kiinduló át-

lókkal háromszögekre bontjuk a sokszöget, ezeknek a terü-

leteit kiszámoljuk, majd összeadjuk. 

 

 

 

Mintapélda6 

Számítsuk ki az ábrán található négyszög területét rácsegy-

ségben! 

Megoldás: 

Két háromszögre bontjuk a négyszöget, és külön szá-

moljuk a területeket: 

 

 

 

 

 

5,6)1043(
2
115

52
2
141

2
131

2
1351

=++⋅−

=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅−⋅=T

 
5,10)8910(

2
124

81
2
133

2
152

2
1382

=++⋅−

=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅−⋅=T

 

T = T1 + T2 = 17 területegység. 

 

 

A speciális négyszögek területe 

  Deltoid: 
2

feT ⋅= , ahol e és f a deltoid átlói.  

Hasonlóan számíthatjuk ki a rombusz és a négyzet területét, hisz azok is deltoidok. 

 

 

T = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 
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  Paralelogramma: amaT ⋅= , vagyis az oldal és a hozzá tartozó magasság szorzata. 

 

  Trapéz: mcaT ⋅+=
2

 

 

 

 

  Téglalap: baT ⋅= , vagyis két szomszédos oldalának szorzata. 

 

  Négyzet: 2aT = , ahol a az oldal hossza, de kiszámítható 
2

2dT =  képlettel is, ahol d a 

négyzet átlója. 

 

 

Mintapélda7 

Fejezzük ki a háromszög, a trapéz és a paralelogramma területét a középvonal segítségével! 

Mi a közös a képletekben? 

Megoldás:  

A háromszöget kiegészíthetjük paralelogrammává, melynek egyik oldalhossza a közép-

vonal duplája. Így a háromszög területe kmkmT ==
2

2 .  

Ez abból is adódik, hogy a középvonal fele akkora, mint az oldal, így 

kmmaamT ===
22

. 

Paralelogramma esetén kmamT == . 

Trapéz esetén kmmcaT =+=
2

. 

 

Módszertani megjegyzés 

Felfedezhetik, hogy mindhárom esetben T= k·m   
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Feladatok 

 
 27. Számítsd ki az ábrán látható sokszögek területeit rácsegységben! 

 

Megoldás: a) 20;  b) 14;  c) 32;  d) 14;  e) 27,5;  f) 15;  g) 33,5. 

 

 28. Rajzold le, hogyan lehet átdarabolással készíteni 

a) deltoidból téglalapot;  b) paralelogrammából téglalapot; 

c) trapézból téglalapot;  d) trapézból paralelogrammát. 

 

 29. Határozd meg a deltoid területét és számold ki az oldalait, ha a hosszabb átlója 20 cm, 

amit a 8 cm-es másik átló 1 : 3 arányban oszt! 

Megoldás: 80 cm2; 6,4 cm; 15,5 cm. 

 

 30. Határozd meg a következő síkidomok területét és számold ki az oldalait! A távolságok 

centiméterben értendők. 
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Megoldás: 

a) a hiányzó oldalak  mindegyikének hossza 7,07 cm;  a terület:68,3 cm2;  

b) 16 cm, 41,86 cm, 11,31 cm; 247,44 cm2. 

 

 31. Számítsd ki ennek a szabálytalan 

alakú telek területét! 

 

 

Megoldás: 4035 m2. 

 

 

 

 32. Töltsd ki a táblázatot (minden távolság cm-ben értendő)! 

a 20 173 27 35 

b 8 82  18 

c   10 16 

d 6 58 13  

m 5 40 11 9 

e     

f     

T     

 

Megoldás: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

a 20 173 27 35 

b 8 82 14, 9 18 

c 10,4 59,4 10 16 

d 6 58 13 9,6 

m 5 40 11 9 

e 17,4 109,0 20,2 21,4 

f 14,6 137,0 22,9 32,9 

T 76,1 4648,4 203,5 229,5 
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 33. Ez a forma a gótikus csillagboltozat alapját képezi. 

Számítsd ki a szimmetrikus csillag területét, ha   

a) x = 3 cm,  x : y = 3 : 1; b) x = 40 cm, y = 20 cm. 

Megoldás:  

A középpontban 45°-os szög található, ezért annak a há-

romszögnek a területe, amelynek oldalai x és y: 

2
2
yx

t
⋅

= ; a csillag területe tT 8= . Eredmények: a) 

8,49 cm2; b) 2262,74cm2. 

 

 34. Töltsd ki a táblázatot! (e és f a deltoid két átlója)  

 

 

 

 

 

 

 

Megoldás: 

 

 

 

 

 

 

 

 35. Milyen kiszerelésekben vásároljunk festéket, 

ha az ábrán látható, ötszög alakú területet há-

romszor kell lefestenünk? A festék kiadóssága 

8 m2/liter, és árulják 0.25, 0.5 , 1, 5, és 20 lite-

res kiszerelésekben? A nagyobb kiszerelés éri 

meg jobban. 

 a) b) c) 

e  8 egység 52 m 

f 10 cm   

a 12 cm 5 egység 25 m 

b 23 cm   

T  20 egység2 624 m2 

 a) b) c) 

e 33,36 cm 8 egység 52 m 

f 10 cm 5 egység 24 m 

a 12 cm 5 egység 25 m 

b 23 cm 4,44 egység 33,31 m 

T 166,8 cm2 20 egység2 624 m2 



30    MATEMATIKA „A” • 9. ÉVFOLYAM Tanári útmutató 

 

 30

Megoldás: 

A sokszög területét kiszámítva az 4,97m2-nek adódik, ezt hárommal szorozva 14,91m2-t 

kapunk. 8-cal osztva 1,87 liter festékre van szükség, vagyis 2 db egy literes doboz fes-

téket érdemes vásárolni. 

 

 36. Tervezz magadnak íróasztalt, és számítsd ki, hogy az elkészítéséhez mennyi pénz 

szükséges (a bútorlapot m2-ben kell számítani, 1 m2 ára 2800 Ft)!  

 

A tervezést az ábrán látható asztalon is gyakorolhatod: 

először elkészítjük a sematikus rajzát, megállapítjuk az 

elemek méreteit, meghatározzuk az elemek területeit, 

és összeadjuk. 
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IV. Sokszögekkel kapcsolatos feladatok  

 

 37. Egy egyenlőszárú háromszög alapjának egy tetszőleges pontjából párhuzamosokat 

húzunk a szárakkal. Bizonyítsd be, hogy az így keletkező paralelogramma kerülete 

független attól, hogy az alap melyik pontjából húztuk a párhuzamosokat. 

Megoldás:  

A szögek egyenlősége miatt a keletkező kis háromszögek is 

egyenlőszárúak, ezért a paralelogramma kerülete megegyezik 

a szárak összegével. Mivel ez fix hosszúság, azért független a 

pont választásától. 

Betűkkel ugyanez: CQRPAR == , és QBPQRC == . 

Vagyis állandó2 ==+++=+++ ACQBCQRCARCRQCPQRP . 

 

 38. Egy téglalapban az egyik oldal felezőpontját a szemközti csúcsokkal összekötő 

szakaszok merőlegesek egymásra, és hosszuk 5 cm. Mekkora a téglalap kerülete és 

területe? 

Megoldás:  

Egyenlőszárú derékszögű háromszög alakul ki, aminek átfo-

gója (AB) az oldal 2 -szerese, magassága pedig ennek a fele. 

Így a kerület 21,21215523 ==⋅ cm, a terület 

25
2

2525 = cm2. 

 

 39. A szimmetrikus trapéz szárainak hossza megegyezik az egyik alappal (a). A trapéz 

egyik szöge 120°. Fejezd ki a-val a trapéz kerületét és területét! 

Megoldás:  

Szabályos háromszögekké lehet kiegészíteni a szárakat az 

ábra szerint, ha behúzzuk a trapéz magasságát. Így az isme-

retlen alap 2a, a kerület 5a, a terület 

2

2
33

2
33

2
aaamcaT ==+= . 
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 40. Az ABCD trapéz középvonala a BC szárat F-ben, a D-ből kiinduló, BC szárral 

párhuzamos szakaszt E-ben metszi (AB: hosszabb átló). Mekkora a trapéz két alapja, 

ha a középvonal 26 cm, és EF hossza 14,8 cm? 

Megoldás:  

2,118,1426 =−=GE . A háromszög középvonala – a  

tanultak szerint – AH = 2GE = 22,4, vagyis a hosszabb 

alap 7,324,228,14 =+ cm, a rövidebb alap 14,8 cm. 

 

 41. Egy szimmetrikus trapéz középvonala k, magassága m, hegyesszöge 45°. Fejezd ki k és 

m segítségével a trapéz kerületét és területét! 

Megoldás:  

Az ábráról leolvasható, hogy mck += , vagyis 

mkc −= . A hosszabb alap: mkmca +=+= 2 , 

a szárak: 2mb = . A trapéz kerülete =+−++=++= mmkmkbcaK 222  

( )mk 22 += , területe mkmcaT ⋅=+=
2

. 

 

 42. A város szélén egy oszlopon víztároló gömböt állítanak fel (hidroglóbusz), amit a 

gömb „egyenlítőjéhez” rögzített drótkötelekkel is megerősítenek. Mekkora egy 

drótkötél hossza, ha a gömb középpontja 47 méterre van a földtől, a gömb átmérője 24 

méter, és a földön a tartóoszlop középpontjától 30 méterre rögzítik? 

Megoldás: 

A vázlatról leolvasható, hogy a Pitagorasz-tételt kell alkalmazni. Az 

eredmény: 33,504718 22 =+=x m. 
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 43. Az ABCD téglalapot a AC átlója mentén összehajtjuk. Azt 

tapasztaljuk, hogy DEAD = . Számítsd ki az AB oldal 

hosszát, ha AD = 5 cm! 
 

 

Megoldás:   

A vázlatból leolvasható, hogy az ábra szimmetrikus EF 

egyenesére, és a felhajtás következtében AEAB = . A 

szimmetria miatt EBAE = , ABE szabályos háromszög. 

AC szögfelező, így °= 30α . Ezért DAE szög is 30°, és az 

egybevágóság miatt az ECF szög is 30°. Ez azt jelenti, 

hogy CEF háromszög egy szabályos háromszög fele, 

amelynek a magassága 
2
x =FC. Tehát 66,8352

2
35 ==⋅=x cm. 

 

 44. Tudtad-e, hogy ha egy papírszalagot „csomóba” kö-

tünk, szabályos ötszög keletkezik? Készítsd el a csomót 

egy 2 cm széles papírcsíkból és jelöld be a papírra öt-

szög oldalait. Hajtogasd szét, és színezd ki azonos szí-

nűre azokat a részeket, amelyek a papírszalag azonos 

oldalára esnek! 

Megoldás: 

 
 

 

 45. Mekkora annak a deltoidnak a területe, amelynek két oldala 13 és 37 cm, hosszabbik 

átlója 40 cm? 

Megoldás: 

Az ábra jelöléseivel a Pitagorasz-tételt felírva 
222 13=+ px  és 222 37=+ qx . Ezeket egymásból kivon-
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va kapjuk, hogy 2222 12001337 pq −==− , nevezetes azonosság felhasználásával 

( )( )pqpq −+=1200 . 40=+ pq  miatt 30=− pq . Ez utóbbi két egyenlet összeadásá-

ból kapjuk, hogy 5,35 == pq . Az első egyenletek valamelyikébe visszahelyettesítve 

12=x  adódik, a deltoid területe 48040 == xT cm2. 

 

 46. A STOP tábla oldalhosszúsága 26 cm, a belső, piros nyolcszög 

oldalhossza 24 cm. Számítsd ki a tábla területét és azt, hogy a 

fehér csík hány százaléka az egész tábla területének. (A STOP 

tábla szabályos nyolcszög alakú.) 

Megoldás:  

A nyolcszög felbontható négy olyan ötszögre, 

amely egy négyzetből egy egyenlőszárú derék-

szögű háromszög levágásával keletkezik. 

38,18213 ≈=p , vagyis az ötszög területe 

79,815
2
38,1838,31

2
)13(

2
2

2
2 ≈−=−+ pp cm2. 

A nyolcszög területe 326379,8154 ≈⋅  cm2. Ha-

sonlóan kiszámítható a belső nyolcszög terüle-

te: 2781 cm2. A fehér csík területe ezek kü-

lönbsége, 482 cm2. Ez az egész tábla területé-

nek %,814100
3263
482 =⋅ -a. 

 

 47. Egy A4-es lap 21 cm széles. Ha egy A4-es lap rövidebb oldalát a hosszabbra hajtjuk, 

azt tapasztaljuk, hogy a hajtásvonal hossza éppen a lap hosszabbik oldalával egyezik 

meg.  

a) Mekkora az A4-es lap hosszabb éle? 

b) Ha az A4-es oldal egyik sarkát a szemközti sarokra hajtjuk, egy ötszög keletkezik. 

Mekkora az ötszög területe? 
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Megoldás:  

a) cm7,29221 = ; b) Az ábra jelöléseivel a 

Pitagorasz-tételt alkalmazva 222 )7,29(21 xx −=+ , a 

négyzetre emelést elvégezve és átrendezve x = 7,42 cm. 

A keresett terület három háromszög területének az ösz-

szege: 9,389
2

)7,29(212
2

21 =−⋅+⋅⋅= xxT  cm2. 

 
 

 48. Egy téglalapba az ábra szerint negyedköröket írtunk. 

Számítsd ki x értékét!                                                         

 

Megoldás:  

A téglalap rövidebb oldala x, a legkisebb negyedkör sugara 12−x . Az átló hossza így 

12312 −=−++ xxxx . Az átlóra – mint átfogóra – felírjuk Pitagorasz tételét: 

( ) 222 )12(123 ++=− xxx . Átrendezés után hiányos másodfokú egyenletet kapunk:  

0967 2 =− xx , amelynek nem nulla megoldása 7,13
7
96 ≈=x cm. 

 
 49. Egy négyzetet az ábrán látható módon négy egybevágó 

téglalapra osztunk fel, meghúzzuk az egyik átlóját, majd az 

így kapott alakzatok egy részét beszínezzük. 

Válaszd ki, hogy a kékkel színezett rész területe hányad ré-

sze az eredeti négyzet területének? 

 
A  ½ része  B   3/5 része  C  1/3 része  D  3/8 része 

Megoldás: 

Az átdarabolással kapott ábrán látható, hogy a kék rész két ki-

csi négyzettel kisebb az eredeti négyzet felénél. A két kis fehér 

négyzet területe egyenként az eredeti négyzet területének 1/16-

oda, a kék rész 6 darab kis négyzetből áll. Ezért a kék színű te-

rület  
16
12

2
1 ⋅− -a a négyzet területének, ami éppen 

8
3 .  

Tehát D a jó megoldás. 
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 50. Zita megvásárolta azt a lakást, amelynek a felülnézeti rajza az ábrán látható. 

 
 

a) Mekkora a lakás alapterülete, ha az ábrán 1 centiméter hosszúság a valóságban 1 mé-

ternek felel meg? 

b) A lakás nincs túl jó állapotban, ezért Rita szeretné felújítani. Mennyibe fog kerülni a 

parkettázás, ha a fürdőszobán és a konyhán kívül mindent parkettával szeretne burkol-

ni, és 1 m² parketta lerakása anyagárral együtt 3500 forintba kerül? Számításaidat írd 

le! 

c) A lakás falait ki kell festeni. Rita számításai szerint a festendő falfelület 350 m². Hány 

doboz 12 literes festéket kell vennie, ha egy liter festék 7 m² falfelület befestéséhez 

elegendő? Számításaidat írd le! 

Megoldás:  

a) nyomtatási nagyságtól függően lehet meghatározni; 

b) 50 m2-t kell leparkettázni, az ára 175000 Ft;  

c) 50
7

350 =  liter festék kell, ami 17,4
12
50 ≈  doboz, vagyis 5 doboz festéket kell vennie. 

 

 

 51. Az ábrán látható négyzetet 90 fokkal az óramutató járásával 

megegyező irányba elforgatjuk az O pont körül.  

Melyik ábra mutatja az elforgatás eredményét?  
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MA03501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megoldás: B. 

 

 52. Számítsd ki, hány méter szőnyegpadlót, illetve hány csomag parkettát 

kell vásárolni a derékszögű trapéz alapú terembe. A szőnyegpadlót 3 

méter szélességben árulják. A parketta szálának méretei  

1380mm x195 mm, továbbá 10 szál van egy csomagban, és +10%-

kot akarnak vásárolni tartalékba. A trapéz derékszögű szára 6m, 

alapjai 8 és 14 m, és a parkettaszálakat az alapokkal párhuzamosan 

rakják le.. 

Megoldás:  

A szobába az adatok alapján a szőnyegpadló két csíkban helyezhető el, így a teljes fe-

déshez 2k = 22 m hosszú szőnyegre van szükség. A parkettát az egyszerűség kedvéért 

érdemes területtel számolni, ezt a +10% is megengedi. A terem területe 

14 8 6 66
2
+ ⋅ = m2, egy szál területe 1,38·0,195 = 0,2691 m2. A kettő hányadosa 245,26, 

ami azt jelenti, hogy 24,6·1,1=27 csomaggal vásároljunk parkettát. 

 

Megjegyzés: ha nem területtel számolunk, marad a sorozattal vagy a próbálgatással való 

megoldás. 
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 53. Hány százaléka a színezett rész területe a nem színezett rész területének és az egész 

síkidom területének, és hány százaléka a színezett rész kerülete az egész síkidom 

kerületének? 

 

Megoldás:  

A kék és az egész területének aránya: a)12,5% 1
8

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

; b) 44,4% 4
9

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

; c) 25% ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

4
1 ;  

d) 66,7 % ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

3
2 ; e) 66,7%  ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

3
2 . A kék és a fehér aránya: a) 14,3% ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

7
1 ; b) 80% ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

5
4 ; 

c) 33,3% (2/3); d) 200% (2); e) 200% (2). Kerület: a) 
4

21 + ; b) 
2
2 ; c) 

4
15 + ;  

d) 
3

13 + ; e) 
3

13 + . 
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Kislexikon 

Deltoid: olyan négyszög, amelynek van két egyenlő szomszédos oldalpárja. 

Trapéz: olyan négyszög, amelynek van párhuzamos oldalpárja. 

Paralelogramma: olyan trapéz, amelynek van két párhuzamos oldalpárja. 

Rombusz: olyan paralelogramma, amelynek minden oldala egyenlő. 

Téglalap: olyan paralelogramma, amelynek minden szöge derékszög. 

Négyzet: olyan paralelogramma, amelynek minden oldala és szöge egyenlő. 

 

Konvex sokszög: bármely két belső pontját összekötő szakasz a sokszögön belül halad. 

 

Konkáv sokszögben van két olyan pont, melynek összekötő szakasza a sokszögön kívül is 

halad. 

 

Szabályos sokszögek: azok a konvex sokszögek, amelyeknek minden szöge és oldala egyen-

lő. Kör írható köré is (azaz olyan kör, amely a sokszög minden csúcsán áthalad), és bele is 

(azaz olyan kör, amelynek a sokszög minden oldalegyenese az érintője). 

 

Az n oldalú konvex sokszög belső szögeinek összege: (n – 2)·180°. 

 

Egy konvex sokszög külső szögeinek összege: 360°. 

Az n oldalú konvex sokszögben az átlók száma:  
2

)3( −⋅ nn
 

 

A speciális négyszögek területei 

  trapéz: mcaT ⋅+=
2

. 

  deltoid: 
2

feT ⋅= , ahol e és f a deltoid átlói.  

Hasonlóan számíthatjuk ki a rombusz és a négyzet területét is, hisz azok is deltoidok. 

  paralelogramma: amaT ⋅= , vagyis az oldal és a magasság szorzata. 

  téglalap: baT ⋅= , vagyis a két oldal szorzata. 
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  négyzet: 2aT = , ahol a az oldal hossza, de kiszámítható 
2

2dT =  képlettel is, ahol d a 

négyzet átlója. 

 

Tengelyesen szimmetrikus sokszögek: 

o egyenlőszárú háromszög,  

o deltoid (így a  rombusz és a  négyzet is),  

o húrtrapéz (tengelyesen szimmetrikus. trapéz), 

o szabályos sokszögek. 

Középpontosan szimmetrikus sokszögek: 

o paralelogrammák,  

o páros oldalszámú szabályos sokszögek. 

Forgásszimmetrikus sokszögek: 

o szabályos sokszögek (360°/n szögre, a középpont körül, ahol n az oldalak szá-

ma). 

 

 

Középvonalak 

Háromszögek és négyszögek esetén középvonalaknak nevezzük az oldalfelező pontokat ösz-

szekötő szakaszokat. 

 



 

 

 


