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I. Tengelyes tükrözés 
 
Általános iskolában már találkoztunk egybevágó síkidomokkal. Egybevágónak akkor 

neveztünk két síkidomot, ha azokat egymásra illesztve pontosan lefedték egymást. Egymásra 

illesztéskor a síkidomokat meg is „fordíthatjuk”. 

 

    
 

Egybevágó a füzetünk két lapja, két cipőnk talpa, két tenyerünk lenyomata. 

Tanultunk módszereket arra is, hogy hogyan rajzolhatunk egy adott síkidommal egybevágó 

síkidomot. 

Egy ilyen módszer a tengelyes tükrözés. 

Megadjuk az alakzatot, amit tükrözni akarunk, és egy tengelyt. Ezután az alakzat pontjaiból 

merőleges félegyeneseket rajzolunk a tengelyre, majd a pontok tengelytől való távolságát 

rámérjük a tengelytől kiindulva, ennek a félegyenesnek arra részére, amely tengely által 

határolt másik (az alakzatot nem tartalmazó) félsíkjában halad. Az így kapott pontokat 

összekötve megkapjuk az alakzat tükörképét.  

 

Nem szükséges az alakzat minden pontját tükrözni, csak azokat, amelyek egyértelműen 

meghatározzák az alakzatot. Például a szakasz esetében elegendő a két végpontját, a 

sokszögek esetében a csúcspontokat, kör esetében a középpontot és a kör egy tetszőleges 

pontját tükrözni. 

 

Módszertani megjegyzés: A modul feldolgozásához segítséget nyújt egy bemutató, amely 

eszközként a tanári csomag részét képezi. Az elméleti tudnivalók és a mintapéldák mellett 

tartalmaz egy diát, amellyel a függvényfogalom átismételhető. 

 

Csoportalakítás után használhatjuk a 16.1. feladatlap feladatait. Mivel a feladatlapon vannak 

olyan feladatok, amelyeket csak a később feldolgozott anyagrészek ismeretében tudnak 
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megoldani, a feladatlap itt feldolgozható feladatait leírjuk, illetve kissé átfogalmazzuk. A 

tanulók a feladatokat közösen oldják meg, majd megbeszélik. Az értékelés a megoldásra szánt 

idő végén, véletlenszerűen történik. Hagyjunk elegendő időt, hogy minden csoport végezzen a 

megoldással. Ha úgy látjuk, hogy túl sokáig tart a megoldás, a feladatokat egyenként is 

megbeszélhetjük a gyerekekkel. Ha egy csoport hamarabb végez, célszerű az elméleti részt 

követő feladatok közül néhányat kijelölni, és pluszként értékelni.  

A feladatlap külön tanári eszközként található, az óra előtt sokszorosítani kell. Lényege nem 

gyakorlás, hanem felfedeztetés. Amit a kérdések segítségével a gyerekek felfedeznek, azt a 

későbbiekben rendszerezve megtaláljuk a munkafüzetben, ezért a megoldás során a füzetet 

nem használhatják. Az elméletet így már a gyakorlatban ismerik, ezért könnyebben megértik. 

 

Feladatlap 

1.  Másold át a jobb oldali ábrát a füzetedbe!  

Figyelj arra, hogy ugyanakkora háromszöget  

szerkessz ott is, és hogy a háromszög és a t  

egyenes elhelyezkedése hasonló legyen.  

 

(A P és Q pontok a t egyenesre esnek.) 

. 

 

 

2. Tükrözd az ABC és a PQR háromszöget a t egyenesre!  

  

(Az A’B’C’ és P’Q’R’ háromszögeket kapjuk.) 

 

3. Fogalmazd meg írásban a válaszokat a következő kérdésekre! 

a) Hogyan tükrözted az A pontot? 

Megoldás: A tanulók megfogalmazzák a tükrözés menetét, amelyet később a definíció 

kimondásához használunk. 

b) Milyen kapcsolat fedezhető fel a t egyenes és a BB’ szakasz között? 

Megoldás: A t egyenes a BB’ szakaszfelező merőlegese. 

c) Hogyan tükrözted az ABC háromszöget? 

Megoldás: A csúcspontjait tükrözzük, majd a képpontokat összekötjük. 

d) Hol található a P pont képe? 
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Megoldás: A t egyenesen. 

e) Milyen pontok képei esnek a t egyenesre? 

Megoldás: A t egyenes pontjainak képei esnek t-re. 

f) Az ABC háromszög és az A’B’C’ háromszög betűzésének iránya megegyező vagy 

ellentétes? 

Megoldás: Ellentétes. A kérdés annak a megértetése, hogy a tükrözés a körüljárási irányt  

megtartja vagy megfordítja. 

 

4. Igaz-e, hogy az ABC háromszög súlypontjának (S-nek) a képe egybeesik az A’B’C’ 

háromszög súlypontjával? Szerkeszd meg mindkét háromszög súlypontját! 

Megoldás: Igen, igaz. 

 

5. Az eddigiek alapján döntsd el, hogy igaz vagy hamis a következő állítás: az ABC 

háromszög magasságpontjának képe rajta van az A’B’C’ háromszög mindhárom 

magasságvonalán. 

Megoldás: Igen, igaz. Ez a kérdés az illeszkedéstartásra világít rá az előző kérdéssel együtt. 

 

6. Mérd meg az ABC és az A’B’C’ háromszög szögeit, és jegyezd fel a nagyságukat! Mit 

tapasztalsz? 

Megoldás: A kérdés a szögtartást vizsgáltatja meg. 

 

 

Tengelyes tükrözéskor a sík pontjaihoz egy adott t egyenes (tengely) segítségével 

hozzárendeljük a sík egy-egy pontját. Ezt képpontnak nevezzük. 

A t egyenes pontjainak képe önmaga. A t egyenesre nem illeszkedő P pontnak a képe az a P’ 

pont, amelyre igaz, hogy a tengely (t egyenes) merőlegesen felezi a PP’ szakaszt. A sík 

minden pontjának van képe. Alakzatokat (görbéket, síkidomokat) pontonként tükrözünk. Egy 

pontnak egy képe van. 

 

 

 

 

 

 



10    MATEMATIKA „A” • 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM TANÁRI KÉZIKÖNYV 

 

 

7. A tengelyes tükrözéskor bármely két pont távolsága egyenlő a képpontjaik távolságával 

(vagyis a szakaszok hosszát megőrzi).  

a) Mérésekkel ellenőrizd, hogy a tengelyes tükrözés távolságtartó. 

b) Sorolj fel legalább 5 olyan szakaszt, amelynek hossza megegyezik tükörképeik 

hosszával! 

 

8. Szerkessz az A ponton keresztül párhuzamos egyenest a BC oldallal (e egyenes), és tükrözd 

azt a t egyenesre (e’ egyenes)! Milyen kapcsolat van e’ és a  B’C’ oldal között? 

Tapasztalatod alapján a tengelyes tükrözés megőrzi-e az egyenesek párhuzamosságát? 

Megoldás: A tengelyes tükrözés megőrzi a párhuzamosságot, így e’ és B’C’ egyenese 

párhuzamosak. 

 

9. Igazak vagy hamisak a következő állítások? 

a) Tengelyes tükrözés megadásakor meg kell adnunk a tükrözés tengelyét. 

b) Tengelyes tükrözés megadásakor meg kell adnunk a teljes alakzatot, amit tükrözni 

akarunk. 

Megoldás: a) igaz, b) hamis, mert az alakzatnak nem kell minden pontját megadni, csak az 

alakzatot egyértelműen meghatározó pontokat. 

 

A tengelyes tükrözés tulajdonságai: 

• távolságtartó: szakasz és képe ugyanolyan hosszúságú; 

• szögtartó: szög és képe ugyanolyan nagyságú; 

• egyenestartó: egyenes képe egyenes; 

• párhuzamosságtartó: párhuzamos egyenespár képe párhuzamos egyenespár; 

• illeszkedéstartó: ha egy pont illeszkedik egy egyenesre, akkor a pont képe illeszkedni 
fog az egyenes képére. 

 

• A tengely pontjai fixpontok, minden pont képe önmaga; 

• A tengelyre merőleges egyenes fixegyenes, képe saját maga. (A tengelyre merőleges 
egyenes pontjai nem fixpontok, mert képük nem azonos, csak a tengellyel való 
metszéspontjuk fixpont. 

• A tengelyes tükrözés az eredetivel egybevágó alakzatot hoz létre, de a körüljárási 

irányt megváltoztatja: egy alakzatnak és képének körüljárási iránya ellentétes. 
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Feladatok 

 1. Egy derékszögű háromszöget tükrözz 

a) egyik befogójának egyenesére; 

b) átfogójára! 

Milyen síkidomot kaptál? 

Megoldás: a) egyenlőszárú háromszöget;  

      b) deltoidot.   

 

 2. Másold át az ábrát a füzetedbe minél pontosabban!  

a) Tükrözd a következő köröket a t 

egyenesre!  

b) Hány metszéspontjuk van a köröknek és a 

képüknek? 

c) Mitől függ a metszéspontok száma? 

Megoldás: b) A k3 kört a tükrözés önmagára 

 képezi le, a k2 körnek 2 metszéspontja van 

 a képével, a k1 körnek nincs metszéspontja 

 a képével. 

 c) Metszéspont csak akkor van, ha a tengely metszi a kört, de nem halad át a kör  

 középpontján. 

  

 3. Másold át az ábrát a füzetedbe minél pontosabban! 

Szerkeszd meg az ABC háromszög köré írt körének 

tükörképét az adott t egyenesre! Hányféleképpen 

kapható meg a kör? 

Megoldás:  

A kört kétféleképpen kaphatjuk meg (mindkét 

esetben ugyanazt a kört kapjuk):  

 a) megrajzoljuk az ABC háromszög köré írható kört, és azt tükrözzük, 

 b) ABC háromszöget tükrözzük és a tükörkép köré írt kört szerkesztjük meg. 
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 4. Másold át az ábrát a füzetedbe, és tükrözd a B pontot a t 

egyenesre! Jelölje B’ a B tükörképét a t egyenesre, P pedig 

a t egyenes és az AB’ szakasz metszéspontját. Melyik 

hosszabb: az AB’ szakasz vagy az APB töröttvonal? 

Megoldás: A két távolság egyenlő, mert a BPB’ háromszög egyenlőszárú. 

 

 

 5. Az e egyenes egy országutat jelöl, 

amelyen a postakocsi közlekedik. 

Reggel a vadász az erdészházból a 

vadetetőhöz megy, de közben 

találkoznia kell a postakocsival. Az út melyik pontjára beszélje meg a találkozót, ha a 

lehető legrövidebb utat akarja megtenni? Szerkeszd meg ezt a pontot! 

Megoldás:  

Az egyik pontot tükrözzük az e egyenesre. A tükörkép és a másik pont által alkotott 

szakasz és e metszéspontja adja azt a pontot, ahol találkozniuk kell. 

 

Tengelyes tükrözéskor meg kell adnunk a tengelyt és a tükrözés szabályát. Láttuk, hogy a sík 

minden pontjának van pontosan egy képe, és ez azt jelenti, hogy a tengelyes tükrözés 

függvény: ponthoz pontot rendel.  

Geometriai transzformációnak nevezzük a ponthoz pontot rendelő függvényeket.  

A tengelyes tükrözés geometriai transzformáció. 

 

 

Módszertani megjegyzés: A továbbiakban a geometriai transzformációkat mint függvényeket 

értelmezzük. Ehhez azonban szükség van a függvényfogalom ismétlésére. Segítséget nyújt a 

bemutatón látható animáció, amelyen először két halmaz elemeit látjuk, majd létrejön az 

„összest az összeshez” hozzárendelés, és kitörlődik annyi kapcsolat, hogy csak egyet rendel 

minden elemhez. Kialakul tehát a függvény, amelyet találós kérdésként a gyerekeknek kell 

kitalálni.  
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Mintapélda1 
 

Az ábrán síkidomokat látunk. Keressünk olyan egyeneseket, amelyekre az adott síkidomot 

tükrözve, a tükörkép azonos az eredeti síkidommal! 

 

 
 

Megoldás: láthatjuk, hogy némelyik síkidomnak több ilyen egyenese is van. 

 

  
 

 

Azokat a síkidomokat, amelyekhez rajzolható olyan egyenes, amelyre tükrözve tükrözés az 

alakzatokat önmagukba visz át, tengelyesen szimmetrikus síkidomoknak nevezzük.  
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II. Egyéb geometriai transzformációk 

 

Középpontos tükrözés 

A síkban megadunk egy pontot, a tükrözés középpontját. Egy pont tükörképét a 

következőképpen szerkesztjük meg: 

Az adott pontból kiindulva olyan félegyenest rajzolunk, amely áthalad a tükrözés 

középpontján, majd az adott pont és a középpont közti távolságot a középpontból kiindulva 

rámérjük a félegyenesnek az eredeti pontot nem tartalmazó részére.  

 
A középpontos tükrözés is geometriai transzformáció. 

Adott egy O pont, a középpont, melynek képe önmaga. A transzformáció a sík O-tól 

különböző P pontjához azt a P’ pontot rendeli, amely az OP egyenesen van, és az O pont 

felezi a PP’ szakaszt. 

 
 

A középpontos tükrözés tulajdonságai: 

• távolságtartó: szakasz és képe ugyanolyan hosszúságú; 

• szögtartó: szög és képe ugyanolyan nagyságú; 

• egyenestartó: egyenes képe egyenes; 

• párhuzamosságtartó: párhuzamos egyenespár képe párhuzamos egyenespár; 

• illeszkedéstartó: ha egy pont illeszkedik egy egyenesre, akkor a pont képe illeszkedni 

fog az egyenes képére. 

• A tükrözés középpontja fixpont, a tükrözés középpontjának képe önmaga. 

• A középponton áthaladó egyenesek fixegyenesek, képük azonos azzal az 

egyenessel, amit tükröztünk. (A fixegyenesek pontjai nem fixpontok, mert nem 

azonosak a képükkel, csak a rájuk illeszkedő középpont fixpont. 
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• A középpontos tükrözés is az eredeti alakzattal egybevágó alakzatot hoz létre, a 

körüljárás irányát a tükrözés nem változtatja meg. 

Feladatok 
 

 6. Tükrözz egy adott pontra egy háromszöget, 

 a) ha a tükrözés középpontja a háromszögön kívül van; 

 b) ha a tükrözés középpontja a háromszög egyik csúcsa; 

 c) ha a tükrözés középpontja a háromszög egyik oldalának tetszőlegesen felvett pontja; 

 d) ha a tükrözés középpontja a háromszögön belül van! 

Megoldás: 

  

a) b) 

  

 

c)    d)  

 

 7. Tükrözz egy szabályos háromszöget egyik oldalának a felezőpontjára! 

Milyen síkidomot alkot együtt az eredeti háromszög és tükörképe? 

Megoldás: rombuszt alkot. 
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 8. Tükrözz egy trapézt egyik szárának a felezőpontjára! 

Milyen síkidomot alkot együtt az eredeti trapéz és tükörképe? 

Megoldás: paralelogrammát alkot. 

 
 

Mintapélda2 

 
Tükrözzünk  

a) átlóinak metszéspontjára tetszőleges általános paralelogrammát, téglalapot, 

négyzetet, rombuszt és szabályos hatszöget; 

 b) kört a középpontjára! 

 Mit tapasztalunk? 

Megoldás:    a) 
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A tükrözések az alakzatokat önmagukra képezik le. Az ilyen síkidomokat középpontosan 

szimmetrikus síkidomoknak nevezzük. 

 
Pont körüli elforgatás 
 
Mintapélda3 
 
Forgassunk el egy adott háromszöget az O pont körül 60o-kal az óramutató járásával ellentétes 

irányba! (Az óramutató járásával ellentétes irányt tekintjük pozitív iránynak, az óra járásával 

megegyező irányt negatív iránynak.) 

 

Megoldás: Mindig meg kell adnunk azt is, hogy az elforgatást melyik irányba végezzük, 

hiszen az elforgatást végezhetjük az óramutató járásával megegyező, vagy azzal 

ellentétes irányba is. 

Húzzunk a háromszög csúcsain áthaladó félegyeneseket az O pontból kiindulva! 

 

 

                                                O 
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Ezután rajzoljunk mindegyik félegyenesre 60o-os szöget úgy, hogy a csúcs az O pontban 

legyen. 

 

 

 

 

                                                   O 

 

 

Majd mérjük rá az így kapott félegyenesekre a hozzájuk tartozó csúcs O ponttól való 

távolságát. 

 

 

 

 

 

                                                  O 

 

 

Ezzel megkapjuk az elforgatott háromszög csúcspontjait. 

Kössük össze ezeket, és megkapjuk az eredeti háromszög elforgatott képét, amely 

egybevágó az eredeti háromszöggel (ez bebizonyítható). 

 

Mintapélda4 
 
Forgassunk el  

 a) egy, az O ponton átmenő egyenest 180o-kal, pozitív irányba; 

 b) egy háromszöget 360o-kal! 

Megoldás: 

a)  Az egyenes képe önmaga, tehát fixegyenes. Pontjai azonban az O pont kivételével 

nem fixpontok. 
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 b) A 360o-os elforgatás az alakzatot önmagába viszi át. Minden pontja fixpont. 

 
Mintapélda5 
 
Forgassuk el  

 a) a négyzetet az átló metszéspontja körül 90o-kal; 

 b) a szabályos hatszöget az átlói metszéspontja körül 60o-kal; 

 c) a szabályos háromszöget az oldalfelező merőlegeseinek metszéspontja körül 120o-kal! 

Mit tapasztalunk? 

Megoldás: 

 
 

Az elforgatás után az alakzatok képe megegyezik az eredeti alakzattal, az alakzatok 

forgásszimmetrikusak a megadott pontra és szögre nézve. 

 
 

A pont körüli elforgatás geometriai transzformáció. 

Adott a síkon egy irányított α szög és egy O pont (középpont), melynek képe önmaga. A 

transzformáció a sík egy O-tól különböző P pontjához azt a P’ pontot rendeli, amelyre az OP 

távolság egyenlő az OP’ távolsággal, és a POP’ szög egyenlő az α szöggel. 

A pont körüli elforgatás tulajdonságai: 

• távolságtartó: szakasz és képe ugyanolyan hosszúságú; 

• szögtartó: szög és képe ugyanolyan nagyságú; 

• egyenestartó: egyenes képe egyenes; 

• párhuzamosságtartó: párhuzamos egyenespár képe párhuzamos egyenespár; 

• illeszkedéstartó: ha egy pont illeszkedik egy egyenesre, akkor a pont képe illeszkedni 
fog az egyenes képére. 

• Az O pont, mely körül az elforgatást végezzük, fixpont.  

 Csak bizonyos szöggel való elforgatás esetén vannak egyéb fixpontok és fix alakzatok 

 is. (180° többszörösei esetén az O-t tartalmazó egyenesek önmagukra képeződnek 

 le; 360° többszörösei esetén a sík minden pontja fixpont). 
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• A pont körüli forgatás az eredeti alakzattal egybevágó alakzatot hoz létre, a körül- 

járási irányát a forgatás nem változtatja meg. 

• a forgásszimmetrikus alakzatokhoz található középpont és szög, amelyek által 

meghatározott forgatás az alakzatot önmagába viszi. 

 

Feladatok 

 9. Forgass el egy adott pontot adott középpont körül, pozitív irányba 60o-kal; 30o-kal; 72o-

kal; 150o-kal, és 280o-kal! 

Megoldás: 

 

 
 

 10. Forgass el egy adott szakaszt 45o-kal 

 a) a szakasz egyik végpontja körül; 

 b) a szakasz egy belső pontja körül; 

 c) egy adott külső pont körül! 

Megoldás:  
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 11. Forgass el egy kört 90o-kal, negatív irányban, 

 a) ha a forgatás középpontja a körön kívül van; 

 b) a kör középpontja körül; 

 c) ha a forgatás középpontja a körív egy pontja! 

Megoldás: 

 

 
 

 

Forgásszögek, radián 

 

A szögek mérésével kapcsolatban már szóltunk arról, hogy a szöget mérhetjük a félegyenes 

elforgatásakor, a félegyenesnek egy (a kiindulási ponttól különböző) pontja elforgatásának 

ívével is, mivel a félegyenes elforgatásakor a szög egyenesen arányos az elforgatott pont által 

leírt körív hosszával. 

 

Ha egy r sugarú körben az ív hossza r hosszúságú, akkor az ívhez tartozó középponti 

szöget 1 radiánnak nevezzük. Az egységkörben az ívhossz nagysága épp a szög radiánban 

kifejezett mérőszámával egyezik meg.  

Ez a szögmérés az ívmérték. 
r
i

=α) , ami egy arányt fejez ki. A radián szót nem mindig írjuk ki. 
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A szög kétféle mértékegységének kapcsolata 

 
Ha a kör sugara 1 egység, akkor kerülete: ππ 22 == rK  egység. A teljes körhöz tartozó 

középponti szög 360°, a megfelelő ívhossz a kör π2  kerülete.  

Ebből következik, hogy 180°-nak π  radián felel meg. 

 

A 30°-os szög ívmértékre történő átváltásakor azt vizsgáljuk, hogy a 30° a 180°-nak hányad 

része, ui. radiánban is ennyied része lesz π -nek. 
6

30 π
=°  radián. Ez a módszer a 180° fok 

osztóinál jól használható. 

Például: 
3

2120 π
=°  rad, mert 120° a 180°-nak 

3
2 -ad része. 

Módszertani megjegyzés: Célszerű a tanulókkal végigsorolni 180° osztóit, esetleg házi 

feladatnak feladni az összes osztó meghatározását. 

 

Amennyiben nem tudjuk visszavezetni 180° osztójára a szöget, akkor az átváltás 

számológéppel az alábbiak szerint történik:  

 

Például:  65,037
180

37 ≈°⋅
°

=°
π  rad.     °≈⋅

°
= 6,1142180  rad 2

π
. 

Figyelem! Fokot és radiánt együtt sohasem írunk egy kifejezésbe! 

 

 

1°-nak megfelel 
°180

π  radián, illetve 1 radiánnak °≈
° 3,57180

π
 felel meg. 



16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK        TANÁRI ÚTMUTATÓ  23 
 

 

Mintapélda6 

Határozzuk meg az ábrákon látható szögek nagyságát fokban és radiánban! 

 

 

 

 

 

Megoldás: 

30°, 
6
π ;   270°, 

2
3π ;          135°, 

4
3π ;    120°, 

3
2π ;            330°, 

6
11π . 

 

Mintapélda7 

Váltsuk át a 102°-os szöget ívmértékre! 

 

Megoldás: 

360°-nak π2 radián felel meg, ezért 1°-nak 
360
2π radián. 102°-nak ennek 102-szerese: 

78,1
30

17102
360
2

≈=⋅
ππ rad. 

Megjegyzés: vannak olyan zsebszámológépek, amelyek az átváltást el tudják végezni. 

Amennyiben ilyennel rendelkezünk, tanuljuk meg a kezelését, mert nagymértékben 

megkönnyíti a dolgunkat, és csökkenti a hibázási lehetőségeket. 

Módszertani megjegyzés: A feladatokat érdemes csoportmunkában, tanári feladatkijelölés 

alapján megoldani. 

 

Feladatok 

12. Írd fel radiánban a következő szögeket! 

 a) 30°;  b) 240°; c) 45°;  d) 270°;  

 e) 300°; f) 72°;  g) 40°. 

Megoldás:  a) 
6
π ; b) 

3
4π ; c) 

4
π ; d) 

2
3π ; e) 

3
5π ; f) 

5
2π ; g) 

9
2π .  
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 13. Számítsd át a radiánokat fokokká! 

a) π3 ;  b) 
12
π ;  c) 

12
5π ;  d) 

9
7π ; e) 3,56 ; 

Megoldás: a) 540°;  b) 15°;  c) 75°;  d) 140°;  e) 204°. 

 

14. Gyakorold az átváltást! Váltsd át fokba a radiánban megadott szögeket, és jelöld be az 

ábrákba, hogy mekkora körív tartozik az egyes szögekhez! 

 

   a) π          b) 
12
π           c) 

12
5π           d) 

9
7π    

 

 

 e) 
15
4π          f) 

6
5π           g) 

3
8π           h) 

10
11π  

 

 

 i) 2 rad         j) 3,56 rad               k) 10 rad 

 

Megoldás:  

a) 180°;  b) 15°;  c) 75°;  d) 140°;  e) 48°;  f) 150°;  g) 480°;  h) 198°;  i) 114,6°;  

 j) 204°;  k) 573,3°. 

Módszertani megjegyzés: Az egyszerűbb átváltások gyakorlására a 16.2 triminó áll 

rendelkezésünkre. Minden csoport számológép nélkül rakja ki a nagy háromszöget. Az 

értékelés az összeállítás gyorsasága szerint történik. 
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16. 2 triminó 
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Eltolás, vektor 
 
Mintapélda8 
 
Az ábrán látható háromszöget toljuk el a síkban! Az eltolás nagyságát és irányát a v 

szakasszal adjuk meg. A v szakasznak iránya és nagysága van. Az ilyen irányított szakaszt 

vektornak nevezzük. 

Megoldás:  

Illesszük a v vektort a háromszög csúcspontjaihoz,  

azután kössük össze a vektorok végpontjait! 

Láthatjuk, hogy olyan háromszöget kapunk, 

amelynek alakja megegyezik az eredeti  

háromszöggel. (Ez be is bizonyíható.) 

 

 15. Told el az adott v vektorral a következő alakzatokat! 

 
 

Megoldás: 
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Az eltolás is geometriai transzformáció, ami az eredeti alakzattal egybevágó alakzatot hoz 

létre. 

Adott egy v vektor. Eltoláskor a sík egy adott P pontjának  

képe az a P’ pont, amelyre igaz, hogy a 'PP  irányított szakasz 

egyenlő a megadott v vektorral. 

Az eltolás tulajdonságai: távolságtartó, szögtartó, a körüljárási irányt megtartja, 

egyenestartó, párhuzamosságtartó, illeszkedéstartó. Fixpontja nincs.  

Az eltolás vektorával párhuzamos egyeneseket a transzformáció önmagukba viszi át. Ezek az 

eltolás fixegyenesei (pontjaik azonban nem fixpontok). Bármely egyenes és képe párhuzamos 

egymással.  

 
A vektorok 
 
Az eltolás irányát és mértékét irányított szakasszal, vektorral jellemeztük.  

A fizikában és nagyon sok gyakorlati, műszaki problémának a megoldásában fontos szerepet 

játszanak a vektorok. Foglaljuk össze az ábra segítségével, amit tudunk róluk! 

 

 

 

 

   

A vektorokat írásban aláhúzott (a), nyomtatásban megvastagított betűvel (a) jelöljük.  

Az A pontból a B pontba mutató vektort AB -vel jelöljük. 

 
Vektor abszolútértéke  

A vektorok kezdőpontjukkal és végpontjukkal kijelölnek egy irányt és 

egy távolságot. A távolságot a vektor hosszának, vagy 

abszolútértékének nevezzük.  

 

Vektor: irányított szakasz. 



28    MATEMATIKA „A” • 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM TANÁRI KÉZIKÖNYV 

 

 

Vektor állása, iránya 

Ha két vektor párhuzamos, akkor megegyező állásúnak mondjuk őket. Ezek az egyállású 

vektorok lehetnek azonos vagy ellentett irányúak, irányításúak.  

 

Vektorok egyenlősége 

 

 

 

Az ábra jelöléseivel:  

=AB a,  b AB= ,  a = b  

 

 

Az a vektor ellentettjének nevezzük azt a vektort, amelyik vele egyenlő 

abszolútértékű, egyező állású, de vele ellentétes irányú. Jelölése: – a .   

 

Mintapélda9 
 

Adott a sík egy P pontja és egy v vektor.  

 a) Toljuk el a P pontot a v vektorral; 

 b) toljuk el a P pontot háromszor egymás után a v vektorral; 

 c) toljuk el a P pontot kétszer egymás után a v vektor ellentettjével! 

Mit tapasztalunk? 

 

Megoldás: 

a)  
 

 

 

  

Két vektor egyenlő, ha hosszuk és irányuk megegyezik. 
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b) ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a P1 pontot is eltoljuk v vektorral, ekkor megkapjuk a P2 

pontot, majd ezt is eltoljuk v vektorral és megkapjuk a P3 pontot. 

 
 

A v vektorral történő háromszori eltolás megegyezik egy olyan vektorral történő 

eltolással, amelynek állása, iránya azonos a v vektoréval, hossza viszont annak 

háromszorosa. Ez a vektor a 3v vektor.  

 

c) A v vektor ellentettje a − v vektor. Most ezzel a vektorral toljuk el kétszer egymás után a P 

pontot, és megkapjuk a P2 pontot. Ez a kétszeri eltolás megegyezik a − 2v vektorral történő 

eltolással. A − 2v vektor állása megegyezik a v vektor állásával, iránya ellentétes vele, és 

kétszer olyan hosszú. 

 
 
Értelmezzük a vektorok nullaszorosát is. A nullvektor olyan vektor, amelynek hossza nulla, 

és iránya akármerre is mutathat. 

Megjegyzés: a nullvektorral történő eltoláskor az alakzat minden pontja egy helyben marad. 
Ebben az esetben van az eltolásnak fixpontja, ugyanis nullvektorral történő eltolás esetében az 
alakzat minden pontja fixpont. 
 
Mintapélda10 
 
Toljunk el egy pontot először az a vektorral, majd a kapott képpontot a b vektorral! 

Melyik az a vektor, amelynek segítségével egyszeri eltolással is megkapjuk a két eltolással 

kapott képpontot? 

 
Megoldás:  
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Ez a c vektor. Ezt a vektort tekintjük az a és b vektor összegének: a + b = c. 

Figyeljük meg! 

Az a + b vektort úgy is megkaphatjuk, hogy a két vektort közös kezdőpontból megrajzoljuk, 

majd úgy tekintjük, mint egy paralelogramma két szomszédos oldalát. Ez esetben a két vektor 

összege éppen a paralelogrammának a közös kiindulási pontból induló átlója.  

 
Ezt paralelogramma-szabálynak hívjuk. Ennek ismeretében könnyű megrajzolni két vektor 

összegét. 

Feladatok 
 

 16. Keress egyenlő, egyenlő hosszúságú, illetve ellentett vektorokat az ábrán! (Betűzd 

meg a vektorokat!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17. Vegyél fel egy tetszőleges vektort. Rajzold meg az adott vektor 2-szeresét,  

 − 3-szorosát, 
2
1 -szeresét (felét), −

4
1 -szeresét! 

Megoldás: a Mintapélda9 alapján. 
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 18. Rajzold meg az adott két-két vektor összegvektorát! 

 a)     b)  

  

 

 

 c)    d)  

 

  

Megoldás: 

 a)    

  

 

 

 c)  d)  

 

 

Módszertani megjegyzés: A következő ábra lehetőséget nyújt arra, hogy átismételjük a 

gyerekekkel a transzformációk fogalmát és végrehajtását, amit érdemes lerajzoltatni velük a 

füzetbe. A feladatok megoldásaiban a transzformációk végrehajtását használni fogjuk, és 

felfedezzük tulajdonságaikat. A következő, a geometriai transzformációk rendszerezése című 

fejezetben megadjuk az alábbi transzformációk definícióit és tulajdonságait is, ha szükségét 

érezzük, a feladatok előtt, az ismétléskor térjünk ki ezekre! 
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Ismétlés 

 

 

 

Feladatok 
Módszertani megjegyzés: A következő feladatokat egyéni feldolgozásra ajánljuk. 

 19. Másold át a füzetedbe az ábrákat, és végezd el a tengelyes és a középpontos tükrözést a 
négyzetrács segítségével! 

 

 

 

 

 

 

 

 20. Másold át a füzetedbe az ábrát, és végezd el az eltolást a négyzetrács segítségével! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21. Vegyél fel két, egymásra merőleges egyenest! 

a) Tükrözd az ABC háromszöget előbb az egyik, majd a másik egyenesre! 

b) Tükrözd az eredeti háromszöget a két egyenes metszéspontjára! Mit tapasztalsz? 
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c) Forgasd el az ABC háromszöget a metszéspont  körül 90°-kal, az óramutató járásának 

megfelelő irányba!  

a) Az eredmények alapján döntsd el, hogy igazak-e a következő állítások: 

• A 90°-os forgatás helyettesíthető egy tengelyes tükrözéssel. 

• A 180°-os forgatás helyettesíthető egy középpontos tükrözéssel. 

Megoldás: Az első hamis, a második igaz. 

 

Módszertani megjegyzés: A következő feladatok feldolgozását csoportmunkában, diák-

kvartett módszerével ajánljuk. A 22. feladatot vetítsük ki, és értékeljük a megoldásokat, majd 

a 23-adiktól a füzetben dolgoznak a tanulók. 

 

Ez a feladat szerepel a bemutatón is, mert a lényege a matematikai szöveg megértése, az új 

ismeret alkalmazása a tengelyes tükrözésre. Ha a bemutatót használjuk, a tanulók előtt ne 

legyen nyitva a munkafüzet! 

 

 22. t a tengelyes tükrözés tengelye. Válaszd ki, hogy az ábrán levők közül melyek a 

a) fix pontok, és 

b) azok az egyenesek, amelyek képe önmaga 

(fixegyenesek). Indokold a választásodat! 

Megoldás: Fixpontok:B; D és a tengely minden pontja, 

mert képük megegyezik a tükrözött ponttal; 

fixegyenesek: t és g egyenes, mert önmagukra képeződnek le, de a g egyenes pontjai közül 

csak a tengellyel való metszéspont fixpont. 

 

 23. Másold át az ábrát a füzetedbe!   

a) Tükrözd az ABC háromszöget az O pontra! Milyen 

tulajdonságait fedezted fel a középpontos tükrözésnek? 

b) Egészítsd ki a mondatot: Egy egyenest középpontosan 

tükrözve a képe ……………………………. . 

Megoldás:  

Egy egyenest középpontosan tükrözve a képe az eredetivel párhuzamos egyenes. 
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 24. Mit kell megadnunk akkor, amikor megadjuk a 

a) tengelyes tükrözést; 

b) középpontos tükrözést; 

c) forgatást; 

d) eltolást? 

Megoldás: Meg kell adni a tükrözni kívánt alakzatnak azokat a pontjait, amelyek alapján 

alakzat egyértelműen meghatározható, nem kell megadni az alakzatnak minden pontját. 

Válaszok: a) a tengelyt; b) a középpontot; c) a középpontot és a szöget; d) az eltolás 

vektorát (hosszát és irányát). 

 

 25. Egy geometriai transzformáció a piros négyszöget a 
kékbe viszi.  

 
a) Keresd meg a betűkkel jelölt mozaiklapok képét!  
 
b) Milyen transzformációt végeztél?  

 
Megoldás: Pont körüli 90˚-os elforgatást, az óramutató 

járásának megfelelő irányban. 

 

 

Módszertani megjegyzés: A következő feladatot az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére 

javasoljuk, néhány jobb képességű, érdeklődő gyerek számára: 
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 26. Találd ki, hogy melyik transzformáció algoritmusát adja meg a következő leírás! 

Egészítsd ki a hiányzó részeket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megoldás:  

Az algoritmus a középpontos tükrözés végrehajtását írja le. 

Felveszek a síkon egy tetszőleges P pontot. Összekötöm az O ponttal. Kapom az OP 

szakaszt. Meghosszabbítom két irányba, kapom az OP egyenest. Meghosszabbítom 

egy irányba, kapom az O-ból kiinduló, P-n átmenő, illetve a P-ből kiinduló, O-n 

átmenő félegyenest. Ez utóbbiból indul nyíl a következő lépéshez. Körzőnyílásba 

veszem az OP távolságot. Rámérem a félegyenesre az O pontból. Kijelölöm a körív és 

a félegyenes metszéspontját. Így kapom a P’ pontot. 

 

Módszertani megjegyzés: A következő kérdéseket diák-kvartett módszerével dolgozzuk fel. A 

kérdéseket a tanár teszi fel, a csoportok egymás között megbeszélik ügyelve arra, hogy 

mindenki tisztában legyen a helyes válasszal, majd egy véletlenszerűen kiválasztott (vagy a 

tanár által kijelölt tanuló) válaszol a kérdésre. Az értékelés pontrendszerrel történik. 
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Kérdések a diák-kvartetthez 

Melyik geometriai transzformációra igazak az állítások? Igyekezzetek az összes megoldást 

megtalálni! 

1. Szakasz és képe ugyanolyan hosszú (távolságtartó).  

Tengelyes és középpontos tükrözés, eltolás, forgatás. 

2. Egyenes képe egyenes (egyenestartó). 

Tengelyes és középpontos tükrözés, eltolás, forgatás. 

3. Körüljárási irány tartó. 

Középpontos tükrözés, eltolás, forgatás. 

4. Bármely alakzat és képe formára és méretre ugyanolyan (egybevágóság).  

Tengelyes és középpontos tükrözés, eltolás, pont körüli elforgatás. 

5. Van fixegyenese.  

Tengelyes tükrözés. 

6. Nincs fixpontja  

Eltolás. 

7. Egyetlen egy fixpontja van.  

Középpontos tükrözés. 

8. Szög és képe ugyanolyan nagyságú (szögtartó).  

Tengelyes és középpontos tükrözés, eltolás, forgatás. 

9. Létezik olyan egyenes a síkon, amelynek képe önmaga. 

Tengelyes és középpontos tükrözés, eltolás. 

10. Ha a transzformáció után a képre újból végrehajtjuk a transzformációt, akkor az eredeti 

alakzatot kapjuk. 

Középpontos és tengelyes tükrözés. 

 

 27. Forgasd el az alakzatokat az O középpont körül a megadott forgásszöggel!  
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Megoldás: a 3. és 4. mintapéldában látottak szerint. 
 
 

 28. Másolópapírral másold át a füzetedbe minél 

pontosabban az ábrát! Keresd meg a 

forgatás középpontját és szögét! 

 

 

 

Megoldás: a 3. és 4. mintapéldában látottak szerint. 
 

Az egybevágósági transzformációk összefoglalása 
A tanult transzformációk: 

 tengelyes tükrözés, 

 pontra vonatkozó tükrözés, 

 pont körüli elforgatás, 

 eltolás. 

Ezek geometriai transzformációk. Függvények, amelyek a sík pontjaihoz egyértelműen 

hozzárendelik a sík bizonyos pontjait.  

A tanult transzformációk közös tulajdonsága, hogy 

 egyenestartó, 

 távolságtartó, 

 szögtartó, 

 az adott alakzat illeszkedő pontjait illeszkedő pontokra képezi le. 

Az ilyen transzformációk az alakzatot vele egybevágó alakzatba viszik át, ezért ezeket 

közös néven egybevágósági transzformációknak nevezzük. 
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Feladatok 
Módszertani megjegyzés: A bemutatóban megtaláljuk a csoportmunkában feldolgozható 29., 

31., 32., 33. és 34. feladatokat. 

 29.  Milyen szimmetriákat találsz a következő ábrákon? 

 

 30. Színezd a parkettát úgy, hogy forgásszimmetrikus legyen! Keress több megoldást! 

                  

 31. Milyen szimmetriákat találsz a következő síkidomokban: 

a) szabályos háromszög; b) szabályos ötszög. 
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 32. Írd a következő ábrák betűjelét a halmazábra megfelelő helyére! 

 
 

 33. Az ábra egy síkidom két szomszédos oldala. Másold át a füzetedbe 

 az ábrát és egészítsd ki úgy, hogy  

a) tengelyesen szimmetrikus;  b) forgásszimmetrikus;  

c) középpontosan szimmetrikus legyen! 

Keress több megoldást is! 

 

 34.  Válaszd ki azt a síkidomot, amelyik nem illik a sorba: egyenlőszárú derékszögű 

háromszög, húrtrapéz, paralelogramma, rombusz, szabályos háromszög! Indokold az 

állításodat! 

Megoldás: a paralelogramma, mert nem tengelyesen szimmetrikus. De ha megindokolják, 

más ésszerű válasz is lehetséges. 
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III. Egybevágó síkidomok 

Két síkidomot egybevágónak nevezünk, ha van olyan egybevágósági transzformáció, esetleg 

több ilyen transzformáció egymás utáni alkalmazása, amely után a két alakzat fedésbe 

hozható. 

 

Módszertani megjegyzés: A síkidomokat kivágva a tanulók maguk is megbizonyosodhatnak a 

kijelentés igazságáról. 

 
Mintapélda11 
 

Módszertani megjegyzés: A mintapéldának az a célja, hogy a gyerekek megértsék: az 

egybevágóság matematikai fogalom, és a transzformációkból indulunk ki, nem az 

egyalakúságból. 

Keressük meg azokat az egybevágósági transzformációkat, amelyek egymásutánjával az ABC 

háromszög átvihető az A’B’C’ háromszögbe! 

 
Megoldás:  

Több lehetőségünk is adódik. Például eltolás a 'BB  vektorral, majd B’ pont körüli 

megfelelő szöggel történő forgatás az ábra szerint. 
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A transzformációkat sokszor nehéz megtalálni, ezért megpróbáljuk a síkidomok, testek 

tulajdonságai alapján kitalálni, mikor egybevágó két alakzat. 

Az egybevágó síkidomok megfelelő távolságadatai és szögei páronként egyenlők: oldalaik 

hossza, átlóik, trapézoknál magasságaik stb. Megvizsgáljuk, hogy igaz-e ez megfordítva? 

 
Mintapélda12 
 

Két deltoid megfelelő oldalai páronként egyenlők. Igaz-e, hogy a két deltoid egybevágó? 

Megoldás:  

Nem biztos. A deltoid lehet konvex vagy konkáv, 

ugyanakkora oldalakkal, és a szögük is eltérhet.  

 

A sokszögek esetében az egybevágóságukhoz általában nem elég, ha az oldalak egyenlők, 

a szögek egyenlőségére is szükség van. Szabályos sokszögek esetén egyszerűbb a helyzet. 

 

Feladatok 

 35. Igazak-e a következő állítások? 

a) Két háromszög egybevágó, ha súlyvonalaik páronként egyenlők. 

b) Két háromszög egybevágó, ha megfelelő szögeik páronként egyenlők. 

c) Két egyenlőszárú háromszög egybevágó, ha alapjuk és az egyik szárhoz tartozó 

magasságuk páronként egyenlő. 

d) Két négyszög egybevágó, ha megfelelő oldalaik hossza páronként egyenlő. 

e) Két négyszög egybevágó, ha három megfelelő oldaluk hossza, és a három közötti 

két-két szög is páronként egyenlő. 

Megoldás:  

Több lehetőségünk is adódik. Például eltolás BB’ vektorral, majd B’ pont körüli 

megfelelő szöggel történő forgatás az ábra szerint. 

 



42    MATEMATIKA „A” • 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM TANÁRI KÉZIKÖNYV 

 

 

 

A transzformációkat sokszor nehéz megtalálni, ezért megpróbáljuk a síkidomok, testek 

tulajdonságai alapján kitalálni, mikor egybevágó két alakzat. 

Az egybevágó síkidomok megfelelő távolságadatai és szögei páronként egyenlők: oldalaik 

hossza, átlóik, trapézoknál magasságaik stb. Megvizsgáljuk, hogy igaz-e ez megfordítva? 

 

Módszertani megjegyzés: A következő kérdéseket diák-kvartett módszerével dolgozzuk fel. 

(16.4 diák-kvartett) 

Válaszoljunk a következő kérdésekre! 

1. Mikor mondhatjuk két négyzetre, hogy biztosan egybevágó? 

Megoldás: Több is lehet: oldalak egyenlősége, átlók egyenlősége, köré írható kör 

sugarának egyenlősége stb. 

2. Biztosan egybevágó-e két olyan paralelogramma, amelynek oldalai egyenlők? 

Megoldás: Nem. 

3. Biztosan egybevágó-e két olyan paralelogramma, amelynek oldalai és magasságai 

egyenlők? 

Megoldás: Igen, mert akkor a szögek is egyenlők. 

4. Két szimmetrikus trapéz szögei egyenlők. Biztosan egybevágó-e a két trapéz? 

Megoldás: Nem. 

5. Két rombusz átlói egyenlők. Biztosan egybevágó-e a két rombusz? 

Megoldás: Igen. 

6. Egybevágó-e két kör, ha azonos oldalhosszúságú szabályos háromszögeket lehet 

beleírni mindkettőbe (azaz a kör átmegy a háromszög csúcsain)? 

Megoldás: Igen. 

7.  Egybevágó-e két paralelogramma, ha átlóik egyenlők? 

Megoldás: Nem. 

8. Lehet-e egybevágó két rombusz, ha az egyik valamelyik átlója a másik egyik 

átlójának a fele? 

Megoldás: Igen. 

9. Egybevágó-e két szabályos nyolcszög, ha van egyenlő hosszúságú átlója 

mindkettőnek? 

Megoldás: Nem feltétlenül. 

10. Egybevágó-e két szabályos hatszög, ha leghosszabb átlójuk páronként egyenlő? 

Megoldás: Igen. 
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11. Egybevágó-e két háromszög, ha oldalaik páronként egyenlők? 

Megoldás: Igen. 

12. Egybevágó-e két háromszög, ha két-két oldaluk és egy-egy szögük páronként 

egyenlő? 

Megoldás: Nem feltétlenül. Az ellenpélda: 

 
 

 36. Keress egybevágó síkidomokat az ábrán! 

 
Megoldás: A - I; B - D; G - E. 

 

Háromszögek egybevágósága 
Ha két háromszögről tudjuk, hogy egybevágók, akkor azt is tudjuk, hogy minden adatuk 

páronként egyenlő: oldalhosszaik, szögeik, súlyvonalaik hossza stb. De vajon milyen adatok 

egyezősége alapján mondhatjuk két adott háromszögről, hogy azok egybevágók?  

 

Mintapélda13 

 
Szerkesszünk háromszöget, ha oldalai 4,1 cm, 3,2 cm és 2,7 cm. Vizsgáljuk meg, hány 

megoldás van és ezek egybevágók-e? 

Megoldás:  
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Három szakaszból, mint oldalakból két háromszöget tudunk szerkeszteni. 

A kapott háromszögek egybevágók, mert fedéssel egymásba vihetők. Azt mondjuk, 

hogy egyértelműen megszerkeszthető a háromszög a három oldalból. 

 

Módszertani megjegyzés: Vizsgáljuk meg a tanulókkal, hogy milyen adatokból tudunk még 

háromszögeket szerkeszteni! Adjuk ki a kérdést a csoportoknak: találjanak minél több esetet! 

A munkafüzet ne legyen nyitva, hiszen az elméleti tudnivalóknál megtalálják a háromszögek 

egybevágóságának alapeseteit, amelyek megegyeznek a szerkeszthetőség alapeseteivel. 

 

A háromszögek egybevágóságához három független adatra van szükség. A három adatból 

akkor következtethetünk egybevágóságra, ha azokból egyértelműen meg lehet szerkeszteni a 

háromszöget. Nem ilyen például a háromszög három szöge: egyrészt nem függetlenek 

egymástól (két szög ismeretében kiszámítható a harmadik), másrészt ha egy háromszöget 

nagyítunk vagy kicsinyítünk, akkor szögei nem változnak. 

 

A háromszögek egybevágóságának alapesetei 
Két háromszög egybevágó, ha 

• oldalaik páronként egyenlők ( ';';' ccbbaa === ); 

• két oldaluk és az általuk közbezárt szög páronként 

egyenlő ( ';';' γγ === bbaa ); 

• két oldaluk és a nagyobbikkal szemközti szög 

páronként egyenlő ( ';';' ββ === bbaa ); 

• egy oldaluk és a rajtuk fekvő két szög páronként egyenlő ( ';';' ββγγ === aa ). 

 

Feladatok 

 37. Válaszd ki, hogy a szokásos jelölések mellett mely háromszögek szerkeszthetők meg 

egyértelműen! 

a) a = 10 cm,  b = 12 cm, α = 35°;  b) a = 10 cm,  b = 12 cm, γ = 35°;  

c) b = 10 cm,  c = 12 cm, α = 75°;  d) c = 10 cm,  a = 12 cm, α = 18°; 

e) c = 14 cm,  b = 10 cm, β  = 78°. 

Megoldás: b), c), d). 
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 38. Keress az ábrán látható mozaikdarabon egybevágó 

háromszögeket, négyszögeket! 

 

 39. Adott két háromszög két-két adata (a jelölések a 

szokásosak). Egészítsd ki az adatokat továbbiakkal 

úgy, hogy a két háromszög egybevágó legyen!  

 a = 3 cm, γ = 90°, és c’ = 5 cm, α’ = 27° . 

Megoldás:  

Több lehetőség is van. A háromszögek oldalai 3 cm, 4 cm, 5 cm, szögei 27°, 63° és 90°. 

Módszertani megjegyzés: Ez a feladat a kombinatív képességet is fejleszti.  

 

 40. Fejezd be a mondatot! Ha két háromszög oldalainak hossza páronként egyenlő, akkor 

azok egybevágók. Most a két háromszög nem egybevágó, tehát …........... 

Megoldás: …van eltérő hosszúságú oldaluk (vagy hasonló értelmű befejezés). 

Módszertani megjegyzés: Ez a feladat a deduktív gondolkodást is fejleszti, választó 

következtetés. 

 

 41. Adottak két háromszög egymásnak megfelelő oldalai: a = a’ = 7 cm, b = b’ = 9 cm. 

Adj meg olyan adatokat, amelyek mellett biztos nem lesz egybevágó a két háromszög! 

Megoldás:  

Több eset lehetséges, például c = 12 cm, c’ = 14 cm (figyelni kell a háromszög-

egyenlőtlenségre); vagy 'yy ≠ , de 'αα =  esetében sem egyértelmű az egybevágóság! 

Módszertani megjegyzés: Ez a feladat a kombinatív képességet is fejleszti.  

 

 42. Adott két egybevágó háromszög három-három oldala és szöge: a, b, c, α , β, γ  és  

a’, b’, c’, α ’, β’, γ’ (az oldalak és a szögek a felsorolás sorrendjében növekednek). 

Határozd meg az összes olyan adathármast, amelynek egyenlőségéből következik a 

háromszögek egybevágósága! 

Megoldás:  

Három oldal: a-b-c; két oldal és a nagyobbikkal szemközti szög: a-b-β, a-c-γ, b-c-γ, a-c-

γ; két oldal és a közbezárt szög: a-b-γ, b-c-α, a-c-β; egy oldal és a rajta fekvő két szög: 

a-β-γ, b-α-γ, c-α-β. Összesen 11 eset. 
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Módszertani megjegyzés: Ez a feladat a kombinatív készséget fejleszti.  

 

 43. Szerkessz szabályos hatszöget, és rajzold be az átlóit! Keress a kapott ábrán egybevágó 

síkidomokat!  
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IV. Vegyes feladatok 

 

 44. Rajzolj egy általános háromszöget a füzetedbe, és tükrözd az egyik súlyvonalának 

egyenesére. Igaz-e, hogy a háromszög tükörképének és az eredeti háromszögnek 

egybeesnek az oldalegyenesei? 

Megoldás: Nem, csak speciális esetekben. 

 

 45. Add meg, hogy melyik ábra a geometriai transzformációk mely tulajdonságát (vagy 

tulajdonságait) szemlélteti! 

a)     b)    c) 

 

 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

Megoldás: 

 a) távolságtartás; b) párhuzamosságtartás, egyenestartás; c) szögtartás; d) körüljárási 

irány tartás. 

 

 46. Milyen alakzatokat alkot a derékszögű háromszög és tükörképe együtt, ha a 

háromszöget tükrözzük az  

a) átfogójának felezőpontjára; 

b) egyik befogójának felezőpontjára? 

 

Megoldás:a) téglalap;b) paralelogramma. 
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 47. Jelöld be a táblázatban +/– jelöléssel, hogy melyik transzformációnak milyen 

tulajdonságai vannak! 

 

Tulajdonság 
tengelyes 

tükrözés 

középpontos 

tükrözés 

forgatás eltolás 

távolságtartó     

szögtartó     

egyenestartó     

párhuzamosságtartó     

illeszkedéstartó     

körüljárási irányt tartó     

körüljárási irányt fordító     

 

 48. Tükrözd a szög e és f szárát a P pontra! Jelölje R az f és az e’ egyenesek, Q az e és f ’ 

egyenesek metszéspontját. Mi a kapcsolat P és a QR szakasz között? 

 

 

 

 

 

 

Megoldás:  

P a QR szakasz felezőpontja, mert P egy paralelogramma középpontja, QR az átlója. 

Méréssel is ellenőrizhető. 

 

 49. Adott az ABC háromszög, és az A pont tükörképe: A’. Szerkeszd meg a tükörtengelyt 

és a háromszög képét! 

 

 

 

 

 

Megoldás: A tükörtengely az AA’ szakasz felezőmerőlegese. 
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 50. A szabályos háromszög oldalainak negyedelő pontjait az ábra 

szerint összekötöttük. Igazold, hogy a keletkező háromszög is 

szabályos! 

Megoldás:  

A „levágott” három háromszög egybevágó, mert két-két oldaluk és 

a közbezárt szögük páronként egyenlő. Az egybevágóság miatt a 60°-os szöggel 

szemközti oldalaik egyenlők. 

 

 51. Igaz-e, hogy a háromszögben egy adott csúcshoz tartozó súlyvonal egyenese egyenlő 

távolságban van a másik két csúcstól? 

Megoldás: 

Igen, mert a merőlegesek megrajzolása után egybevágó 

(derékszögű) háromszögeket kapunk, amelyekben a jelölt 

szögekkel szemben egyenlő oldalak találhatók. 

 

 

 52. Írd fel radiánban a következő szögeket! 

a) 70°; b) 35°;  c) 220°; d) 1000°; e) 1200°.  

Megoldás: a) 
18
7π ; b) 

36
7π ; c) 

9
11π ; d) 

9
50π ; e) 

3
20π . 

 

 53. Mit írhatunk a táblázat hiányzó helyeire? 

Szimmetriák: tengelyes középpontos forgás 

Szimmetrikus háromszögek    

Szimmetrikus négyszögek    

Szimmetrikus sokszögek    
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Megoldás:  

 

Szimmetriák: tengelyes középpontos forgás 

Szimmetrikus 

háromszögek 

egyenlőszárú 

háromszög, szabályos 

háromszög 

nincs szabályos háromszög 

Szimmetrikus 

négyszögek 

húrtrapéz, deltoid, 

téglalap, rombusz, 

négyzet 

paralelogramma, 

téglalap, négyzet 

négyzet (90°),  

rombusz (180°),  

téglalap (180°) 

Szimmetrikus 

sokszögek 

minden szabályos 

sokszög 

páros oldalszámú 

szabályos sokszög 

minden szabályos 

sokszög 


