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A modul célja A kör és részeinek ismerete, kerülete, területe (ívhossz, körcikk, körszelet). Kerületi és középponti 

szögek, húrnégyszög fogalma. 
Kör érintője (adott körbeli pontban és külső pontból), érintőnégyszög fogalma. 

Időkeret 10+2+1 óra (10 óra alap, 2 óra összehasonlító geometria, 1 óra kiegészítő anyag) 

Ajánlott korosztály 10. évfolyam 

Modulkapcsolódási pontok Korábbi tanulmányok a síkidomokról és testekről, egyenes arányosság, nevezetes ponthalmazok, 
szögfelező, szakaszfelező merőleges, magasságvonal. 

A képességfejlesztés fókuszai A kör és részei közötti összefüggésekkel a hiányzó adatok kiszámolása, az irracionális számokkal való 
számolás a valós szám fogalom elmélyítését segíti. 
Zsebszámológép biztos használatának elsajátítása. 
A valós mérőszámmal megadott mennyiségek, a folytonosság fogalmának továbbfejlesztése. A való-
ságos tárgyak méretei, és azok geometriai modellje közötti arány becslése. 
Síkidomok kerületének, területének, térbeli alakzatok felszínének becslése. Szövegértelmezés tovább-
fejlesztése a lényegkiemelő képesség fejlesztése. 
A valóság tárgyainak geometriai modellezéséhez szükséges képességek továbbfejlesztése. 
A geometriai feladatok algebrai eszközökkel történő megoldási képességének fejlesztése. 
Geometriai fogalmak segítségével az absztrakciós képesség fejlesztése. 
Összefüggések, képletek felfedezése gyakorlati tapasztalatból kiindulva, azok általánosítása és alkal-
mazása más esetekben, más tantárgyakban. 
Geometriai tételek bizonyítása során használt logikai műveletekkel az induktív, illetve a deduktív kö-
vetkeztetés képességét fejlesztjük. 

 
Támogató rendszer 
A tanári modulhoz tartozik a triminó, amely a forgásszögekkel és átváltással kapcsolatos ismeretek gyakorlására való előkészítést igényel (nyom-
tatás, szétvágás, borítékolás). 
 
Csoportmunkához kinyomtathatón külön fájlokban is rendelkezésre állnak: 
• térkép a 6. mintapéldához; 
• egy lap, amelyen a 7., 8. és 9. mintapéldák feladatai szerepelnek; 
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• körös ábrák a 11. mintapéldához; 
• érintő- és húrnégyszögek feladatai (érintőnégyszög tétel felfedeztetése is). 
 
Rendelkezésre áll öt számítógéppel kinyomtatható bemutató:  
• ívmérték: radián értelmezése, átváltása, szögek ábrázolása egységkörben, 1–4. mintapélda; 
• körös ismeretek: ismétlés (középponti szög, kör kerülete és területe, érintő tulajdonságai, kör részei, 5., 6. és 9. mintapélda; 
• kerületi és középponti szögek: látószög, kerületi szög, 11. mintapélda feladata, kerületi és középponti szögek tétele, kerületi szögek tétele, 
következmények (mindezek közlés szintjén), 12. és 13. mintapélda (ezek együtt egy dián, csak a feladatok kitűzése szerepel a bemutatóban, 
csoportmunkához; utána mindkét mintapélda megoldása ellenőrzéshez); 
• húrnégyszögek és érintőnégyszögek: húrnégyszög és érintőnégyszög definíciója (közlés szintjén), négyszögek kitöltendő halmazábra, 18. min-
tapélda és megoldása, húrnégyszög-tétel és megfordítás (közlés szintjén), 19. mintapélda, érintőnégyszögek tétele és megfordítása (közlés szint-
jén); 
• látókör: 14. mintapélda, látókör fogalma, 15. és 16. mintapélda, látókör szerkesztésének folyamata, 17. mintapélda. 
 
A bemutatók az elméleti anyag frontális feldolgozásához nyújtanak segítséget, az elmélet és a munkafüzet nélkül megoldható mintapéldák kaptak 
helyet bennük. használhatók új anyag feldolgozásakor és összefoglaláskor (a tételek és a definíciók közlés szintjén szerepelnek bennük, nem a 
tételek felfedezésének eszközei; a bemutatók segítik a munkafüzet anyagának feldolgozását, sok helyen fölöslegessé téve a tábla használatát). 
Projektorral és számítógéppel kivetíthetők, vagy a Power Point programmal kinyomtathatók írásvetítő fóliákra. 
 
A modult segítő internetcímek (2006. júniusában): 
 
• SI az interneten: http://www.omh.hu/hu/szolgaltat/kiadvanyok/vim/index.html 
• A fok és a radián kapcsolata: http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1999/9922/diakoldal/matek/matemati.htm 
 
Javasolt az egyes mintapéldákkal kapcsolatban kutató projekteket indítani (például különböző pizzériák ajánlatait összehasonlítani, interneten 
keresni gömbi geometriai anyagokat, digitális fotókat készíttetni, esetleg mérésekkel adatokat gyűjtetni a környezetünkben előforduló körcikk 
alakú tárgyakról, azokkal számításokat végeztetni, a mintapéldákban felvetett kérdésekhez hasonló jellegű problémák felvetése). 
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Ajánlás 
A modul funkciói a tananyag szintjén elsősorban:  
• az előző évi, körrel és részeivel kapcsolatos ismeretek felelevenítése és kibővítése (a számítások egy későbbi modul kapcsán, a szögfügg-
vények alkalmazásával válnak teljessé); 
• az ívmértékkel való számolás elmélyítése; 
• az egységkörben történő szögábrázolás, így a trigonometria előkészítése; 
• a húrnégyszög és az érintőnégyszög fogalmának megismertetése, elmélyítése (a tételek nem a középszintű érettségi anyagai); 
• az ismeretek elmélyítése az összehasonlító geometria eszközeivel. 
 

A tananyag javasolt órabeosztása 
Óraszám Óracím 

1. Ívmérték 
Átváltás fok és radián között, szög ábrázolása egységkörben, 1–4. mintapéldák bemutatóval 

2. Ívmérték feladatok 
Csoportmunka: triminó, 1–4. feladatok megoldása; egyénileg feldolgozandó: radián a gömbön. 

3. A kör és részei, Thalész-tétel 
Ismétlés (füllentős, csoportmunkában); bemutató használata frontálisan az eddigi ismeretek összefoglalására 5–6. mintapéldák megoldása 
csoportban; javasolt házi feladat: 7–9. feladatok. 

4. A kör és részei 
5–6.  Kör és részei feladatok 

Feladatok megoldása (tetszőleges módszerrel, tanári kijelölés alapján). Javasolt átvenni: 15–17., 19., 20., 21., 22., 24., 26., 27., 29., 31., 33. 
feladatok, rendelkezésre álló idő szerint. 

7. Kerületi és középponti szögek 
Fogalmak (látószög, kerületi szög, középponti szög) frontálisan, 11. mintapélda csoportban; kerületi és középponti szögek tétele a tapaszta-
latok alapján; házi feladatnak javasolt: 34. feladat. 

8. Feladatok kerületi szögekre. Kerületi szögek a gömbön 
Mintapéldák frontálisan vagy csoportban (12., 13.; a bemutatóban rendelkezésre állnak), feladatok (35–43.). 

9 Látókör 
Frontálisan: bemutatóval a látókörív fogalma, 15. és 16. mintapélda, 53–56., 60. feladat.  
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10. Érintő- és húrnégyszögek 
18. mintapélda (frontálisan) és 62. feladat (csoportmunkában) a bemutató segít-ségével; 63. – 65. feladatok. 

+1. Húrnégyszögek, érintő négyszögek tétele 
Húrnégyszögek tétele és 19. mintapélda a bemutatóval; érintőnégyszögek tétele, feladatok (felfedező és feladatmegoldó feladatlappal, cso-
portmunkában). 

 
A heti három órában tanuló csoportoknak javasoljuk, hogy a látókör helyett az érintő- és húrnégyszögekre helyezzék a nagyobb hangsúlyt.  
A definíciók a középszintű, a tételek az emelt szintű érettségi követelményei közé tartoznak. A látókör szerkesztésére vonatkozó feladatokat a 
heti három órás tanmenetbe nem is terveztük be, de a modulban szerepelnek, lehetőséget adva a differenciálásra és az emelt szintre való 
felkészítésre. 
 
Érettségi követelmények: 
Középszint: 
• Tudja a kör, gömb, szakaszfelező merőleges, szögfelező fogalmát.  
• Használja a fogalmakat feladatmegoldásokban. 
• A kör részeinek ismerete, alkalmazása egyszerű feladatokban. 
• Tudja és használja, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, s hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő 
hosszúak. 
• A szög mérése fokban és radiánban. 
• Tudja és alkalmazza feladatokban, hogy a középponti szög arányos a körívvel és a hozzá tartozó körcikk területével. 
• Tudja és alkalmazza feladatokban a Thalész-tételt és megfordítását. 
 
Emelt szint 
• Bizonyítsa, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, valamint hogy a külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő 
hosszúak. 
• Igazolja és alkalmazza feladatokban a kerületi és középponti szögek tételét. 
• Ismerje és használja a látókör fogalmát. 
• Bizonyítsa a Thalész-tételt és megfordítását. 
• Húrnégyszög, érintőnégyszög tétele bizonyítással, alkalmazása feladatokban. 
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MODULVÁZLAT 

 

Lépések, tevékenységek Kiemelt készségek, képességek 

Eszköz/ 

Feladat/ 

Gyűjtemény 

I. Ívmérték, forgásszögek 
1. Bevezető (frontális munka: a tanár felhívja a figyelmet a szögmér-

tékegységekre) 
 

2. Átváltás fok és radián között, egységkör használata (frontális mun-
ka, mintapéldák) 
 

Számolás, számlálás, becslés, rendszerezés, kombina-
tív gondolkodás. 
Számolás, számlálás. A valóság tárgyainak geometriai 
modellezéséhez szükséges képességek továbbfejlesz-
tése, a folytonosság szemléletes fogalmának tovább-
fejlesztése. 
Rendszerezés, kombinatív  
gondolkodás 

1–4. minta- 
példákhoz  
bemutató: 
Ívmérték.ppt 
1., 2., és 3.  
feladatokból  
válogatva 

3. Feladatok (csoportmunka 4 fős csoportokban; mintapéldákhoz ha-
sonló, egyszerű feladatok csoportmunkában a tanulói munkafüzet-
ből) 
 

Triminó; 
feladatok,  
tanári  
kijelöléssel. 

4. Radián a gömbön (tetszőleges módszer, akár otthoni feldolgozás) 
 

Kooperáció, kommunikáció, metakogníció, számolás, 
számlálás, kombinatív gondolkodás, a folytonosság 
fogalmának továbbfejlesztése, absztrakciós képesség 
fejlesztése. 
 Lénárt-féle 

gömbkészlet 
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II. A kör részei 
1. Ismétlés (ráhangolódás: csoportmunka, füllentős módszerrel; bemu-

tató segítsé-gével a korábbi ismeretek átismétlése) 
 

Kooperáció, kommunikáció, metakogníció, kombina-
tív gondolkodás, rendszerezés. 

Tanári dön- 
tés szerint 
tanulók 
könyve 
használható. 

2. Egyszerűbb mintapéldák a kör részeihez, feladatok 
 

5. és 6.  
mintapélda 

3. Mintapéldák a kör részeihez 
 

7–9.  
mintapéldák 
(külön  
feladatlap) 

4, Feladatok megoldása (több órát felölel) 

A geometriai feladatok algebrai eszközökkel történő 
megoldási képességének fejlesztése. Emlékezés, rend-
szerezés. A valóság problémáinak modellezése. 
 
Számolás, számlálás, kombinatív gondolkodás, rend-
szerezés. 
Induktív, deduktív következtetés. Feladatok 

a tanulók 
könyvéből. 
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III.  Kerületi és középponti szögek 
1. Látószög, kerületi és a középponti szögek fogalma (frontális mun-

ka) 
 

Figyelem, rendszerezés. 
 

Tanári  
magyarázat. 

2. Tapasztalatok gyűjtése a kerületi és a középponti szögekről 
 

Számolás, mérés, becslés 
 

11. mintapél-
da, 
külön  
feladatlapon 
az ábrák 

3. Kerületi és középponti szögek tétele, következmények (frontális 
munka) 
 

Kombinatív gondolkodás, induktív, deduktív követ-
keztetés, rendszerezés 

A mintapélda 
tapasztalatai 

4. Mintapéldák (frontális vagy csoportmunka) 
 

Szöveges feladatok, kombinatív gondolkodás, számo-
lás 

12. és 13.  
mintapél- 
dák 

5. Feladatmegoldás (tetszőleges módszerrel, de elsősorban csoport-
munkában) 
 

Szöveges feladatok, metakogníció, mennyiségi követ-
keztetés, számolás 

35–43. feladat 
 

IV. A látókör 
1. A látókör fogalma (frontális munka, tanári magyarázattal) 

 
Figyelem, rendszerezés. 
 

Bemutató 
 

2. Feladatok megoldása (tetszőleges módszerrel 
 

Szöveges feladatok, metakogníció, mennyiségi követ-
keztetés, számolás 

53–56., 60.  
feladat. 
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V. Húrnégyszög, érintőnégyszög 
1. Ismétlés: a négyszögek tulajdonságai (csoportmunka, füllentős, ha van 

elég idő) 
 

2. Húrnégyszög és érintőnégyszög fogalma (frontális munka, tanári ma-
gyarázat) 

Rendszerezés, metakogníció, kommunikáció, kooperáció 

Bemutató 

3. Feladatok megoldása (tetszőleges módszerrel) Számolás, mennyiségi következtetés, becslés 18. minta- 
példa, 
62–65.  
feladatok,  
bemutató 

VI. A húrnégyszögek tétele és az érintőnégyszögek tétele (emelt szintű tananyag) 
1. Húrnégyszögek tétele és megfordítása (frontális munka) Figyelem, rendszerezés Bemutató 

2. Mintapélda húrnégyszöggel történő bizonyításról (frontális vagy 
csoportmunka) 

Szöveges feladatok, metakogníció, mennyiségi követ-
keztetés, számolás 

19. minta- 
példa, bemu- 
tatón belül 

3. Érintőnégyszögek tétele (csoportmunka) Rendszerezés, metakogníció, kommunikáció, koope-
ráció, mérés 

Feladatlap a  
felfedezéshez,  
bemutató a  
következmé 
nyekhez 

4. Feladatok megoldása (önálló munka, differenciált feladatmegoldás) Számolás, mennyiségi következtetés Feladatlapon 
szereplő fel-
adatok 
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A szögek mértékegységei (olvasmány) 

A történelem folyamán a különböző kultúrákban sokféle mértékegységrendszer alakult ki. A 

hosszúság mértékegységei voltak például a könyök, a rőf, az arasz, Angliában ma is használ-

ják a mérföldet. Ma az SI (System International; méter, kilogramm, szekundum) nemzetközi 

mértékegység-rendszert használjuk (törvény írja elő ennek az alkalmazását), de régebben 

CGS (centiméter, gramm, szekundum alapegységekkel), illetve MKSA (méter, kilogramm, 

szekundum, Amper) voltak a hivatalos mértékegységrendszerek. A hosszúsághoz hasonlóan a 

szögek mérésére is többféle mértékegységet találunk: 

 

• fok (°), szögperc (’), szögmásodperc (”): a teljes kört 360 egyenlő részre osztjuk,  

vagyis 1° a teljes szög 
360
1 -ad része; 1°=60’; 1’=60” 

• radián (rad): a teljes szög 2π radián; 
0

π
180rad1rad;

180
π1 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==°  

• újfok (grádus; g): a teljes szög 400g 

• vonás ( ¯ ): a teljes szög 6000¯, vagyis °=
°

= 0,06
6000
3601¯ ; a vonást a tüzérség használja, 

és egyes országokban ettől eltérő az értelmezése 

• R: a derékszöget nevezték régebben így, a teljes szög 4R. 

 

A tudományos életben gyakran használják a radiánt mint szögmértékegységet (a latin rectus 

szó alapján). 
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I. Ívmérték, forgásszögek  

Módszertani megjegyzés: Kilencedikben foglalkoztunk a radiánnal és a kör részeivel. A mo-

dulnak ez a fejezete előkészíti a forgásszögek bevezetését, és lehetőséget ad a tavalyi anyag 

ismétlésére. A mintapéldák feldolgozását frontálisan, bemutató segítségével végezzük. Jobb 

képességű tanulók esetén csoportmunkában is feldolgozhatjuk az ismétlést. 

 

Tavaly megismerkedtünk a radiánnal mint szögmértékegységgel. Ha egy r sugarú körben 

az ív hossza r hosszúságú, akkor az ívhez tartozó középponti szöget 1 radiánnak nevez-

zük. A radiánban kifejezett szöget ívmértékben mérjük, mert az egységkörben az ívhossz 

nagysága épp a szög radiánban kifejezett mérőszámával egyezik meg. r sugarú körben az α)  

ívmértékű középponti szöghöz tartozó ívhossz  α)⋅= ri  

 

Tehát az α)  középponti szöghöz tartozó bármilyen sugarú körben α= )

r
i állandó, i és r egye-

nesen arányosak. A sugárnyi ívhosszhoz tartozó középponti szög 1 radián. 

 

 

 

 

 

 

 

A radián elnevezés nem jelent dimenziót, hiszen a szög radiánban mért nagysága egy valós 

szám, mert két hosszúság arányát fejezi ki. Azonban az egyértelműség kedvéért általában kiír-

juk a rad mértékegységet, különösen azokban az esetekben, amikor a π nem szerepel a kifeje-

zésben.  

Ugyanabban a számításban csak fokban, vagy csak radiánban szerepelhetnek az előfor-

duló szögek. 

Ha az ívhosszat radián helyett fokban mért szöggel szeretnénk kiszámítani, így gondolko-

dunk: 1°-hoz tartozik a kör kerületének 360-ad része, 
180360

2
360

ππ rrK
==  hosszúságú ívhossz, 

ennek α-szorosához °⋅
°

= απ
180
ri . Ez a képlet bonyolultabb az α)⋅= ri  összefüggésnél. 
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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 kö-

zépponti 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 fel-

adatnak feladni az összes osztó meghatározását. 

 

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

pel az alábbiak szerint történik:  

 

Például   7,037
180

37 ≈°⋅
°

=°
π  rad.  °≈⋅

°
= 7,1142180  rad 2

π
 

 

Egységkörnek nevezzük a koordináta-rendszerben az origó körüli, 1 egység sugarú kört.  

 

 

 

 

 

 

 

1°-nak megfelel 
°180

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

π
 felel meg. 
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Ha π
9
2  nagyságú szöget ábrázolunk egységkörben, akkor egy, a 

kiindulási helyzethez képest π
9
2  szöggel elforgatott egységvek-

tort ábrázoltunk. 

 

 

 

Ne felejtsük el az azonban, hogy ez az egységvektor nem csak 

a π
9
2  szöghöz tartozik. Ha akárhányszor teljes kört megyünk 

körbe bármelyik irányba, ugyanezt az egységvektort kapjuk. 

Ezt úgy jelöljük, hogy π2⋅k -t adunk a szöghöz, ahol k egész 

szám, vagyis ∈k Z. Tehát ugyanaz az egységvektor tartozik. a 

π
9
2

, π⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + 2

9
2 , π⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + 4

9
2 , …, ππ 2

9
2

⋅+ k középponti szö-

gekhez. 

 

Mintapélda1 

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 . 

 

Mintapélda2 

Váltsuk át a következő szöget ívmértékbe: 102°14'  

Megoldás: 
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Először a szögpercet váltjuk tizedfokká: °=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+°=° 23,102

60
1410214'102

ο

, majd a szokásos 

eljárással radiánt számolunk: 78,123,102
180

23,102 =°⋅
°

=°
π  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. 
 

Mintapélda3 

Ábrázoljuk egységkörben a következő szögeket:  

a) k·180°;  b) 120°+k·180°; c) 60°+k·90°;  d) 60°+k·120°,         ∈k Z. 

  

Megoldás: 

 

 

 

 

 

Mintapélda4 

Milyen szöget mutatnak az egységkörös ábrák? 

 

Megoldás: 

 °⋅+° 36060 k        °⋅+° 120105 k               °⋅120k                   °⋅ 90k                 °⋅+° 6030 k  

   ππ 2
3

⋅+ k             
3

2
12
7 ππ

⋅+ k                  
3

2π
⋅k                     

2
π

⋅k                   
36
ππ

⋅+ k , 

 k ∈  Z. 

Módszertani megjegyzés: A feladatokat javasolt csoportmunkában oldani, tanári feladatkijelö-

lés alapján. 
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Feladatok 
 
1. Írd fel radiánban a következő szögeket! 

 a) 30°;  b) 120°; c) 240° ; d) 45°;  e) 135° ; f) 270°; 

 g) 300°; h) 72°;  i) 40°;  j) 70°;  k) 35°;  l) 220° ; 

 m) 1000°; n) 1200°; o) 121°45’; p) 235°12’. 

 

Megoldás:  

a) 
6
π ; b) 

3
2π ; c) 

3
4π ; d) 

4
π ; e) 

4
3π ; f) 

2
3π ; g) 

3
5π ; h) 

5
2π ; i) 

9
2π ; j) 

18
7π ; k) 

36
7π ;  

l) 
9

11π ; m) 
9

50π ; n) 
3

20π ; o) 2,12; p) 4,11. 

 

2. Gyakorold az átváltást! Váltsd át fokba a radiánban megadott szögeket és jelöld be az áb-

rákba, 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) 209,1°;  k) 573,3°. 
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 3. Ábrázold egységkörben a következő szögeket! 

a) k·180°;  b) k·60°;  c) k·360°;  d) 180°+ k·360°; 

e) 60°+ k·90°;  f) 30°+ k·120°; g) ππ k2
6

5
+ ;  h) ππ k+

6
;  

i) 
43

2 ππ k+ ;  j) 
34
ππ k

+ ;  k) 
3

2 πk . 

 

Módszertani megjegyzés: Az átváltást csoportmunkában, triminó segítségével is gyakorolhat-

juk. A triminó eszköz a tanári modul 4.1 triminó mellékletében sokszorosításra rendelkezésre 

áll, használata előkészítést igényel (szétvágás, borítékolás). 

 

 4. Határozd meg, hogy milyen szögeket ábrázolnak az egységkörös ábrák! Az eredményt 

fokban és radiánban is add meg! 

 
Megoldás:   

a) 45°+k·90°; 
24
ππ k+ ;  b) 30°+k·180°; ππ k+

6
;  c) 90°+k·120°; ππ k

3
2

2
+ ;  

d) 60°+k·120°; ππ
3
2

3
k+ ;  e) k·90°; 

2
πk ;  f) 30°+k·60°; 

36
ππ k+ ;  

g) 90°+k·72°; 
5

2
2

ππ k+ ;  h) 60°+k·45°; 
43
ππ k+ . 
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Radián: a szögmérés furcsaságai a gömbi geometriában 
 
Módszertani megjegyzés: A most következő anyagrész szintén a radiánból indul ki, és eljut a 

gömbi geometriáig. Az összehasonlító geometriai anyag elmélyíti a radiánnal kapcsolatos 

ismereteket. Feldolgozását megoldhatjuk gömbkészlet nélkül is, esetleg egyéni feldolgozás-

ban. 

Gondoljuk át újra, mit jelent az ívmérték! 

 

Rajzoljunk a síkban egy szögvonalat, amely a síkot két 

szögtartományra osztja! Válasszuk ki az egyik szögtar-

tományt, és mérjük meg a szögét! Rajzoljunk most egy 

(mondjuk) 50 mm sugarú kört a szögpont, mint közép-

pont körül! Mérjük meg a kör kerületének azt a darabját, 

ívét, ami a szögtartományba esik, szabó- vagy papírcen-

timéter segítségével! Osszuk el az így kapott mértéket a 

kör sugarával! Így egy arányszámot kapunk: „ív osztva 

sugárral”.  

Játsszuk el most ugyanezt ugyanezzel a szögtarto-

mánnyal, és egy 100 mm sugarú körrel, azután egy 

150 mm sugarú körrel is! Mit tapasztalunk? 

 

Tapasztalatunk szerint az arányszám független a 

kör sugarától: csakis a kör középpontjából induló 

szögtartománytól függ. Így ezt az arányszámot fel-

használhatjuk a szögtartomány jellemzésére, mérésé-

re, ugyanúgy, mint a fokot. Az arányszám neve: radián. 

 

Nézzük meg ezt az arányt r sugarú körben, néhány speciális szög esetében. 

• Ha a középponti szög 360°, vagyis teljesszög, akkor az arány a teljes körkerület osztva 

a sugárral, vagyis ππ 22
=

r
r  radián ≈ 6,28… radián. 
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• Ha a középponti szög 180°, vagyis egyenesszög, akkor az arány a körkerület fele oszt-

va a sugárral, vagyis π

π

=
r

r
2

2

 radián ≈ 3,14…. radián. 

• Ha a középponti szög 90°, vagyis derékszög, akkor az arány a körkerület negyede 

osztva a sugárral, vagyis 
2

4
2

π
π

=
r

r

 radián ≈ 1,57…. radián. 

• Ha a középponti szög 60°, mint a szabályos síkháromszög egyik szöge, akkor az arány 

a körkerület hatoda osztva a sugárral, vagyis 
3

6
2

π
π

=
r

r

 radián ≈ 1, 047….  

• Ha a középponti szög 45°, vagyis a derékszög fele, akkor az arány a körkerület nyol-

cada osztva a sugárral, vagyis 
4

8
2

π
π

=
r

r

 radián ≈ 0, 78…. radián. 

 

Milyen középponti szögnél lesz ez az arány éppen 1, vagyis hány fokos az a szög, ahol a 

most bevezetett mérték éppen 1 radián? Akkor, ha a középponti szöghöz tartozó ív hossza 

éppen akkora, mint a sugár hossza. A fentiekből látható, hogy ez 45°-nál valamivel többet, de 

60°-nál valamivel kevesebbet kell, hogy jelentsen.  

 

Számítsuk ki! Legyen az ismeretlen szög x°; akkor: x° úgy aránylik a 360° teljesszöghöz, mint 

1 radián a 2π radiánhoz: 

 
π2
1

360
=

x , ahonnan 
π2

360
=x  ≈ 360/6,28… ≈ 57,3°. 

 

Vajon alkalmazható-e ugyanez a módszer gömbi szögek mérésére is, ha gömbi köröket 

használunk a méréshez? A gömbi körök ugyanolyan szép kerekek, mint a síkbeliek – miért 

viselkednének másképpen, mint a síkbeli körök? 

 

 

 

Induljunk ki a földrajzi koordináta-rendszerből! 
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Legyen a szögtartomány valamelyik, az Északi- és Déli-sarkból kiinduló derékszögű szögtar-

tomány! Igaz-e itt is, hogy akármelyik szélességi kört használjuk is, a gömbi körív hossza 

osztva a gömbi sugárral mindig ugyanaz marad? 

 

Ha nagyon pici gömbi körből indulunk ki (nagyon közel az Északi-sarkhoz), akkor a kör és a 

sugár nagyon közel áll a síkbeli körhöz és sugárhoz. Csak nagyító alatt tudnánk felismerni, 

hogy gömbről, nem síkról van szó. Itt tehát az arány nagyon közel áll a síkbeli arányhoz, va-

gyis a 90 fokos síkbeli szögnél kapott 1,57…-hez. 

 

Mi történik, ha „hizlaljuk” a kört – egyre nagyobb szélességi kört veszek? Amikor elérünk az 

Egyenlítőhöz, akkor a kör sugara a főkör sugara, vagyis 90 gömbi lépés. A körkerületnek a 

szögtartományba eső darabja pedig negyedfőkörív, vagyis szintén 90 gömbi lépés! A körív 

osztva sugár arány itt tehát 90/90 = 1 lesz, nem pedig 1,57… 

 

 

Gömbre tehát a szögtartomány mérésének ezt a módszerét nem lehet átvinni. Hiába ugyan-

olyan szép kerekek a gömbi körök, mint a síkbeli körök, láthatjuk, hogy a gömbi körök még-

sem hasonlóak egymáshoz. 

 

Feladatok: 
 5. Megvizsgáltuk, hogy a gömbön hogyan változik a 90°-os szögtartományban az „ív oszt-

va sugárral” arány, ahogyan a kisebb köröktől a nagyobbak felé haladunk. Vizsgáljuk 

meg ezt az arányt a síknál felsorolt többi szögtartománynál is! 

Megoldás: 

Ha a gömbi szögtartomány x fokos, akkor az „ív osztva sugárral” arány π2
360

⋅
x -től 

90
x -ig változik, ha kisebb köröktől a nagyobbak felé haladunk. Például a 60 fokos szög-

tartománynál az arány 
3
π -tól 

3
2 -ig változik. 

 

Az „ív osztva sugárral” arány a gömbön a síkbeli 1,57…-től 1-ig folyamatosan 

változik. 
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 6. Láttuk, hogy a síkon az „ív osztva sugárral” arány megadott szögtartománynál állandó, 

a gömbön viszont egyre kisebb, ahogyan a kisebb köröktől a nagyobbak felé haladunk. 

Ha létezne olyan harmadik geometria, amelyik mindig ellenkező módon térne el a sík-

tól, mint a gömb, akkor ebben a harmadik geometriában mi lenne az „ív osztva sugár-

ral” arány? 

Megoldás:  

Ebben a geometriában az arány a síkbeli aránytól indulva egyre növekedne, valószínűleg 

minden határon túl, vagyis végtelenig! Pontosan ez történik a Bolyai–Lobacsevszkij–

Gauss-féle hiperbolikus geometriában. 
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II. A kör részei  
 

Módszertani megjegyzés: A körrel kapcsolatos ismereteket csoportmunkában, „füllentős mód-

szerrel” lehet feldolgozni, használható segédeszköz a függvénytábla. Javasolt témák a csopor-

toknak: középponti szög, kör területe, kerülete, a kör részeinek definíciói, körcikk (definíció, 

ívhossz, terület, kerület), a kör és az egyenesek (érintő, sugár és tulajdonságai), a körrel kap-

csolatos tételek (Thalész-tétel, Pitagorasz-tétel, megfordításaik).  

Rendelkezésre áll egy bemutató, amely a körrel kapcsolatos ismétlést, valamint az 5, 6, és 9. 

mintapéldát dolgozza fel. A 7. és 8. mintapéldákat csoportmunkában érdemes feldolgozni. 

 

Összefoglaljuk azokat az ismereteket, amelyeket tavaly tanultunk a kör és részeivel kapcso-

latban: 

• középponti szögnek nevezzük a kör két sugara által bezárt szöget; 

 

• a kör kerülete πrK 2= , területe π2rT = ; 

 

• körben a körív hossza és a körcikk területe egyenesen arányos a hozzá tartozó kö-

zépponti szöggel; 

 

• α)  (radiánban mért szög) középponti szöghöz r sugarú körben a körív hosszát és a 

körcikk területét a következő képletek fejezik ki:  

a körív hossza α)⋅= ri , a körcikk területe 
2
riT ⋅

= ; 

 

• az érintő merőleges az érintési pontba húzott sugárra; 

 

• külső pontból húzott érintőszakaszok hossza egyenlő; 

 

 

• Thalész-tétel: ha egy kör átmérőjének két végpontját össze-

kötjük a körvonal bármely más pontjával, akkor abban a pont-

ban derékszög keletkezik; 
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• Thalész-tétel megfordítása: a derékszögű háromszög köréírt 

körének középpontja az átfogó felezőpontja. 

 

 

A körrel kapcsolatos elnevezések, számítások: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mintapélda5 

Határozzuk meg az ábrán látható körcikk körívének hosszát és területét! 

A kör sugara 5 cm. 

 

Megoldás: 

Sokszor egyszerűbb a konkrét szögek helyett aránnyal számolni. Itt a körcikkhez tartozó 

középponti szög a teljes szög 
8
1 -ad része. Mivel az ívhossz és a körcikk területe a kö-

zéppontnál levő szöggel egyenesen arányos, a körív hossza a kör kerületének  
8
1 -ad ré-

sze, a körcikk területe pedig a kör területének  
8
1 -ad része. Így a körív hossza 

93,3
8
52

8
2

≈
π⋅⋅

=
πr ; 93,3≈i cm. A körcikk területe 82,9

8
25

8

2

≈
⋅

=
ππr ; 82,9≈T cm2. 
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Mintapélda6 

Módszertani megjegyzés: A mintapéldát csoportmunkában érdemes feldolgozni. A feladat a 

bemutatóban is szerepel. 

Határozd meg a térkép alapján Magyarország legnagyobb észak–déli kiterjedését! A Föld 

átmérője 12756 kilométer. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megoldás:  

Méréssel és számítással megállapítjuk, hogy hazánk az északi szélesség 45°48' és 48°35' 

között helyezkedik el.  

 

Az ábrán látható, hogy a feladat egy 6378
2

12756
=  km sugarú körben 

a körív hosszának kiszámítása, amely 48°35'– 45°48' = 2°47' = 2,783° 

fokhoz tartozik. Ez 8,309783,2
180

6378
≈°⋅

°
π⋅ ;  8,309≈i  km.  
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Mintapélda7 

Az ábrán egy sajtszelet képe látható, felülről és oldalról 

körberajzolva eredeti nagyságában. 

a) Mekkorák az egész sajt henger alakú dobozának méretei 

(átmérő, magasság, térfogat)? A csomagolópapír vastag-

sága elhanyagolható, a méreteket méréssel határozzuk 

meg. 

b) Mekkora a szelet oldalát határoló csomagolópapír terüle-

te? 

c) 2x3x5 doboz sajtot egy kartonba csomagolunk (5 réteg egymás tetején). 

Mekkorák a karton belső méretei, és a karton térfogatának hány százalékát 

nem tölti ki a sajt? 

Megoldás:  

a) Az ábráról méréssel megállapítjuk, hogy a körcikk sugara 5,5 cm, középponti szöge 

60°, a sajtszelet magassága 2 cm. A henger alakú doboz méretei tehát: átmérője 11 

cm, magassága 2 cm, térfogata 19025,5 22 ≈⋅⋅=⋅⋅ ππ mr ; 190≈V cm3. 

b) A szelet oldalát határoló csomagolópapír olyan téglalap, melynek egyik oldala 2 cm, 

másik oldala a körszelet kerületével egyenlő. A körszelet kerülete 

≈⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=+ 2

3
2

6
2 ππ rrr  16,8 (cm), a csomagolópapír területe 6,338,162 =⋅ ; T  = 

33,6 cm2. 

c) A kartondoboz méretei 22 cm x 33 cm x 10 cm, térfogata 7260103322 =⋅⋅ cm3. A 

dobozban tárolt sajt térfogata 5700190532 =⋅⋅⋅ cm3. A kérdéses arány százalékban 

5,21100
7260

57007260
≈⋅

− %. 

 

Mintapélda8 

Egy pizzériában 3-féle pizza kapható: családi (41 cm átmérőjű, 1500 peták), nagy (32 cm át-

mérőjű, 1100 peták) és szelet (a nagy nyolcada, 190 peták).  

a) Keressünk olyan mennyiséget, amelyből kiderül, hogy melyik pizzát éri meg megven-

ni a legjobban (mennyiségtől függetlenül)! 
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b) Egy 33 fős rendezvényre nagytételben rendeltünk. Ekkor a pizzéria 7 %-ot engedett a 

családi, 11%-ot a nagy és 20%-ot a szelet árából. Hogyan vásároljunk, ha a lehető leg-

kevesebbet akarjuk költeni, és a következőket tudjuk: egy ember a kis szeletből 5 da-

rabot eszik meg, a nagy pizzából 3 ember fogyaszt el kettőt, a családiból pedig 5 em-

bernek 2 pizza is elég. Mennyibe fog kerülni a pizza összesen? 

Megoldás: 

a) A szelet 1,89 Ft/cm2, a nagy 1,37 Ft/cm2, a családi 1,14 Ft/cm2, így látható, hogy a 

családi éri meg jobban.  

b) A csökkentés után az árak 1,51 Ft/cm2, 1,22 Ft/cm2 és 1,06 Ft/cm2. Az egy főre eső 

pénz a szeletből  760  50,8190 =⋅⋅ (peták), a nagyból 65389,01100
3
2

=⋅⋅  (peták), a 

családiból 55893,01500
5
2

=⋅⋅  (peták). Az első 30 embernek 12 családit kell venni, a 

fennmaradó 3 főnek 2 nagyot. Összesen 1869889,01100293,0150012 =⋅⋅+⋅⋅ , va-

gyis az eredmény 18698 peták. 

 

 

Mintapélda9 

Mekkora az ábrán látható kék rész területe, ha a körök sugara egyaránt 

5 cm? 

Megoldás:  

A kérdéses terület felosztható 12 egybevágó körszeletre. A kör-

szelet területe egy hatod-kör, és a bele írható szabályos három-

szög területének különbsége: 

( )332
124

3
6
1 22

2 −=−= ππ rrrt . 

12 ilyen körszeletből áll a kérdéses terület, ezért a nagysága 

( ) 2,2733212 2 ≈−== πrtT ; 2,27≈T cm2. 

 

Módszertani megjegyzés: Körrel kapcsolatos mintapélda az összehasonlító geometriából: 

Mintapélda10 

Üres, kerek műanyag poharat (kefires, nagy tejfölös pohár stb.) 
szájával lefelé helyezzük síklapra, és rajzoljuk körül! Ezt a kört 
pirossal jelzi az ábra. Ezután ugyanezzel a pohárral, ugyanez-
zel a módszerrel rajzoljunk a piros kört érintő sárga kört! Majd 
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rajzoljunk újabb sárga kört, amelyik érinti a piros kört is, és a már megrajzolt sárga kört is! 
Így haladjunk körbe a piros kör körül, míg az utolsó sárga kör érinti vagy metszi az első sárga 
kört! 
 
Hány sárga kört tudunk így rajzolni a piros kör köré? És ha nagyobb vagy kisebb pohárral 
kísérletezünk? 
 
Ismételjük meg ugyanezt a kísérletet a gömbfelületen! Hány sárga kört tudunk így rajzolni a 
piros kör köré? És ha nagyobb vagy kisebb pohárral kísérletezünk? 
 
Megoldás:  

Síkon a sárga körök száma mindig hat, akár kicsi, akár nagy a választott kör sugara.  
Gömbön általában az utolsó kör nem érinti, hanem metszi az első kört.  
Néhány különleges, kitüntetett esetben az utolsó kör érinti az elsőt, mint a síkon, de 
ilyen esetben a sárga körök száma mindig kisebb hatnál.  

• Ha a gömbi kör sugara körülbelül 31,7 gömbi lépés, 
akkor öt sárga kör veszi körül a piros kört az ábra sze-
rint. 

• Ha a sugár 45 gömbi lépés, akkor négy sárga kört raj-
zolhatunk. 

• Ha a sugár körülbelül 70,5 gömbi lépés, akkor hár-
mat; ebben az esetben a négy kör közül bármelyik 
érinti a másik hármat. Helyzetük teljesen szimmetri-
kus, akármelyiket tekinthetjük „pirosnak”, és a másik hármat „sárgának”. 

• Ha a körök sugara 60 gömbi lépés, akkor három gömbi kört kapunk, amelyek páron-
ként érintik egymást, tehát itt is bármelyiket tekinthetjük „pirosnak” és a másik kettőt 
„sárgának”. 

• Végül, ha a sugár 90 gömbi lépés, akkor a két érintő kör egybeesik, és egyetlen körré, 
főkörré válik. Az érintés helyett tehát teljes egybeesést kapunk.  

 

Módszertani megjegyzés: A következő feladatok több feladatmegoldó órára készültek. Külön-

böző nehézségűek és jellegűek, sok közöttük a nevezetes derékszögű háromszögekre épülő 

körszelet számításán alapszik, de akad szerkesztendő alakzat is. 

 

Feladatok 
 7. Szerkeszd meg az ábrákon szereplő konstrukciókat! 
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 8. Mennyit kell repülni, hogy Budapestről az egyenlítőig jussunk, az egyenlítőre merőle-

ges úton? Budapest az északi szélesség 47°28'56''-án található, a Föld sugara 6378 km.  

Megoldás: 5286
180
4822,476378

180
≈

π⋅
⋅=

°
π⋅°α

⋅= ri ; 5286≈i  km. 

 

 9. Mekkora középponti szög tartozik ahhoz a körcikkhez, amely a kör területének 70%-át 

befedi? 

Megoldás: .2523607,0 °=°⋅  

 

 10. Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit! 

 

 

 

 11. Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit! 

 

 

 

Megoldás: 

 

 

 

 

 

 

 

 12. Az ábrán látható két szakasz ugyanazon kör két húrja. Szerkeszd meg a kört! 

 

r 10 cm 12,6 cm 118 cm 15,45 cm 

e 120 mm 27,23 cm 369,62 cm 15,1 cm 

p 15,62 cm 0,3 m 3,88 m 21,6 cm 

r 1 cm 2,6 cm 3,5 m 14,87 cm a 

π
qp −2  

R 12 mm 4,04 cm 4,27 m 15,1 cm 
2rb

+
π

 
p 

T 138,2 mm2 30 cm2 18,8 m2 21,6 cm2 b q 
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Megoldás: 

A kör középpontja a két szakasz felezőmerőlegesének meszéspontja, sugara a középpont 

és bármelyi húr egyik végpontja közötti szakasz hossza. a) a szakaszok végpontjai által 

meghatározott három pont köré írható kör;     b) speciális helyzetű szakaszok, van ilyen 

kör;    c) nincs ilyen kör, mert 4 pont nem határoz meg minden esetben egy kört (csak ha 

egy húrnégyszög csúcsait alkotják). 

Módszertani megjegyzés: Hasonló, a kör középpontját kereső feladatot feladhatunk házi fel-

adatnak. Például adott a kör egy húrja és még egy pontja, vagy két pontja és egy kör, amely a 

középponton halad keresztül. 

 

 13. Egy kör alakú udvarnak a közepére napórát szeretnének állítani. Hogyan található meg 

az a pont, ahol a napóra botját bele kell döfni a földbe? Hogyan kapható meg (készíts 

vázlatot, szerkeszd meg)? 

Megoldás: Kijelöljük a kör bármely (nem párhuzamos) két húrját, és ezek felezőmerőlegesé-

nek metszéspontja a kör középpontja. 

 

 14. r a kör sugarát, p a kör középpontjának és egy külső pontnak a távolságát jelöli. Szer-

keszd meg a pontból a körhöz húzott érintőket, ha 

a) r = 3 cm, p = 6 cm;  b) r = 5 cm, p = 8 cm. 

Megoldás: A kör középpontja és a külső pont által meghatározott szakasz Thalész-köre és a 

kör metszéspontja adja az érintési pontokat. 

 

 15. Egy 1,2 m sugarú kerek asztalra szabályos háromszög alakú terítőt szeretnénk tenni 

úgy, hogy éppen elfedje az asztalt (a terítő sarkai oldalt lelógnak). Mekkora területű 

rész lóg le? Hány százaléka ez a terület az egész terítő területének?  

Megoldás: A vázlat alapján ram 3
2
3

== , amiből ==
3

6ra  

16,432 ≈⋅= r (m2). A háromszög területe 

=
⋅

==
4

312
4

3 22 raT   48,733 2 ≈⋅= r  (m2). A lelógó 

rész területe 96,22 ≈− πrT (m2), ami %6,39100
48,7
96,2

≈⋅ . 
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 16. Egy 1,2 m oldalú, szabályos háromszög alakú asztalra a lehető legnagyobb kör alakú 

terítőt szeretnénk tenni úgy, hogy ne lógjon le (az asztal egy részére nem jut terítő). 

Mekkora területű rész nincs lefedve? Hány százaléka ez a terület az egész asztal terü-

letének?  

Megoldás: Az asztal területe 62,0
4

32

1 ==
aT (m2). A terítő sugara ==⋅=

6
3

2
3

3
1 aar  

35,0= (m), a területe 38,0
12

2
2

2 =
π

=π=
arT (m2). A le nem fedett  rész területe 

24,021 =−TT (m2), ami %39100
1

21 =⋅
−
T

TT . 

 

 17. Mekkora sugarú körből vághatunk ki egy olyan húrtrapézt, amelynek alapjai 18 és 12 

cm, magassága 10 cm? A kör területének hány százaléka a kör trapézon kívüli terüle-

te?  

Megoldás: Két megoldás is lehetséges az ábra szerint. A két derékszögű háromszögre írjuk fel 

a Pitagorasz-tételt. 

a) ( ) 222 610 rx =++ , és 
222 9 rx =+ . Innen 

813620100 22 +=+++ xxx , így 

75,2−=x , ami nem lehetséges. Kife-

jezi azonban, hogy x-et a középpont-

tól ellenkező irányba kell felvenni. 

b) ( ) 222 610 rx =+− , és 222 9 rx =+ . Innen 813620100 22 +=++− xxx , így 

75,2=x , 41,9975,2 22 =+=r (cm). A kör területe 18,2782 =πr (cm2), a trapéz terü-

lete 18510
2

1918
=⋅

+ (cm2), a kívül eső rész területe =−18518,278  18,93= (cm2), ami 

a kör területének 5,33100
18,278

18,93
≈⋅ %. 

 

 18. Hány százaléka a színezett rész területe a szabályos há-

romszög területének? 
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Megoldás: A beleírható kör sugara a magasság harmada: 
6

3
3

amr == . A háromszög területe 

4330,0
4

3 2
2

⋅= aa .  

A kör területe 2618,0
1236

3 2
22

2 ⋅==
⋅

= aaar πππ . A háromszög területéből kivonva a 

bele írható kör területét kapjuk a három „csücsök” területét: 1712,02 ⋅= at .   

A színezett rész területe: 3189,01712,0
3
1

36
3

3
1 22

2
2 ⋅=⋅+

⋅
=+ aaatr ππ , ami a három-

szög területének %6,73100
4330,0
3189,0

2

2

=⋅
⋅
⋅

a
a -a. 

 

 19. Mekkora felületű az alagút bejárata (a két félkör 

közötti rész), ha a kisebb kör sugara 10 m, a 

nagyobb kör sugara 12,7 m? 

Megoldás: A körgyűrű területének a fele, 

( ) 3,96
2

107,12 22

=
π− m2. 

 

 20. Mennyivel fordul el a C kör, ha az A kör elfordul… 

a) 60°-kal, és cm6,cm6,cm3 321 === rrr ;  

b) 80°-kal, és 5:4:3:: 321 =rrr ; 

c) 100°-kal, és cm10,cm4,cm1 321 === rrr ; 

d) 140°-kal, és 5:7:8:: 321 =rrr ? 

Megoldás: Az érintkezés miatt az ívhosszak egyeznek meg elforduláskor, ezért 

2211 αα ⋅=⋅= rri , amiből 
1

2

2

1

r
r

=
α
α , az elfordulás szöge a sugarakkal fordítottan ará-

nyos.     a) 30°;      b) 48°;      c) 10°;      d) 224°. 

Módszertani megjegyzés: Feltételezzük, hogy a körök csúszás nélkül gördülnek egymáson. 
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 21. Mekkora az ábrákon látható színezett rész területe és kerülete, ha a körök sugara egy-

aránt 15 cm. Oldjuk meg akkor is a feladatot, ha a sugár: r. (Az utolsón a kereszt 

négyzetekből épül fel.) 

 

 

 

 

 

 

 

Megoldás:  a) ( ) 86,25622 =−π= rT cm2; ( ) 10,179222 =π+= rK cm;  

b) 29,122
2

332 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−π= rT cm2; ( ) 25,18432 =π+= rK cm; 

c) 38,276
4
3

3
2 2 =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

π
= rT cm2; 83,62

3
4

=
π

=
rK cm; 

d) ( ) 86,25622 =−π= rT cm2; 09,208
5
262 =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
π+= rK cm. 

 

 22. Mekkora az ábrákon látható színezett rész területe és kerülete, ha a négyzet oldala 12 

cm. Oldjuk meg akkor is a feladatot, ha az oldal hossza: a.  

 

 

 

 

 

Megoldás:  a) 19,821
2

2 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

π
= aT cm2; 40,752 =π= aK cm; 

  b) 10,411
22

2

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

π
=

aT cm2; 70,37=π= aK cm; 

  c) 90,30
4

12 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π

−= aT cm2; ( ) 70,854 =+π= aK cm. 
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 23. Az ábrán látható háromszög egyenlőszárú, derékszögű. Válaszolj a következő kérdé-

sekre: 

a) Hány százaléka a háromszög területének a 

zöld rész területe? 

b) Hány százaléka a sárga rész az egész kör terü-

letének? 

 

Megoldás: a) %;27,64100
4

1
2 =⋅

+
π

 b) %17,181001
2
1

=⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

π
− . 

 

 24. Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit! 

 

Megoldás: A megoldás során a következő képleteket használjuk: 
°

⋅°
⋅=⋅=

180
παα rri ) , 

°⋅
°

=
⋅

= απ
3602

2rriT . 

 

 

 25. Mekkora területet hagyunk el a 10 cm oldalú szabályos 

háromszögből, ha 1 cm sugarú körökkel lekerekítjük az 

ábrán látható módon? Mekkora az új síkidom kerülete? 

 

 

Megoldás: Az ábra szerint a határolóív 120°-os középponti 

szöghöz tartozik. Egy saroknál az elhagyott rész területét 

úgy kapjuk, hogy két „félszabályos” háromszög területösz-

szegéből kivonjuk a harmadkör területét. Három ilyen sa-

 Középponti 
szög 141,3° 286,5° 275° 63,7° 140° 68° 29° 123° 110,2° 

Sugár 
 3 cm 12 cm 2,5 cm 6 mm 105 mm 26 mm 6,3 cm 17,3 cm 5,2 cm 

Körív 7,4 cm 60 cm 12 cm 6,7 mm 256,6 
mm 30,9 mm 3,2 cm 37 cm 10 cm 

Körcikk 
területe 11,1 cm2 360 

cm2 15 cm2 20 
mm2 

13470 
mm2 

401,1 
mm2 10 cm2 320 cm2 26 cm2 
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rok van, a kihagyott rész területe 05,233
3

1
4

323
22

=π−⋅=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ π
−

⋅
⋅=t (cm2). Az új 

síkidom területe 25,41
4

3102

=− t cm2. 

 

 26. Adott egy kör PQ átmérője, és R a körvonal bármely más pontja. PR szakaszt hosszab-

bítsuk meg önmagával R-en túl, és a kapott végpontot jelölje S. Mekkora az SQ sza-

kasz hossza, ha a kör sugara 5 cm? 

 

Megoldás: 10 cm (a Thalész-tétel miatt R-nél derékszög van, ezért RQ szakaszfelező merőle-

ges). 

 

 27. Két egymást érintő kör köré olyan kört írunk, amely mindkettőt 

érinti, és középpontja a két kör középpontját összekötő egyene-

sen helyezkedik el, és a sugara 8 cm. Mekkora a belső körök 

sugarainak szorzata, ha a színezett rész területe 30π? 

 

Megoldás: 8=+ Rr , a területek különbsége ( ) πππ 3064 22 =+− Rr , ahonnan 

3422 =+ Rr (cm). ( ) 222 2 RrRrRr ++=+ , amiből rR23464 += , 15=rR (cm2). 

 

 28. Mekkora az ábrán látható α szög nagysága, ha O a kör 

középpontja, OQR szabályos háromszög, továbbá Q és R 

a PS szakasz harmadoló pontjai ? 

 

 

Megoldás: Az ábra szerint a QST 

háromszögre felírva a szögek össze-

gét °=°++° 18030260 δ , ahonnan .45°=δ  .754530 °=°+°=α  
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 29.Egy golyó sugara 6 cm. Mekkora a golyókat körbekerítő, színe-

zett vonal hossza? 

 

Megoldás: A lekerekítésnél 120°-os középponti szöghöz tartozó kör-

ívek jelennek meg, ezért a vonal hossza 7,14512618 ≈+⋅ π cm. 

 

 30. Mekkora a színezett rész területe, ha a kör sugara 18 cm, A és B az 

ív harmadoló pontja? 

 

Megoldás: O-nál 30°-os szögek vannak, OAE  ≈ OBD , területük t. 

trAECT −
π

=
6

  )(
2

; trBDCT −
π

=
12

  )(
2

. 

===⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−−=−=

12
18

12126
)()(

2222 ππππ rtrtrBDCTAECTT   

82,8427 ≈π= ; 82,84≈T cm2. 

 

 31.Péter számítógéppel ábrát készít: egy körnek és egy szabá-

lyos háromszögnek a közös részét szerkeszti meg.  

a) Mekkora a területe a közös résznek, ha a kör a három-

szöget oldalának harmadoló pontjaiban metszi, és a kör 

sugara 15 cm? 

b) Mekkora a színezett rész kerülete? 

 

Megoldás: a 60°-os szögek miatt a terület három hatodkör és három szabályos háromszög 

területének összege: 71,645
2
3

32
3

4
3

6
3

222

≈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

π
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

π rrr ; cm2 .      b) A kerület három 

hatodkör és három oldalharmad összege, vagyis 1,92153 ≈⋅+πr ; 1,92≈K cm. 

 

 32. Egy vasúti kocsira hordót rögzítenek az 

ábrán látható módon. A vasúti kocsi szé-

lessége 3 méter, és a rögzítő kötél a vas-

úti kocsi síkjával 60°-os szöget zár be.  
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a) Készíts vázlatot a feladat megoldásához! 

b) Mekkora a hordó átmérője? 

c) Mekkora egy rögzítő kötél hossza? 

 

Megoldás: Készítsük el az ábra keresztmetszetét! Vegyük észre, 

hogy a körhöz külső pontból húzott érintőszakaszok hossza a 

kocsi szélességének a fele: 1,5 a szabályos háromszög felének 

magassága, oldala 2r. 

 
2

325,1 r
= , innen 

2
3

32
3

==r . A hordó átmérője 

73,132 ≈=r (m). A rögzítő kötél hossza 81,4
3

25,12 ≈
π

+⋅
r méter, rögzítési ráhagyás nélkül. 

 

 33. A körforgalom útfelületének meghatározásához a következő 

ábrán található távolságot mérik le. Hogyan számítható a 

terület? Mekkora ez a terület, ha a lemért távolság 42 mé-

ter? 

 

Megoldás: A körgyűrű területe 

( )π22 rRT −= . A 42 m-es rész felével a Pitagorasz-tételt felírva:  
22221 Rr =+ , amiből 22221 rR −= . A terület 

1385441212 ≈π=π ; 1385≈T  m2.  
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III. Kerületi és középponti szögek  
Módszertani megjegyzés: A kerületi és középponti szögek tétele nem része a középszintű 

érettséginek, azonban segít elmélyíteni a korábbi ismereteket (pl. ívmérték alkalmazása), és 

későbbi feladatokban is nagy hasznát vesszük. Ezért javasoljuk a tanítását tapasztalatok gyűj-

tésével és egyszerű feladatokon keresztül. A fogalmakat frontális munkában ismertessük.  

A 11. mintapéldához 4 fős csoportmunkát javaslunk: minden csapattag ugyanazt a feladatot 

kapja, csak különböző ábrákkal (mérési feladat, tapasztalatszerzés). Ezek a tanári anyag 4.2 

mellékletből kinyomtathatók, de a sokszorosítás és feldarabolás a tanár dolga.  Javasoljuk a 

bemutatóból kivetíteni a feladatot, mialatt a tanulók csoportunkában dolgoznak. 

A TANULÓKNAK SZÜKSÉGÜK LESZ SZÖGMÉRŐRE A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ! 

 

Ha adott az AB szakasz és azon kívül egy P pont, akkor P-ből az 

AB szakaszt APB szögben látjuk. Az APB szöget az AB szakasz P 

ponthoz tartozó látószögének nevezzük. 

 

 

 

A Thalész-tétel szerint, ha az átmérő két végpontját összekötjük a körvonal bármely más 

pontjával, ott derékszög keletkezik. Ez azt jelenti, hogy a körvonal bármely pontjából (kivéve 

az átmérő végpontjait) az átmérő derékszögben látszik. Vajon másik húrnál is hasonló a hely-

zet, vagyis ott is egyenlő szögek keletkeznek a körvonalnál? 

 

 

 

 

 

 

 

 

A P pontból az AB szakasz α szögben látszik. 

Kerületi szögnek nevezzük azt a konvex szöget, amelynek csúcspontja a kör-
vonalon helyezkedik el, szárai pedig a kör húrjait tartalmazzák. 
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A kerületi szög mindig egy adott ívhez tartozik: az ABC kerületi szöghöz az az AB  ív, 

amelyiken nincs rajta a C pont. Egy ívhez egyetlen középponti szög, és végtelen sok kerületi 

szög tartozik.  

Speciális helyzetű az érintőszárú kerületi szög, amelynek csúcsa a körvonalon van, egyik 

szára tartalmazza a kör húrját, másik szára pedig a szög csúcspontjához tartozó körérintő.   

 

A félkörhöz tartozó középponti szög 180°, a Thalész-tétel szerint a kerületi szög 90°, azaz a 

középponti szögnek éppen fele a kerületi szög. Arra  keressük a választ, hogy ez az összefüg-

gés csak a félkörívre igaz, vagy más körívek esetén is? 

 

 

 

 

 

 

 

Mintapélda11 

Jelöljük be a következő ábrákon az adott ívekhez tartozó középponti szöget és legalább három 

kerületi szöget (az érintőszárút is)! Mérjük meg, hogy mekkora nagyságú az egy ívhez tartozó 

kerületi és középponti szög! Keressünk kapcsolatot a mért adatok között! 
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Megoldás: 

 

A tapasztalatok szerint: 

 

További következmények: 

• Egy körben az egyenlő ívekhez egyenlő kerületi szögek tartoznak. 

• Az ívhossz egyenesen arányos a kerületi szöggel. 

• Thalész-tétel: ha a középponti szög °180 , akkor a hozzá tartozó kerületi szög °90 . Ez 

a kerületi és középponti szögek tételének speciális esete. Ezért egy szakasz Thalész-

köre azon pontok halmaza a síkon, amelyekből a szakasz derékszögben látszik. 

Módszertani megjegyzés: A következő két mintapélda megoldását frontálisan, tanári magya-

rázattal javasoljuk.  

 

Mintapélda12 

6 cm sugarú körben egy körcikk területe 6π cm2. Mekkora az ívhossz, a középponti és a kerü-

leti szög nagysága? Ábrázoljuk is az ívet és a szögeket! 

 

 

 

 

 

Kerületi és középponti szögek tétele: egy adott íven nyugvó kerületi szög 

fele az ugyanazon ívhez tartozó középponti szögnek.

Kerületi szögek tétele: egy adott ívhez tartozó kerületi szögek egyenlőek. 
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Megoldás: 

A körcikk területe: 
222

2 αα )) ⋅
=

⋅⋅
=

⋅
=

rrrriT , így a kö-

zépponti szög 
336

122
2

ππα ===
r
T) . A kerületi szög ennek a 

fele: 
6
π , az ívhossz ππ 2

3
6 =⋅  cm. 

 

Mintapélda13 

A háromszög egyik szögfelezője a D pontban metszi a köré írt kört. Mutassuk meg, hogy a D 

pont éppen felezi a másik két csúcs által meghatározott körívet! 

 

Megoldás: 

A CD és a DB ívekhez tartozó kerületi szögek egyenlők, és 

egyenlő kerületi szögekhez egyenlő ívek tartoznak. Ezért D a 

BC ív felezőpontja. 

 

 

Módszertani megjegyzés: A következő egyszerű feladatok többnyire az ívmértéket ötvözik a 

kerületi és középponti szögek tételével. A 13. mintapéldához hasonló feladatokkal is találko-

zunk, de azokat a gyorsabban haladóknak ajánljuk. 

 

Feladatok  

 34. Egy 6 cm sugarú körben mekkora ívmértékű és fokú középponti és kerületi szög tarto-

zik ahhoz az ívhez, amelynek hossza cm-ben: 

a) π;  b) π
2
3 ; c) 6 π;  d) π

3
8 ; e) 9 π;  f) π

2
15 ? 

Megoldás:  

α)⋅= ri  képletből 
6
i

=α .   a) °° 15;30,
6
π ;      b) °° 5,22;45,

4
π ;    c) °° 90;180;π ;  

d) °° 40;80,
9

4π ;      e) °° 135;270,
2

3π ;      f) °° 5,112;225,
4

5π . 

 35. Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit! Ábrázold a kerületi és a középponti szögeket is! A 

kör sugara 3 cm. 
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Ívhossz   
2

7π  cm  

Középponti 

szög 3
π     

Kerületi 

szög 
 

5
4π    

Ábra 

 
 

Megoldás: 

 

 36. Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit! Ábrázold a kerületi- és a középponti szögeket is! 

A kör sugara 12 cm. 

Körcikk 

területe 
  90π cm2  

Középponti 

szög 4
π     

Kerületi 

szög 
   

4
3π  

Ábra 

  
 

Ívhossz π  cm 
5

24π  cm 
2

7π  cm π4  cm 

Középponti 

szög 3
π  

5
8π  

6
7π  

3
4π  

Kerületi 

szög 6
π  

5
4π  

12
7π  

3
2π  
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Megoldás: 

 

 

 37. A kör területének hány százaléka az a körszelet, amelyet az α kerületi szöghöz tartozó 

ív vág le, ha α nagysága     a) 30°;     b) 45°;  c) 60°? 

Megoldás:  a) %9,24
3

61004
3

6100
2

22

≈
−

⋅=
−

⋅
π

π

π

π

r

rr

;    

  b) %1,92
1

410024100
2

22

≈
−

⋅=
−

⋅
π

π

π

π

r

rr

; 

 c) %6,194
3

31004
3

3100 2

22

≈
−

⋅=
−

⋅
π

π

π

π

r

rr

. 

 

 38. Mekkora a 24 cm átmérőjű kör középpontjának és a húrnak a távolsága, ha a húrhoz 

tartozó kisebbik íven nyugvó kerületi szög nagysága 

a) 
3
π ;  b) 

2
π ;  c) 

6
π ;  d) 

4
π ? 

 

Megoldás: a) 6 cm;     b) 0;      c) 39,1036 = cm;      d) 49,826
2

212
== cm. 

 

 

 39. Egy körben a 40°-os középponti szöghöz 5 cm hosszúságú ív tartozik.  

a) Mekkora kerületi szög tartozik a 12 cm-es ívhez?  

b) Mekkora ívhossz tartozik a 70°-os kerületi szöghöz? 

Megoldás: a) 48°; b) 17,5 cm. 

Körcikk 

területe 
18π cm2 24π cm2 90π cm2 108π cm2 

Középponti 

szög 4
π  

3
π  

4
5π  

2
3π  

Kerületi 

szög 8
π  

6
π  

8
5π  

4
3π  
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 40. Mekkora aγ  szög nagysága, ha r a kör sugara, és tudjuk, 

hogy 

a) a=b=r; b) c=r;  c) c= r2 ; d) a=r, és b=2r? 

 

Megoldás: a) 120°; b) 30°; c) 45°; d) 60°. 

 

 

 41. Mekkora a színezett rész területe, ha a kisebb kör 

sugara 18 cm, és °=°= 45,60 βα  ? 

Megoldás:  

 A közös húr hossza 318 , a 120°-os körcikkhez 

tartozó körszelet területe 

00,199
4

318
3

18 22

≈−
π (cm2). A közöshúr és β  ismeretében  a nagyobb kör sugara 

2
318 (cm),a hozzá tartozó körszelet területe 138,70(cm2), a kettő összege 337,70 cm2. 

 

Módszertani megjegyzés: Bizonyítást igénylő feladatok következnek, nemcsak haladóknak. 

 

 42. Az ABC háromszög köré írt kör C-t nem tartalmazó AB ívének felezőpontja P, a há-

romszögbe írt kör középpontja O. Milyen specialitása 

van az AOP háromszögnek? 

 

Megoldás: 

 Az AP ív hossza egyenlő a PB ív hosszával (CP szög-

felező), ezért 
2
γ

=∠=∠ BAPACP . Mivel AO szögfele-

ző (O a beleírt kör középpontja), 
2
α

=∠=∠ OABCAO . 

A külsőszög-tétel miatt ∠=+= PAO
22
γαδ , vagyis a PAO háromszög egyenlő szárú. 
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 43. Egy kör P pontjából kiindul a PQ átmérő, és a vele 30°-os szöget bezáró PR húr. A kör 

R-beli érintője  PQ-nak a Q ponton túli meghosszabbítását S-ben metszi. Készíts váz-

latot a feladathoz! Mekkora a QS szakasz hossza?  

 

Megoldás: 

 A vázlat szerint elvégezhető a kiegészítés 

szabályos háromszöggé, így OS = 2OR. QS a 

kör sugarával egyenlő. 

 

 

 

 44. Igazold, hogy a háromszög belső szögfelezője és a szemközti oldalhoz tartozó oldalfe-

lező merőleges a köré írt körön metszik egymást! 

 

Megoldás:  

Egyenlő kerületi szögekhez egyenlő ívek tartoznak, ezért 

a szögfelelő felezi a CB ívet. A húr felezőmerőlegese fe-

lezi a körívet, ezért fa is a BC ív felezőpontján halad ke-

resztül. 

 

 45. Az ABC háromszög mb és mc magasságát hosszabbítsd meg a háromszög köré írt körig, 

a metszéspontokat jelölje P és Q! Bizonyítsd be, hogy a PA ív hossza megegyezik a 

QA ív hosszával! 

 

Megoldás: 

 Az ABD és a CAE derékszögű háromszögekben α szög 

közös, ezért az egyíves szögek egyenlőek. Egyenlő kerületi 

szögekhez egyenlő ívek tartoznak, ezért az  AP ív hossza 

egyenlő az AQ ív hosszával. 
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 46. Az ABC háromszögben az mb és mc magasságvonalak köré írt körrel való metszéspont-

ját jelölje P és Q. Igaz-e, hogy az A csúcsból a PQ húrra állított merőleges átmegy a 

kör középpontján? 

 

Megoldás:  

Tudjuk, hogy A a PQ ív felezőpontja, ezért rajta van PQ fe-

lezőmerőlegesén. Mivel a húr felezőmerőlegese áthalad a 

kör középpontján, igaz az állítás. 

 

 

 

 47. Hosszabbítsd meg a háromszög magasságait a köré írt körig, jelölje a metszéspontokat 

P, Q és R. A PQR háromszögnek milyen vonalai lesznek az eredeti magasságvonalak? 

 

Megoldás:  

Az ABD és a CAE derék-

szögű háromszögekben az 

α szög közös, ezért az 

egyíves szögek egyenlőek. 

Egyenlő kerületi szögek-

hez egyenlő ívek tartoz-

nak, ezért az AR ív hossza egyenlő az AQ ív hosszával, az AP szögfelező a PQR három-

szögben. Hasonlóan belátható a többi magasságvonalról, hogy a PQR háromszög szög-

felezői. 

 

 48. Két kör kívülről érinti egymást az E pontban. Húzz E-n keresztül két szelőt a körök-

höz. Milyen négyszöget határoznak meg a szelők és a körök metszéspontjai? 

 

Megoldás: Célszerű megrajzolni a két kör közös 

érintőjét is. A vázlatról leolvasható, hogy 

az E-nél levő egyíves és kétíves szögek 

csúcsszögek, ezért egyenlőek. Az egyíves 

szögek azért egyenlőek, mert ugyanazon 
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az íven nyugvó kerületi szögek (az egyik érintőszárú). A kétíves szögek hasonló ok mi-

att egyenlőek. Így a D-nél és B-nél levő jelölt szögek egyenlőek, ezért AD párhuzamos 

BC-vel, a négyszög trapéz. 

Azonos íven nyugvó gömbháromszögek tétele  
(kiegészítő anyag) 

 
Síkon a kerületi szögek tétele szerint a kerületi szög feleakkora, mint az ugyanahhoz a körív-
hez tartozó középponti szög. Láttuk, hogy ez a tétel így nem igaz a gömbön. Könnyen belát-
hatjuk (például kísérletezéssel), hogy a látószögek tétele sem igaz: azonos ívhez tartozó kerü-
leti szögek a gömbön nem feltétlenül egyenlők egymással. 
 
Lássunk most olyan gömbi tételt, ami háromszögekkel, körökkel és kerületi szögekkel kap-
csolatos! 
 
 
Rajzolj egy kört a gömbre, és rajzolj bele olyan három-
szöget, amelynek belsejébe esik a kör középpontja! Kösd 
össze a csúcsokat a körközépponttal, és jelöld a szögeket 
az ábra szerint!  
 
Kérdés: Miért jelölhettük azonos betűkkel a kisebb há-
romszögek bizonyos szögeit? 

 
Szerkeszd meg most a háromszög egyik oldalához il-
leszkedő kiegészítő háromszögét! Az ábrán zöld szín 
jelöli ezt a BC oldalt. 
Kérdés: Mennyi a kiegészítő háromszög belső szögeinek 
összege? 
 
Megoldás: 
 
A zöld oldal túloldalán levő két szög mértéke βα −−°180 , illetve γα −−°180 . 
A harmadik, az ábrán a gömb túloldalára eső szög pedig γβ + , hiszen annak a gömbkét- 
szögnek a másik szöge, amelynek egyik szöge az eredeti háromszög γβ +  szöge. Ezek sze-
rint a kiegészítő háromszög belső szögeinek összege: 

( ) ( ) ( ) αγβγαβα 2360180180 −°=++−−°+−−° . 

Most következik a legnehezebb kérdés: Mit jelent ez az eredmény? Azt jelenti, hogy a kiegé-
szítő háromszög szögösszege csakis a körtől és a háromszög zöld oldalától függ, mert ezek 
már meghatározzák az α  szöget. A kiegészítő háromszög szögösszege attól nem függ, hogy a 
háromszög harmadik, az ábrán A-val jelölt csúcsát hol vesszük fel a BAC köríven! 
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Feladatok 

 49. Mi történik, ha a háromszöget másféleképpen vesszük fel a körben? 
 
Megoldás: 
Ha a rögzített húr átmegy a kör középpontján, akkor a 
gömbi Thalész-háromszöget kapjuk. (Erről a 9. osztály-
ban a 7. modul Háromszögek V. részében olvashattunk.)  

 
Itt 0=α , tehát a kiegészítő háromszög szögösszege: 

°=−° 3602360 α . 
 
 

 

 

 

 
Ha pedig a kör középpontja a háromszögön kívül 
esik, akkor a kiegészítő háromszög szögei: 

( )αβ −−°180 , ( )αγ −−°180 , γβ + . A kiegészítő 
háromszög belső szögösszege tehát:  

( )[ ] ( )[ ] ( ) αγβαγαβ 2360180180 +°=++−−°+−−°
Ebben az esetben tehát a 2α szöget hozzáadjuk 360°-
hoz. 

 
 50. Síkon érvényes-e a kiegészítő háromszög szögösszegéről szóló tétel?  

 
Megoldás: Síkon a háromszögnek nincs kiegészítő háromszöge, tehát a kérdés értelmetlen.  
 
 
Kerületi szögek tétele a gömbön (kiegészítő anyag) 
 
Síkon a kerületi szögek tétele szerint a kerületi szög feleakkora, mint az ugyanahhoz a körív-
hez 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?  
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Ha nem igaz, akkor teljesen menthetetlen-e, vagy van olyan része, ami a gömbön is igaz ma-
rad? Ki tudunk-e mondani bármilyen igaz tételt a gömbön a kerületi és középponti szög vi-
szonyáról?  

   
Minden szükséges fogalom létezik a gömbön, amely a tétel állításához szükséges. A gömbi 
állítás tehát a következő: Tetszőleges gömbi kör tetszőleges ívénél a kerületi szög feleakkora, 
mint az ugyanahhoz az ívhez tartozó középponti szög. 
 
Igaz-e ez az állítás a gömbön? Kísérletezzünk! Pici gömbi körök nagyon hasonlítanak a síkbe-
li körökhöz, és nem mutatják jól a síkbeli és gömbi kör közötti különbségeket. Érdemes tehát 
jó nagy gömbi körökkel próbálkozni.  
 
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 bizo-
nyítás? Ott, ahol a háromszög belső szögeinek összegét 180°-
nak tekintjük. Gömbön ez nem igaz. Csak annyit mondhatunk, hogy nem elfajult háromszög-
ben a középponti szög nagyobb, mint a hozzá tartozó kerületi szög, de kisebb, mint a kerületi 
szög kétszerese. 
 
Módszertani megjegyzés:  Gyorsabban haladóknak 
ajánlott a bizonyítás. 
Az ábra jelöléseivel: a = b + c, ugyanúgy, mint a 
síkon; és x + y = 360° – a, ugyanúgy, mint a síkon. 
 
Síkon még az is igaz, hogy β2180 −°=x , 

γ2180 −°=y . Ebből 
=−°+−°=+ γβ 21802180yx   ( )γβ +−°= 2360 , 

tehát ( )γβ +−°=−°=+ 2360360 ayx , és végül: 
( ) a=+ γβ2 .  
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Gömbön a háromszög szögösszege nagyobb 180°-nál, ezért γβ 2180,2180 −°>−°> yx .  

Ebből 
2

180 yx +
−°>+ γβ , így ( )γβ +−°>

+ 180
2

yx , ( )γβα +−°>−°=+ 2360360yx , 

és végül: ( ) αγβ >+2 . Ez azt jelenti, hogy a középponti szög kevesebb a kerületi szög két-
szeresénél.  
 
Mikor lesz éppen akkora a kerületi szög, mint a középponti szög? α−°=+ 360yx ; ha itt 

α=+ yx , akkor αα −°= 360 , így °= 180α . 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. 
 
Feladat 

 51. Láttuk, hogy síkon a középponti szög mindig pontosan kétszerese a hozzá tartozó kerü-
leti szögnek, a gömbön viszont a kétszeresénél egyre kisebb és kisebb, ahogyan a ki-
sebb köröktől a nagyobbak felé haladunk. Mire elérjük a legnagyobb kört, a főkört, a 
középponti szög már éppen akkora lesz, mint a hozzá tartozó kerületi szög. Ha létezne 
olyan, harmadik geometria, amelyik mindig ellenkező módon térne el a síktól, mint a 
gömb, akkor ebben a harmadik geometriában hányszorosa lenne a középponti szög a 
kerületi szögnek? 

 
Megoldás: Ebben a geometriában a középponti szög a kerületi szög kétszeresénél egyre na-

gyobb és nagyobb lenne, ahogyan a kisebb köröktől a nagyobbak felé haladunk, való-
színűleg egészen a végtelenig! Pontosan ez történik a Bolyai–Lobacsevszkij–Gauss-féle 
hiperbolikus geometriában. 
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IV. Látókör  
Módszertani megjegyzés: A látókör nem a középszintű érettségi tananyaga. Csak olyan tanu-

lókkal javasolt átvenni ezt az anyagrészt, akik jó képességűek, és érdeklődnek a matematika 

iránt. Heti három órában nem javasoljuk a látókör megszerkesztésének tanítását, csupán az 

alapfeladatok elvégzését. Rendelkezésre áll egy bemutató, amelynek segítségével a látókör 

fogalma, a 15. és 16. mintapélda átvehető.  

 

Tudjuk már, hogy egy adott húr a körvonal végtelen sok pontjáról látszik egyenlő szögben. 

Felmerül a kérdés: ha adott egy szakasz, akkor a sík milyen pontjaiból látszik adott α szögben 

ez a szakasz? 

 

Mintapélda14 

Adott az AB szakasz. Szerkesszük meg azon pontokat a síkon, amelyekből az AB szakasz 30°-

os szögben látszik! 

Megoldás: 

A megoldás matematikai hátterét az adja, hogy a kerületi szö-

geknél megtanultuk: adott ívhez tartozó kerületi szögek 

egyenlők és feleakkorák, mint a húrhoz tartozó középponti 

szög. Tehát AB szakaszt egy kör húrjaként felfogva, ahhoz 

60°-os középponti szög tartozik. 

Készítsünk vázlatot! 

Látható, hogy a kör középpontját úgy szerkeszthetjük meg, hogy AB szakaszra szabá-

lyos háromszöget szerkesztünk. A szakasz másik oldalára is megszerkeszthetjük a kört. 

Végül kiemeljük azokat a köríveket, amelyek eleget tesznek a feltételnek. 

 

 

 

 

 

Látókörívnek nevezzük azon pontok halmazát a síkon, amelyekből egy 

adott szakasz ugyanakkora szögben látszik. 
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Módszertani megjegyzés: A következő mintapéldákat frontálisan, bemutató segítségével java-

solt feldolgozni. 

 

Mintapélda15 

Az AB szakasz a kör egy pontjából 60°-os szögben látszik. Határozzuk meg, hogy mekkora 

szögben látszik a másik ívéről! 

 

Megoldás: Mivel a kör egy adott ívéről egyenlő nagyságú 

szögekben látszik a szakasz, az egyszerűség kedvéért 

nézzük a szimmetrikus helyzetet. Legyen P pont az 

AB szakasz felezőmerőlegesének a köríven levő pont-

ja. Az APQ szög 30°-os. Thálesz tétele miatt a PAQ 

szög 90°, vagyis APB szög 60°. 

 

A szimmetriából adódik, hogy a másik ívről 120°-os szögben látszik az AB szakasz. Ez általá-

nosan is igaz. 

 

 

 

 

 

Mintapélda16 

Egy háromszög két oldala a köré írt kör középpontjából 140°, illetve 160°-os szögben látszik. 

Mekkora szögben látszanak az oldalak a köré írt kör pontjaiból? 

 

Megoldás: 

A vázlat felrajzolása után látszik, hogy a 140°-os szög kö-

zépponti szög, és tudjuk, hogy a hozzá tartozó kerületi 

szög a fele, vagyis °= 70β . A kör másik ívéről β−°180 , 

azaz °=°−° 11070180 -os szögben látszik az oldal. Ha-

Ha egy húr a kör egyik ívének pontjaiból α szögben 
látszik, a másik ív pontjaiból 180° – α szögben. 
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sonlóan, a középpontból 160°-ban látható oldal a kör pontjaiból 80° és 100°-os szögek-

ben látszik. A harmadik középponti szög ( ) °=°+°−° 60140160360 , a hozzá tartozó két 

szög 30°és 150°. 

 

Általános esetben a látókör megszerkesztéséhez felhasználjuk az 

érintőszárú kerületi szöget és azt, hogy a sugár merőleges az érin-

tési pontba húzott érintőre. 

 

 

A pirossal jelölt szakasz α  szögű látókörét a következő lépések-

ben szerkesztjük meg: 

1. A szakasz egyik végpontjából felmérjük az α  szöget (kapjuk az e félegyenest). 

2. e-re merőlegest állítunk a szakasz végpontjában (kapjuk a g félegyenest). 

3. Megszerkesztjük a szakasz felezőmerőleges egyenesét (f egyenes). 

f és g metszéspontja adja az egyik kör középpontját (O1), amelyet tükrözve a szakasz 

egyenesére kapjuk a másik kör középpontját (O2). 

4. A köröket megrajzoljuk, és pirossal kiemeljük az α  szöghöz tarozó látóköríveket. 

 
 

Mintapélda17 

A térképen két hegycsúcsot és egy utat jelöltünk 

meg. Szeretnénk lefotózni az útról a két csúcsot 

úgy, hogy azok egy képre kerüljenek, és a két 

hegyen kívül eső részekből minél kevesebb essen 

a képre.  
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Tudjuk, hogy az objektív látószöge 62°. Keressünk az úton olyan helyeket, ahonnan valószí-

nűleg elkészíthető a kép. 

 

Megjegyzés: A domborzati viszonyok miatt nem biztos, hogy a megtalált pontokból elkészít-

hető a kívánt fénykép. 

 

Megoldás:  

Megszerkesztjük a 62°-hoz tartozó látókört. 

A látókör és az út vonalának metszéspontjai 

(A és B pontok) adják a keresett helyeket.  

 

 

 

 

 

 

Feladatok 
 52. Szerkeszd meg azokat a pontokat a síkon, amelyekből az AB  szakaszt α  szögben 

látod! 

a) ;45;3 °== αcmAB  b) ;90;5,4 °== αcmAB  c) °=α= 120;6cmAB . 

 

 53. Egy háromszög két szöge α és β. Mekkora szögben látszódnak az oldalak a köré írt kör 

középpontjából, ha  

a) °=°= 76;50 βα ;  b) ;6,34;8,15 °=°= βα  

c) 
9

2πα = , 
6
πβ = ;  d) 

8
3πα =  , 

16
5πβ = ? 

Megoldás: a) 100°,152°,108°; b) 31,6°, 69,2°, 259,2°; c) 
9

11,
3

,
9

4 πππ ; d) 
8

5,
8

5,
8

6 πππ . 

 

 54. Egy körben a 12 cm-es ívhez 43°-os kerületi szög tartozik. Mekkora középponti szög 

tartozik ahhoz az ívhez, melynek hossza… 

a) 10 cm;  b) 2 dm; c) 150 mm; d) 10,4 cm; e) 80,7 cm? 

Megoldás: a) 71,7°; b) 143,3°; c) 107,5°; d) 74,5°; e) nem lehet, a kör kerülete 50,2 cm. 
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 55. Egy háromszög csúcsai a köré írt kört 4:5:7 arányban osztják. Mekkora szögben lát-

szanak az oldalak a köré írt kör pontjaiból? 

Megoldás: 45°, 56,25°, 78,75°. 

 

 56. Mekkora szögben látszanak a szabályos nyolcszög oldalai és átlói a köré írható kör 

pontjaiból? Sorold fel az összes szöget! 

Megoldás: 22,5°, 45°, 67,5°, 90°, 112,5°, 135°, 157,5°. 

 

 57. Adott A és B pont egymástól 6 cm-re. Szerkesszük meg egy ábrába azokat a pontokat, 

amelyekből AB szakasz 30°-ban, 45°-ban, 60°-ban illetve 90°-ban látszik! Hol metszik 

egymást ezek a ponthalmazok? 

Megoldás:  

Megszerkesztjük az említett szögekhez tartozó látóköröket. Ezek az A és B pontban 

metszik egymást. 

 

 58. Adott ABC szabályos háromszög. Szerkeszd meg a BC és AC oldal azon pontjait, ame-

lyekből AB oldal derékszögben látszik! Milyen szögben látszódhat AB az AC oldal 

pontjaiból? 

Megoldás: 

 Az AB oldal Thalész-körének és BC, ill. AC metszéspontjaiban, azaz az A-ból és B-ből 

induló magasságvonalak talppontjaiban kapjuk a keresett pontokat.  

60° ≤ látószög<180°. 

 

 59. Egy 22 méter széles folyó egyenes szakaszának egyik partján áll két fa, egymástól 38 

méterre. Keressük a másik partnak azokat a pontjait, ahonnan a két fa 35°-os szögben 

látszik. Szerkeszd meg a pontokat! 

Megoldás: 

 A két pontot összekötő szakasz 35°-os látókörét elmetsszük a folyó másik partjának 

egyenesével, és a kapott két pont a megoldás. 
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 60. Egy pontból a körhöz húzott érintők 75°-os szöget zárnak be egymással. Mekkora 

szögben látszódik az egyik érintő a körvonal pontjaiból? 

Megoldás: 26,25°és 116,25°. 

 

 

 

 

 61. Szerkessz háromszöget, ha adott egy oldala, a vele szemközti szöge és az adott oldal-

hoz tartozó magasság! 

Megoldás:  

A harmadik csúcs az oldal egyenesével párhuzamos, tőle m távolságban levő egyenes, 

és az oldal adott szögű látókörének közös pontjában található.  
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V. Húrnégyszög, érintőnégyszög 
Módszertani megjegyzés: A középszintű érettségihez csak a húrnégyszög és érintőnégyszög 

fogalma tartozik, a tételek nem. A négyszögek ismétlését javasolt csoportmunkában, „füllen-

tős” módszerrel végezni, ha elegendő idő áll rendelkezésre. 

Ismétlő kérdések 
Gyűjtsük össze, hogy mit tudunk az általános és a speciális négyszögekről: oldalaikról, szöge-

ikről, átlóikról, középvonalaikról, területükről, kerületükről, szimmetriájukról. Csoportosítsuk 

oldalaik párhuzamossága, illetve egyenlősége szerint a négyszögeket! 

Gyűjtsünk olyan négyszögeket, amelyek köré kör rajzolható és olyanokat is, amelyek köré 

nem rajzolható kör! Gyűjtsük össze azokat a négyszögeket, amelyekbe írható olyan kör, 

amely mind a négy oldalukat érinti! 

 

A húrnégyszögek éppen azok a négyszögek, amelyek köré kör írható. 

 

Az érintőnégyszögekbe tehát kör írható, amely minden oldalukat érinti. 
 

Mintapélda18 

Adott a síkon egy húrnégyszög három csúcsa: A, B és C pont. A negyedik csúcs az A és B 

pontoktól egyenlő távolságra van. Szerkeszd meg a húrnégyszöget! 

Megoldás:  

A negyedik csúcs az ABC háromszög köré írható kör és az AB szakasz felezőmerőlege-

sének metszéspontja.  
 
 

Húrnégyszögnek nevezzük az olyan négyszögeket, amelynek oldalai egy kör 

húrjai. 

Érintőnégyszögnek nevezzük azokat a négyszögeket, amelynek oldalai egy 
kör érintői. 
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Feladatok 
 

 62. Töltsd ki az ábrát a speciális négyszögek megfelelő helyre történő berajzolásával! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megoldás: Gondoljunk azokra a trapézokra is, amelyek húrnégyszögek is, és érintőnégyszö-

gek is (a szár a két alap számtani közepe). 

Módszertani megjegyzés: A következő feladatot csoportmunkában, például diákkvartett mód-

szerrel dolgoztathatjuk fel. 

 

 63. Válaszd ki, hogy melyik állítás igaz, melyik hamis! 

a) Minden trapéz húrnégyszög. 

b) Minden trapéz érintőnégyszög. 

c) Minden rombusz húrnégyszög. 

d) Minden rombusz érintőnégyszög. 

e) Az érintőnégyszögek mindig rendelkeznek szimmetriatengellyel. 

f) Csak az a téglalap húrnégyszög, amelynek rövidebbik oldala kétszerese a hosz-

szabbik oldalnak. 

g) A paralelogramma csak akkor érintőnégyszög, ha rombusz. 

h) Van olyan deltoid, amelyik húrnégyszög. 

i) Minden érintőnégyszög trapéz. 

Megoldás: a) h; b) h; c) h; d) i; e) h; f) h; g) i (az érintőnégyszögek tételére gondolva); 

       h) i; i) h. 
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 64. Szerkessz szimmetrikus trapézt, melynek hosszabbik alapja 10 cm, rövidebbik 6 cm, és 

a szárak a hosszabb alappal 60°-os szöget zárnak be! Szerkeszd meg a köré írt körét! 

 

Megoldás:  

A vázlatról leolvasható (egy szár és az egyik alap felezőme-

rőlegesének metszéspontja a kör középpontját adja). 

 

 

 

 

 65. Mikor mondhatjuk egy rombuszról, hogy húrnégyszög? És egy deltoidról?  

Megoldás:  

Rombuszról akkor, ha egyben négyzet is. Deltoidról akkor, ha a két egyenlő szöge 90°-

os, vagy ha a szimmetriatengely két derékszögű háromszögre bontja. 

 
 
Módszertani megjegyzés: A feladat lehetőséget ad a diszkusszió megbeszélésére.  

 

A húrnégyszögek tétele és az érintőnégyszögek tétele 
(kiegészítő anyag) 
  
Módszertani megjegyzés: Ez az anyagrész az emelt szintű érettségi tananyagára épül. Feldol-

gozásához rendelkezésre áll a korábban használt bemutató és egy feladatlap. A rajta szereplő 

feladatok nem nehezek, feldolgozásuk csoportmunkában ajánlott. 

 

Az előző részben találkoztunk azzal, hogy ha egy szakasz α  szö-

gű látókörét megszerkesztjük, akkor a látókör másik ívéből a sza-

kasz α−°180  szögben látszik. Ez azt jelenti, hogy a húrnégyszö-

gekre megfogalmazhatunk egy tételt. 

 

 

 

Húrnégyszögek tétele: a húrnégyszög szemközti szögeinek összege 180°. 
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Igazolható az állítás fordítottja is. 

 

Összefoglalva: egy konvex négyszög akkor és csak akkor húrnégyszög, ha szemközti szö-

geinek összege 180°. A tétel bizonyítása a modul végén, a kislexikon után található. 

 

Mintapélda19 

D, Q, R és S egy kör tetszőleges pontjai. Az ábrán a PQ és SR szelők egyeneseit elmetsszük 

egy PS húrral párhuzamos AB egyenessel. Húrnégyszög-e a QABR négyszög? 

 

Megoldás: ennek eldöntéséhez megvizsgáljuk a QABR 

szögeit. Ha sikerül belátni két szemközti szögéről, hogy 

összegük °180 , akkor a húrnégyszögek tételének megfor-

dítása miatt QABR húrnégyszög.  

Jelöljük az ábra szerint α -val az A csúcsnál lévő szöget! 

AB és PS párhuzamossága miatt P-nél is található α  szög 

(váltószögek), ennek mellékszöge a négyszög P-nél levő szöge ( αα −°= 180' ). PQRS húr-

négyszög, a húrnégyszög-tétel miatt a négyszögben R csúcsnál α  szög van, mellékszöge a 

QABR négyszög R csúcsnál található szöge: αα −°= 180' . Tehát teljesül a húrnégyszögek 

tételének megfordítása, így QABR húrnégyszög. 

Az érintőnégyszögek oldalait lemérve megállapíthatjuk, hogy tel-

jesül a következő tétel.  

 

A tétel megfordítása is igaz. 

 

 

A húrnégyszögek tételének megfordítása: ha egy konvex négyszögben a 

szemközti szögek összege 180°, akkor az a négyszög húrnégyszög. 

Érintőnégyszögek tétele: az érintőnégyszögek szem-

közti oldalainak összege egyenlő.

Érintőnégyszögek tételének megfordítása: ha egy konvex négyszög szem-

közti oldalainak összege egyenlő, akkor az érintőnégyszög.

ABCD érintőnégyszög a + c = b + d 
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Összefoglalva: egy konvex négyszög akkor és csak akkor érintőnégyszög, ha szemközti ol-

dalainak összege egyenlő. A tétel bizonyítása a modul végén, a kislexikon után megtalálható. 

 

 

Feladatok 
 66. Mekkora az érintőnégyszög d oldala? 

a) cm8cm,10cm,6 === cba ; b) cm2,3,cm9,2,cm6,1 === cba ; 

c) dm2,6,cm104,dm6 === cba ; d) m3,cm390,dm16 === cba . 

Megoldás: a) 4 cm; b) 1,9 cm; c) 18 cm; d) 70 cm. 

 

 67. Döntsd el, hogy az alábbi kijelentések közül melyik igaz, melyik hamis! Indokold is a 

döntésedet! 

a) Minden deltoid érintőnégyszög. 

b) Minden paralelogramma érintőnégyszög. 

c) Minden rombusz érintőnégyszög. 

d) Ha egy hegyesszögű háromszög magasságpontját tükrözzük az egyik oldalra, a tü-

körkép és az eredeti háromszög által meghatározott négyszög húrnégyszög. 

Megoldás:  

a) igaz;     b) hamis;     c) igaz;     d) igaz; 

d) A derékszögű háromszögek miatt αϕ −°= 90 , ezért 

T1MB szög is α . Ennek mellékszöge BMC szög, 

αδ −°=180 . A tükrözés miatt M’ pontnál is δ  szög 

keletkezik, ezért ABM’C négyszög húrnégyszög, M’ az 

ABC háromszög köré írt körének egy pontja. 

Megjegyzés: a d)-beli kijelentés derékszögű és tompa-

szögű háromszög esetén is igaz. 

 

 68. O az ABCD érintőnégyszögbe írható kör középpontja. Az O ponton keresztülhaladó, 

AB oldallal párhuzamos egyenes a BC oldalt a P, az AD oldalt  az R pontban metszi. 

Határozd meg az ABCD és a CPRD négyszögek kerületeinek arányát, ha AB=12 cm, 

BC=8 cm, CD=7 cm! 
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Megoldás: 

 

 

 

 

AO, illetve BO szögfelezők, ROA szög egyenlő OAB szöggel, illetve POB szög OBA szöggel 

(váltószögek). Vagyis ARO egyenlőszárú háromszög, OR=RA és hasonlóan, OP=PB. ABCD 

negyedik oldala az érintőnégyszögek tétele miatt 118712 =−+=DA , vagyis az ABCD kerü-

lete 38 cm. A CPRD négyszög kerülete OP+PC+CD+DR+RO= cm26=++ DACDBC . A 

kerületek aránya 
19
13

38
26

= . 

 
 69. Az ACB háromszög köré írt körének A-beli érintőjével párhuzamos egyenes az AC 

oldalt P, az AB oldalt az R pontban metszi. Igazold, hogy BCPR húrnégyszög! 

Megoldás: Jelölje β  az ABC háromszög B csúcsnál ta-

lálható szögét. A-nál az érintőszárú kerületi szög 

szintén β  (ugyanazon íven nyugszanak), annak vál-

tószöge ββ =' . 'β  mellékszöge β−°180 , a húr-

négyszögek tételének megfordítása miatt teljesül az 

állítás. 

 

 

 70. Milyen négyszög az ábrán látható ABCD négyszög? 

 

 

 

 

 

Megoldás: Jelöljük α -val az A csúcsnál levő szöget! PRD 

szög α−°180 , mert APRD húrnégyszög. PRC ennek 

mellékszöge, vagyis α , és mivel PRCB húrnégyszög, 

αβ −°= 180 . Ez azt jelenti, hogy AD || BC, az ABCD 

négyszög trapéz. 
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 71. Milyen specialitása van az ábrán látható BPR három-

szögnek, ha tudjuk, hogy BR az ABC háromszög köré 

írható kör B pontbeli érintője? 

 

 

Megoldás: 'αα = , mert ua. íven nyugvó kerületi szögek. 

'γγ = , mert °=++=++ 180''' γαβγαβ , másrészt 

az ABC háromszögben °=++ 180γβα . C-nél γ  

mellékszöge γ−°180 , a húrnégyszög-tétel miatt P-

nél γ  szög van. Vagyis BPR egyenlőszárú, BP=PR. 

 

 
Húrnégyszög a gömbön (kiegészítő anyag)  
 

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.  

Síkon igaz a következő tétel: Húrnégyszög szemközti szögeinek összege 180°. Mivel a négy-

szögek szögösszege 360°, ezért az is igaz, hogy húrnégyszögekben a szemközti szögek össze-

ge egyenlő. 

Mi a helyzet a gömbön? Van-e értelme a gömbön is húrnégyszögekről beszélni? 

 

Mintapélda20 

Kísérletezz! Vannak-e húrnégyszögek a gömbön?  

Megoldás: 

Igen, a gömbön is vannak húrnégyszögek és nem-húrnégyszögek. Ha egy gömbi négy-

szög húrnégyszög, akkor mind a négy csúcsán ugyanaz a gömbi kör megy át. 

 

Érdekes kísérlet mutatja a gömbi húrnégyszögek és nem-húrnégyszögek közötti különbséget. 

Ha egy gömböt egy síkkal elmetszünk, mindig kört kapunk. Ha narancshéjból kivágunk egy 

gömbi húrnégyszöget, és rátesszük az asztallapra, akkor a húrnégyszög nem billeg, hanem 

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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Igaz-e a gömbön is, hogy húrnégyszög szemközti szögeinek összege 180°? 

Ha igaz, lehet-e ugyanúgy bizonyítani, mint a síkon? Ha nem igaz, akkor a síkbeli bizonyítás-

nak 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 gömbi húrnégyszögekről? 

 

A gömbnégyszög szögösszege több mint 2·180° = 360°. Ebből következik, hogy a szemközti 

szögek összege nem lehet 180°, mert akkor a négyszög szögösszege 360° lenne. 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°-kal!). Ezt legkönnyebben úgy láthatjuk be, ha a húrnégyszög csú-

csait összekötjük a kör középpontjával.  

 

Négy egyenlőszárú gömbháromszöget kapunk, ame-

lyekben a szárak hosszúsága mindenütt a kör ’r’ sugará-

nak hosszával egyenlő. Mindegyik egyenlőszárú három-

szögben az alapon fekvő szögek egyenlők egymással. 

Látható, hogy a négyszög szemközti szögeiben mind a 

négyféle, az alapokon fekvő szög egyszer előfordul, az 

összegük tehát ( δγβα +++ )-val egyenlő, vagyis a 

szemközti szögek összege itt is egyenlő egymással. 

Megjegyzés: a kör középpontja lehet, hogy a négyszögön kívül (illetve egyik oldalán) van. A 

kimondott tétel ezekben az esetekben is igaz. 
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Feladatok: 
 

 72. Síkon és gömbön: rajzoljunk húrnégyszöget, kössük 

össze a csúcsait a kör középpontjával, és szerkesszünk a 

négy sugárra 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. 

 

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. 

 

 

 

 73. Láttuk, hogy a síkon a húrnégyszög szemközti szögeinek összege 180°, a gömbön vi-

szont csak annyi igaz, hogy a szemközti szögek összege egyenlő egymással. Ha létez-

ne 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 Bolyai–

Lobacsevszkij–Gauss-féle hiperbolikus geometriában. 
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Kislexikon 
Középponti szögnek nevezzük a kör két sugara által bezárt szöget. 

 

Ha adott az AB szakasz és azon kívül egy P pont, akkor P-ből az AB szakasz APB szögben 

látszik. Az APB szöget az AB szakasz P ponthoz tartozó látószögének nevezzük. 

 

Kerületi szögnek nevezzük azt a konvex szöget, amelynek csúcspontja a körvonalon helyez-

kedik el, szárai pedig a kör húrjait tartalmazzák.  

A kerületi szög mindig egy adott ívhez tartozik.  

Kétféle kerületi szög létezik. Az érintőszárú kerületi szög csúcsa a körvonalon van, egyik 

szára tartalmazza a kör húrját, másik szára pedig a szög csúcspontjához tartozó körérintő. Egy 

ívhez egyetlen középponti szög és végtelen sok kerületi szög tartozik.   

 

Kerületi és középponti szögek tétele: ugyanazon az íven nyugvó kerületi szög fele a közép-

ponti szögnek. 

 

Kerületi szögek tétele: egy adott körívhez tartozó kerületi szögek egyenlők. Ez a kerületi 

és középponti szögek tételének következménye. 

 

Látókörívnek nevezzük azon pontok halmazát, amelyekből egy adott szakasz ugyanazon 

szögben látszik. Ha egy húr a kör egyik ívéről α  szögben látszik, a másik – a kiegészítő – 

ívéből α−°180  szögben. 

Megjegyzés: ha adott az AB szakasz és egy α  szög 

(0°<α <180°), akkor a sík azon pontjainak halmaza, ame-

lyekből AB szakasz α  szögben látszik, az AB-re szim-

metrikus két körív. 

 

C-ből az AB szakaszα -nál nagyobb, D-ből α -nál kisebb 

szögben látszik. 

 

Húrnégyszögnek nevezzük az olyan négyszöget, amelynek oldalai egy kör húrjai. A húr-

négyszögek éppen azok a négyszögek, amelyek köré kör írható. 
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Érintőnégyszögnek nevezzük azt a négyszöget, amelynek oldalai ugyanazon kör érintői. 

Az érintőnégyszögbe tehát kör írható, amely a négyszög minden oldalát érinti. 

 

Érintőnégyszögek tétele és megfordítása: egy konvex négyszög akkor és csak akkor érin-

tőnégyszög, ha két-két szemközti oldalának összege egyenlő. 

 

Húrnégyszög-tétel és megfordítása: egy konvex négyszög akkor és csak akkor húrnégy-

szög, ha szemközti szögeinek összege 180°. 

 

Tételek és bizonyítások 

 

Kerületi és középponti szögek tétele: ugyanazon az íven nyugvó kerületi szög fele a közép-

ponti szögnek. 

 

Bizonyítás: 

A kerületi szögek többféle módon helyezkedhetnek el, és ezek szerint bizonyítjuk be az állí-

tást. Az egyszerűbb esetekre a bonyolultabbaknál hivatkozni fogunk. 

 

1. Ha a kerületi szög egyik szára áthalad a kör középpontján, akkor  

az ABO háromszögben β  külső szög, így a külsőszög-tétel miatt 

αβ 2= . 

 

 

 

2. Ha a kör középpontja a kerületi szög szögtartományának belső 

pontja, akkor a kerületi és a középponti szöget felbontjuk a kerületi 

szög csúcsából induló átmérővel, és visszavezetjük az előző esetre: 

( ) αααααβββ 2222 212121 =+⋅=+=+= . 
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3. Ha a kör középpontja a kerületi szög szögtartományán kívül esik, 

szintén átmérőt húzunk a szög csúcsától, és az 1. esetre vezetjük 

vissza a számítást: ( ) αααααβββ 2222 212121 =−⋅=−=−= . 

 

 

 

 

Ez a három eset minden olyan kerületi szöget lefed, amelynek szárai a kör húrjai. Az érin-

tőszárú kerületi szögeknek is van három esete. 

 

 

4. Ha a kerületi szög hegyesszög, a kör középpontjánál keletkezik egy 

olyan szög, amely α -val merőleges szárú szögpárt alkot. Így a kö-

zépponti szög most is α2 . 

 

 

 

 

5. Ha a kerületi szög derékszög, akkor az egyik szár a kör érintője, a 

másik szár pedig a kör átmérője. Az érintő merőleges az átmérőre, 

ahol a középponti szög 180°-os. 

 

 

 

 

6. Ha a kerületi szög tompaszög, a középponti szög kiszámítását a 4. esetre vezetjük vissza: az 

α  mellékszöge hegyesszög, ahhoz tartozó középponti szög 4. 

szerint ( ) ααβ 23601802 −°=−°⋅= .  

Az α -hoz tartozó középponti szög: 

( ) ααβ 22360360360 =−°−°=−° . 

 

 

Ezzel a bizonyítást befejeztük. 
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Tétel: Ha egy négyszög érintőnégyszög, akkor a szemközti oldalainak összege egyenlő. 

 

Bizonyítás: 

A négyszögbe kör rajzolható, amely érinti mind a négy oldalt. 

Felhasználva, hogy külső pontból húzott érintőszakaszok hossza 

egyenlő, bejelöltük a csúcsoktól az érintési pontokig a szakaszo-

kat. A szemközti oldalak hosszát összeadva: 

dbca
yqpxdb
qpyxca

+=+
⎭
⎬
⎫

+++=+
+++=+

. 

 

Tétel: Ha egy konvex négyszög két-két szemközti oldalának összege egyenlő, akkor az érin-

tőnégyszög. 

 

Bizonyítás: 

Adott egy négyszög, melynek oldalai rendre a, b, c és d, és igaz rá, hogy dbca +=+ . Szer-

kesszük meg azt a kört, amelyik érinti az a, b és d oldalakat (ez minden konvex négyszögben 

megtehető). 

 

Tételezzük fel, hogy az ABCD négyszög nem trapéz, 

azaz nincs két szemközti oldala, amelyek párhuzamo-

sak. Legyenek ezek a d és b oldal. Az A és B csúcsok 

szögfelezőinek metszéspontja az O pont, amely körül 

biztosan szerkeszthető olyan kör, amelyik érinti az a, b 

és d oldalakat.  

 

 

 

Indirekt módon tegyük fel, hogy a kör nem érinti a negyedik, c oldalt. Ekkor két lehetőség 

van: a c oldal vagy metszi a kört, vagy a körön kívül halad. Mindkét esetben lehet húzni a c 

oldallal egy c’ párhuzamost, amely érinti a kört. 

Az 1. esetben 'cc > , mert b és d nem párhuzamosak, 

hanem „összetartók”. Ekkor 'ADAD < , vagyis 

 AD'd < , és 'BCBC < , vagyis BC'b < .  



68    MATEMATIKA „A” • 10. ÉVFOLYAM TANÁRI ÚTMUTATÓ 

 

 

Az dbca +=+  helyett ekkor azt kapjuk, hogy a bal oldal csökken, a jobb oldal növekszik, 

vagyis  AD' BC'  C'D' AB +<+ . Ekkor nem teljesülhet az eredeti feltétel, ellentmondásra 

jutottunk. 

 

A 2. esetben 'cc < , mert b és d nem párhuzamosak, 

hanem összetartók. Ekkor 'ADAD > , vagyis 

 AD'd > , és 'BCBC > , vagyis 'BCb > .  

 

Az dbca +=+  helyett ekkor azt kapjuk, hogy a bal 

oldal növekszik, a jobb oldal csökken, vagyis  

 AD' BC'  C'D' AB +>+ . Ekkor nem teljesülhet az eredeti feltétel, ellentmondásra jutot-

tunk. 

 

Mindkét esetben ellentmondásra jutottunk, hiszen az ABC'D' érintőnégyszögre 

 AD'  BC'  C'D' AB +=+  egyenlőségnek kellene teljesülnie. Ebből az következik, hogy az 

a kiindulási feltevésünk volt helytelen vagyis az, hogy ABCD négyszög szemközti oldalainak 

összege egyenlő,  de az mégsem érintőnégyszög. 

 

A bizonyításban kihasználtuk, hogy a négyszög nem paralelogramma. Az állítás akkor is igaz, 

ha a négyszög paralelogramma, mert ha teljesül rá, hogy szemközti oldalainak összege egyen-

lő, akkor az csak rombusz lehet, ami pedig érintőnégyszög. 

 

Tétel: Bármely húrnégyszög két szemközti szögének összege 180°.  

 

Bizonyítás: 

A tétel igazolásához az ábra húrnégyszögének két átellenes csúcsá-

hoz meghúzzuk a sugarakat. Az α  kerületi szöghöz a kerületi és 

középponti szögek tétele szerint α2 ,  γ  kerületi szöghöz γ2  kö-

zépponti szög tartozik. A középponti szögek együtt egy teljes szö-

get alkotnak: °=+ 36022 γα , így °=+ 180γα .  

Megjegyzés: A bizonyítás akkor is könnyen elvégezhető, ha O nem 

az ABCD négyszög belső pontja. 
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Tétel: Ha egy konvex négyszög két szemközti szögének összege 180°, akkor az húrnégyszög.  

 

Bizonyítás:  

Az ABCD négyszögről tudjuk, hogy szemközti szögeinek összege: 

°=+ 180γα . A négyszög A, B és D csúcsai köré írunk egy kört, 

amiről belátjuk, hogy áthalad C csúcson is. A körvonal bármely  

P pontjából a BD átló α−°180  szögben látszik, mert a BADP húr-

négyszög. Mivel a látókör az összes olyan pontok halmaza, ame-

lyekből egy szakasz egy adott szög alatt látszik, a C pont a DPB 

körív egyik pontja kell legyen. (A másik köríven nem lehet a  

C pont, mert akkor az ABCD négyszög hurkolt lenne.)  

 


