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A modul célja A hasonlóság fogalmának, és a hasonlósággal kapcsolatos tételek alkalmazásának megismerése, gya-

korlása, a síkidomokról tanult ismeretek elmélyítése. 

Időkeret 10+1 óra 

Ajánlott korosztály 10. évfolyam 

Modulkapcsolódási pontok 

 

 

Korábbi tanulmányok a síkidomokról és testekről, egyenes arányosság, nevezetes ponthalmazok, 

szögfelező, szakaszfelező merőleges, magasságvonal. Másodfokú kifejezések, négyzetgyök. 

Egybevágósági transzformációk, síkidomok tulajdonságai, háromszögek egybevágósága. Arányosság. 

A képességfejlesztés fókuszai 

 

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 megol-

dási képességének fejlesztése. A geometriai fogalmak segítségével az absztrakciós képesség fejleszté-

se. Összefüggések, képletek felfedezése gyakorlati tapasztalatból kiindulva, azok általánosítása és 

alkalmazása más esetekben, más tantárgyakban. Geometriai tételek bizonyítása során használt logikai 

műveletekkel az induktív illetve a deduktív következtetés képességét fejlesztjük. Hasonló alakzatok 

adatai közötti összefüggések alkalmazása valóság-közeli feladatok megoldásánál az arányérzéket fej-

leszti. 
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Kapcsolódó érettségi követelmények: 
Egybevágósági transzformációk síkban 

Középszint 
• Ismerje a síkbeli egybevágósági transzformációk (eltolás, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás) leírását, tu-

lajdonságaikat.  
• Alkalmazza a feladatokban az egybevágósági transzformációkat (eltolás, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés). 
• Tudjon végrehajtani transzformációkat konkrét esetekben. 
• Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek egybevágósági alapeseteit. 
• Ismerje fel és használja feladatokban a különböző alakzatok szimmetriáit. 

Emelt szint 
• A geometriai transzformáció mint függvény. 
• Tudja pontosan megfogalmazni az egybevágósági transzformációk definícióit, a síkidomok egybevágóságának fogalmát, valamint a 

sokszögek egybevágóságának elégséges feltételét. 
• Pont körüli forgatás alkalmazása. 

 
Egybevágósági transzformációk térben 

Emelt szint 
Ismerje és alkalmazza a térbeli egybevágósági transzformációkat (eltolás, tengely körüli forgatás, pontra vonatkozó tükrözés, síkra 
vonatkozó tükrözés). 

 
Hasonlósági transzformációk  

Középszint 
• Ismerje a transzformációk leírását, tulajdonságait, alkalmazza azokat. 
• Alkalmazza a középpontos nagyítást, kicsinyítést egyszerű, gyakorlati feladatokban. 
• Szakasz adott arányú felosztása. 
• Hasonló alakzatok felismerése, (pl. háromszögek hasonlósági alapesetei) alkalmazása, arány felírása. 
• Tudja és alkalmazza feladatokban a hasonló síkidomok területének arányáról és a hasonló testek felszínének és térfogatának arányáról 

szóló tételeket. 
Emelt szint 

Ismerje a hasonlósági transzformáció definícióját. 
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Egyéb transzformációk, merőleges vetítés 
Emelt szint 

• Tudja a merőleges vetítés definícióját, tulajdonságait. 
• Legyen képes gyakorlati példákban alkalmazni (pl. alaprajz értelmezése). 

 
Háromszögek 

Középszint 
• Tudja csoportosítani a háromszögeket oldalak és szögek szerint. 
• Ismerje és alkalmazza az alapvető összefüggéseket háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei között (háromszög-egyenlőtlenség, 

belső, illetve külső szögek összege, nagyobb oldallal szemben nagyobb szög van). 
• Ismerje és alkalmazza speciális háromszögek tulajdonságait. 
• Tudja a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó definíciókat, tételeket (oldalfelező merőleges, szögfelező, ma-

gasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve beírt kör). 
• Ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban. 
• Ismerje és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 
• Ismerje és alkalmazza feladatokban a magasság- és a befogótételt. 

Emelt szint 
• Bizonyítsa a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételeket (körülírt és beírt kör középpontja; magasság-

pont, súlypont, középvonal tulajdonságai). 
• Bizonyítsa a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 
• Bizonyítsa a magasság- és a befogótételt. 

 
 
 
Támogató rendszer 
A modulhoz tartoznak projektor segítségével kivetíthető bemutatók, amelyek használhatók új anyag feldolgozásakor vagy összefoglaláskor. Fe-

jezetenként egy-egy prezentáció készült, amely tartalmazza az elméleti anyagokat és a mintapéldákat (megoldással).  Használatukkal megoldha-

tó, hogy a tanulói munkafüzetet csak feladatmegoldáshoz használjuk, ezért ahol a modulvázlatban tanulói munkafüzet szerepel, ott helyette be-

mutató is értendő (külön nem tüntettük fel). 
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A modulhoz készültek feladatlapok, amelyek segítségével felfedezhetjük a matematikai összefüggéseket. Használatuk azért javasolt, mert a di-

rekt közlés helyett a tanulók maguk tapasztalják és értik meg a tananyag lényegét. Ezek a feladatlapok kinyomtathatók, tetszőlegesen változtatha-

tók: 

• 8.1 feladatlap a hasonlóság tulajdonságainak felfedezésére (mintapélda1, a tengelyes tükrözés tulajdonságai, 25. feladat); 

• 8.2 feladatlap párhuzamos szelőkre (tételek felfedezése, mintapélda3, mintapélda5); 

• 8.3 feladatlap: szögfelezőtétel (tétel felfedezése, diákkvartettben). 

 

A hasonlóság tárgyalását hagyományosan a párhuzamos szelők témakörével szoktuk kezdeni, azonban ez nem érettségi anyag. Helyette össze-

gyűjtöttünk néhány ötletet. 

• Tyúktojás és strucctojás összehasonlítása: például hány ember lakik jól egy strucctojásból, ha mindenki 2 tojást eszik (jó példa a hasonló 

testek térfogatának összehasonlítására, ha elkészítjük; a strucctojás egy 25 cm x 12 cm-es téglalapból vágható ki, a tyúktojást mérjük le). 

• Polydron feladatok: 

• Egy háromszög mellé hány vele egybevágó háromszöget kell összerakni, hogy a keletkezett és az eredeti hasonló legyen? Itt meg-

vizsgáljuk az oldalak arányát, a megfelelő magasságok arányát, majd a területek arányát. Ezt követi a háromszoros oldalhossz, utána 

jön a tetraéderrel ugyanez. 

• 2-szeres élű testek vizsgálata (kocka, tetraéder, négyzet alapú gúla): határoló háromszöglapok száma, testmagasság vizsgálata, 

hányszor fér bele a kicsi tetraéder; itt az élek, oldallapok magasságai, testmagasságok összehasonlítása után térjünk rá a felszínek, 

majd a térfogatok összehasonlítására. 

• 4 db szabályos háromszögből álló szabályos háromszögből tetraéder összehajtogatása, és ugyanez nagyobbal; 

• A Lénárt-féle gömbkészlet rajzfóliájának vastagsága 0,3 – 0,5 mm, a gömb sugara nagyjából 100 mm. A Föld sugara 6370 km, a Himalá-

ja legmagasabb csúcsának tengerszint feletti magassága kevesebb, mint 9 kilométer. Ha a Földet a gömbkészlettel modellezzük, akkor a 

Himalája belefér-e a gömbfóliába? 
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További javasolt tevékenységek:  

Csoportmunka: 

- hasonló háromszögek megfelelő szögeinek összehasonlítása; 

- parkettázás hasonló síkidomokkal; 

- hasonló testek hálójának elkészítése. 

Kutatómunka:  

- matematikatörténeti érdekességek (kör, hasonlóság); 

- előadás, vetítés számítógéppel, interaktív programok az internetről; 

- geometriai motívumok a művészetekben. 

 
Az órabeosztáson szürkével jelöltük azokat az órákat, amelyekre nem érettségi anyagot terveztünk. Ezek helyett feladatmegoldás, ismétlés, szá-
monkérés, stb. vehető. 
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Órabeosztás 
Óraszám Óracím 

1. Ismétlés 

2. Háromszögek egybevágósága 

3. A középpontos hasonlóság 

4. Feladatok középpontos hasonlóságra 

5. Párhuzamos szelők tétele 

6. Szögfelezőtétel 

 Háromszögek hasonlósága 

7. Feladatok hasonlóságra 

+1 Feladatok hasonlóságra 

8 Síkidomok hasonlósága 

9 A hasonlóság alkalmazása 

10. Feladatok 

 Két kör közös érintői 
 

 

 

 

 

 



Matematika „A” 10. évfolyam – 8. modul: Hasonlóság és alkalmazásai 8 
 

 

MODULVÁZLAT 

  

Lépések, 

tevékenységek 
 

 

Kiemelt készségek, képességek 
 

Eszköz/ 

Feladat/ 

Gyűjtemény  

I. Ismétlés 

1. Fogalmak (frontális munka: a geometriai transzformáció). Számolás, becslés, rendszerezés, kombinatív gondol-

kodás. A valóság tárgyainak geometriai modellezésé-

hez szükséges képességek továbbfejlesztése. 

Tanulói mun-

kafüzet I. 

2. Feladatmegoldás (csoportmunka). Kooperáció, kommunikáció, metakogníció,  számolás, 

számlálás, kombinatív gondolkodás. 

1–10. felada-

tok közül vá-

logatunk 

3. Háromszögek egybevágósága (frontális munka: egybevágóság fo-

galma, alapesetek). 

Számolás, számlálás, becslés, rendszerezés, kombina-

tív gondolkodás. A valóság tárgyainak geometriai 

modellezéséhez szükséges képességek továbbfejlesz-

tése. 

Tanulói mun-

kafüzet I 

4. Feladatmegoldás (csoportmunka). Kooperáció, kommunikáció, metakogníció,  számolás, 

számlálás, kombinatív gondolkodás. 

11–17. felada-

tok közül vá-

logatunk 
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II. A hasonlóság fogalma 

1. Geometriai transzformációk csoportosítása (frontális munka). Kombinatív gondolkodás, rendszerezés. Tanulói mun-

kafüzet II 

2. Tengelyes tükrözés vizsgálata (csoportmunka). 

3. Mintapélda1 a hasonlóság vizsgálatára (csoportmunka). 

A geometriai feladatok algebrai eszközökkel történő 

megoldási Képességének fejlesztése. A valóság prob-

lémáinak modellezése. Kooperáció, kommunikáció, 

metakogníció. 

 

8.1 feladatlap 

4. A középpontos hasonlóság fogalma és tulajdonságai (frontális 

munka). 

A geometriai feladatok algebrai eszközökkel történő 

megoldási képességének fejlesztése. A valóság prob-

lémáinak modellezése. Számolás, számlálás, kombina-

tív gondolkodás, rendszerezés. 

 

Tanulói mun-

kafüzet II. 

5. Feladatmegoldás (frontális és csoportmunka). A geometriai feladatok algebrai eszközökkel történő 

megoldási képességének fejlesztése. A valóság prob-

lémáinak modellezése. Kooperáció, kommunikáció, 

metakogníció, rendszerezés. 

2. mintapélda, 

18–34. felada-

tok közül vá-

logatunk 
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III. Párhuzamos szelők tétele, szögfelezőtétel 

1. Tapasztalatszerzés (a tétel felfedezése, csoportmunka) A geometriai feladatok algebrai eszközökkel történő 

megoldási képességének fejlesztése. A valóság prob-

lémáinak modellezése. Kooperáció, kommunikáció, 

metakogníció. 

 

8.2 feladatlap 

2. Párhuzamos szelők tétele, szelőszakaszok, megfordítás (frontális 

munka). 

A valóság problémáinak modellezése. Számolás, 

kombinatív gondolkodás, rendszerezés. 

 

Tanulói mun-

kafüzet III. 

3. Feladatmegoldás (frontális és csoportmunka). 8.2 feladatlap,  

4. mintapélda, 

35–40. feladat 

4. Szögfelezőtétel felfedezése (csoportmunka). 

A geometriai feladatok algebrai eszközökkel történő 

megoldási képességének fejlesztése. A valóság prob-

lémáinak modellezése. Kooperáció, kommunikáció, 

metakogníció, rendszerezés. 

 

8.3 feladatlap. 

5. Tapasztalatok (tételek frontális megbeszélése). A valóság problémáinak modellezése. Számolás, 

kombinatív gondolkodás, rendszerezés. 

Tanulói mun-

kafüzet III. 

6. Feladatok szögfelezőtételre. A geometriai feladatok algebrai eszközökkel történő 

megoldási képességének fejlesztése. A valóság prob-

lémáinak modellezése. Kooperáció, kommunikáció, 

metakogníció, rendszerezés. 

6. mintapélda, 

41–43. feladat 
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IV. A hasonlóság alkalmazása 

1. Háromszögek hasonlóságának alapesetei (frontális). A valóság problémáinak modellezése. Számolás, 

számlálás, kombinatív gondolkodás, rendszerezés. 

Tanulói mun-

kafüzet 

2. Feladatok megoldása (frontális és csoportmunka). 7. és 8. minta-

példa; 44–48. 

feladat 

3. Feladatok trapézra (frontális és csoportmunka). 

A geometriai feladatok algebrai eszközökkel történő 

megoldási képességének fejlesztése. A valóság prob-

lémáinak modellezése. Kooperáció, kommunikáció, 

metakogníció, rendszerezés. 9. és 10. min-

tapélda;  

49–55.feladat 

4. A háromszög súlyvonalai, nevezetes vonalainak rendszerezése 

(frontális). 

A valóság problémáinak modellezése. Kombinatív 

gondolkodás, rendszerezés. 

Tanulói mun-

kafüzet  IV. 

5. Háromszögek hasonlóságával kapcsolatos feladatok (tetszőleges 

módszerrel). 

11. és 12. min-

tapélda; 56–68. 

feladatok kö-

zül válogatunk 

6. Síkidomok hasonlósága. 69–77. felada-

tok közül vá-

logatunk 

7. Hasonló síkidomok területe, hasonló testek térfogata. 

A geometriai feladatok algebrai eszközökkel történő 

megoldási képességének fejlesztése. A valóság prob-

lémáinak modellezése. Kooperáció, kommunikáció, 

metakogníció, rendszerezés. 

78–85. felada-

tok közül vá-

logatunk 
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 Érintő- és szelőszakaszok tétele, befogótétel, magasságtétel (frontá-

lis, illetve csoportmunka). 

13. mintapél-

da, tételek 

 Mértani középtételekkel kapcsolatos feladatok (csoportmunka) 86–96. felada-

tok közül vá-

logatunk 

 Két kör közös érintői (tetszőleges módszerrel) 14. mintapél-

da, 97. és 98. 

feladat 

 Egybevágóság síkon és gömbön 

A geometriai feladatok algebrai eszközökkel történő 

megoldási képességének fejlesztése. A valóság prob-

lémáinak modellezése. Kooperáció, kommunikáció, 

metakogníció, rendszerezés. 

Tanulói mun-

kafüzet, 

Lénárt-féle 

gömbkészlet, 

99. és 100. 

feladat 
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I. Egybevágóságok (ismétlés) 
 

A geometriai transzformáció: a sík vagy a tér pontjaihoz valamilyen utasítással hozzáren-

deljük a sík vagy a tér pontjait. Ezért geometriai transzformációknak nevezzük a 

ponta pont függvényeket, amelyeket síkon is és térben is értelmezhetünk. A függvény az 

értelmezési tartomány minden pontjához pontosan egy elemet rendel, ezért a geometriai 

transzformációról két dolgot biztosan tudunk:  

• a sík, illetve a tér  minden pontjának van képe, és 

• egy pontnak pontosan egy képe van. 

 

Az előző évben négy geometriai transzformációt vizsgáltunk: tengelyes tükrözés, középpon-

tos tükrözés, pont körüli forgatás, eltolás. Vannak más geometriai transzformációk is, például 

térkép készítésekor (többé-kevésbé) gömbfelületet síkká alakítunk, vagy fényképeken a térbe-

li alakzatok síkra való vetítését és kicsinyítését–nagyítását találjuk, vagy amikor árnyék kép-

ződik, a térbeli alakzatokhoz síkbelit rendelhetünk. 

 

A tavaly tárgyalt geometriai transzformációk néhány tulajdonsága: 

• távolságtartás: bármely két pont távolsága megegyezik képeik távolságával 

( ''BAAB = ); 

• párhuzamosságtartás: párhuzamos egyenespár képe is párhuzamos egyenespár; 

• szögtartás: bármely két egyenes hajlásszöge megegyezik képeik hajlásszögével; 

• körüljárási irány tartás vagy fordítás: megőrzi, illetve megfordítja az alakzatok körül-

járási irányát; 

• illeszkedéstartás: ha két görbe metszi egymást, akkor a görbék képei is metszik egy-

mást (a metszéspontok képe a képgörbék metszéspontja); 

• egyenestartás: egyenes képe egyenes. 

 

 

 

Mi továbbra is elsősorban síkbeli transzformációkkal foglalkozunk. 

 

 

 

Egybevágóságoknak nevezzük a távolságtartó geometriai transzformációkat. 
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Módszertani megjegyzés: A modul elején részletes ismétlést javaslunk az egybevágóságról 

tanultak felelevenítésére. A feladatok közül a tanulócsoport tudásszintjének megfelelően ér-

demes válogatni. 

 
Feladatok 

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

tulajdonságait) szemlélteti! 

a)     b)    c) 

 

 

 

 

 

d)      e) 

 

 

 

 

Megoldás: 

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

irány tartás; e) a merőleges vetítés bizonyos esetekben semmit nem tart meg. 

 2. Jelöld be a táblázatba + vagy – jelöléssel, hogy melyik transzformációnak milyen tulaj-

donságai vannak! 

Tulajdonság 
tengelyes 

tükrözés 

középpontos 

tükrözés 

forgatás eltolás 

távolságtartó     

szögtartó     

egyenestartó     

párhuzamosságtartó     

illeszkedéstartó     

körüljárási irányt tartó     

körüljárási irányt fordító     
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Módszertani megjegyzés: Igyekezzünk a tanulókat arra ösztönözni, hogy szavakban is meg 

tudják fogalmazni a tapasztalataikat, és használják a megtanult szakkifejezéseket! 

 

 3. Milyen alakzatokat alkot a derékszögű háromszög és tükörképe együtt, ha a háromszö-

get tükrözzük az  a) átfogójára;  

  b) átfogójának felezőpontjára; 

  c) egyik befogójára; 

  d) egyik befogójának felezőpontjára? 

 

Megoldás: a) deltoid; b) téglalap; c) egyenlőszárú háromszög; d) paralelogramma. 

 

 4. Szerkessz derékszögű háromszöget, ha köré írt körének sugara 4 cm, egyik befogója  

5 cm. Tükrözd a háromszöget beírt körének középpontjára! Milyen síkidom a két alak-

zat metszete? 

 

Megoldás: Olyan hatszög, amelynek két szemközti szöge 

derékszög. 

 

 5. Rajzolj egy háromszöget, és szerkeszd meg a magas-

ságpontját! Tükrözd a magasságpontot az oldalak egyeneseire, és szerkeszd meg a kép-

pontok által meghatározott háromszög köré írható kört! Mit tapasztalsz? 

 

Megoldás: A kapott kör megegyezik az eredeti háromszög köré írt körrel. 

 

 6. 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? 
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Megoldás:  

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

Méréssel is ellenőrizhető. 

 

 7. Az alábbi ábrán egy térkép részlete szerepel. A gátőr azt a feladatot kapta, hogy vigyen 

a vizsgáló állomásra vízmintát a folyóból. Milyen irányba induljon el a gátőr, ha a lehe-

tő legrövidebb úton akar eljutni a vizsgáló állomásra a folyó érintésével? Szerkeszd 

meg az utat! 

 

 

 

 

 

 

Megoldás:  

A gátőrházat jelölő pontot (G) tükrözzük a folyó egyenesére (G’), és a tükörképet össze-

kötjük az állomás pontjával (V). Ennek a szakasznak a folyó egyenesével alkotott met-

széspontja felé kell elindulnia. A magyarázat az, hogy ha felveszünk egy tetszőleges R 

pontot az egyenesen, akkor a GRV törött vonal hossza épp a G’RV vonal hosszával 

egyenlő, és két pont között legrövidebb út az egyenes. 

 

 8. Tomi azt a feladatot kapta édesapjától, hogy ellenőrizze a villany-

pásztor működését mindkét megjelölt, egyenes szakaszon. A házuk 

egy meredek hegyoldal tövében áll, azon az oldalon nincsen kerítés. 

Szerkeszd meg Tomi útját úgy, hogy a legkevesebbet kelljen men-

nie! 

 

Megoldás:  

A házat tükrözzük a villanypásztor egyeneseire (H1, H2), és eze-

ket összekötjük. Tomi útja az ábrán a szaggatott vonal. 
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 9. Tervezd meg a következő logó négyzetét, 

ha adott a két szögszár és az S pont! Eze-

ket te rajzold meg magadnak az ábrának 

megfelelően. 

 

Megoldás:  

S körül 90°-kal elforgatjuk az egyik szög-

szárat a megfelelő irányba. A másik szár-

ral alkotott metszéspontja a négyzet egyik csúcsát adja. A forgatás illeszkedéstartását 

használtuk ki. 

 

 10. Szerkessz négyzetet az alábbi körszeletbe úgy, hogy egyik csúcsa a megadott P pont 

legyen, és egy-egy csúcsa legyen a d átmérőn, illetve a köríven (a negyedik csúcsa 

mindegy, hová esik). Készíts vázlatot a feladat megoldásához! 

 

 

 

 

 

 

Megoldás: 

Az átmérőt P körül 90°-kal el-

forgatva kapjuk e’ és e” egyene-

seket. Ezek és a körív metszés-

pontja adják a négyzet egy-egy 

csúcsát (A1, A2). A megoldás elvi 

alapja a forgatás illeszkedéstartá-

sa: C1∈e és A1 a C1 képe ⇒  

A1∈e’. 
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A háromszögek egybevágóságára négy alapesetet tanultunk. 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 páron-

ként egyenlő ( ';';' ββ === bbaa ); 

• egy oldaluk és a rajtuk fekvő két szög páronként egyen-

lő ( ';';' ββγγ === aa ). 

 

Feladatok 

 11. 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. 

 

 

 

 

 12. Add meg azoknak az egybevágósági transzformációknak a sorozatát, amelyekkel az 

ABC háromszög átvihető az A’B’C’ háromszögbe! 

Két síkidomot egybevágónak nevezünk, ha véges sok egybevágósági 

transzformáció egymást követő alkalmazásával egymásba vihetők. 
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Megoldás:  

Például eltolás BB’ vektorral, majd B’ pont körüli megfelelő szöggel történő forgatás.  

 

 13. 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 egyenlők. 

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: a) i; b) h; c) i; d) h (például téglalap és paralelogramma); e) i. 

 

 14. Keress a képen egybevágó háromszöge-

ket, négyszögeket! 

 

 

 

 

Módszertani megjegyzés: Számítási feladatok 

következnek egybevágó háromszögekkel. 
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 15. 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 egyen-

lők. 

 

 16. 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. 

 

 

 

 

 17. Az ABC derékszögű háromszög átfogójára és egyik be-

fogójára négyzeteket állítunk, majd berajzoljuk az áb-

rán látható CQ és AP szakaszokat. Igazold, hogy ezek 

hossza egyenlő! 

 
1. megoldás: egybevágó háromszögekkel.  

ABP  ≅ QBC , mert BP = BC, AB = BQ és ABP szög 
megegyezik CBQ szöggel (mindkettő 90°+β ). Az egy-
bevágó háromszögek megfelelő oldalai egyenlők. 

2. megoldás: forgatással.  
B középpontú, 90°-os forgatással ABP háromszög átmegy QBC háromszögbe. 
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II. A hasonlósági transzformáció 
Az egybevágó alakzatok megfelelő méretei megegyeznek, az alakzatok pontosan fedésbe 

hozhatók. A hasonló alakzatoknak a lényege az, hogy „formájukban”, alakjukban megegyez-

zenek. Azért vigyázni kell a dimenziókkal: egy bölény a barlang falán megszólalásig hason-

líthat egy élő bölényre, de mégsem mondhatjuk, hogy a kettő hasonló (például mert egyik 

két, a másik háromdimenziós). A matematikában a hasonlóság szigorú fogalom, a nagyítás-

hoz-kicsinyítéshez kötődik. Gyakorlati haszna szinte felsorolhatatlan. 

 

A geometriai transzformációknak több fajtáját ismerjük. Az egybevágóságok mellett hasonló-

ság, vetítések stb. is szerepet kapnak sok gyakorlati alkalmazásban.  

 

 

 

 

 

 

Például a tengelyes tükrözést így definiáltuk: 

Adott a síkon egy t egyenes (tengely). Rendeljük t pontjaihoz önmagukat. A sík bármely más 

P pontjához rendeljük úgy a P’ pontot, hogy a PP’ szakasz felezőmerőlegese a t egyenes le-

gyen. Az így meghatározott geometriai transzformációt tengelyes tükrözésnek nevezzük. 

 

A geometriai transzformációk használatára példa a térké-

pek készítése. A feladat egy gömbsüveg síkban történő 

ábrázolása lehetőleg úgy, hogy megmaradjanak a távol-

ságok arányai, a szögek nagysága. Ezt úgy érik el, hogy a 

földfelszínt kisebb szeletekre bontják (mint a narancs 

héjának kis darabja), és ezek a szeletek inkább a síkhoz 

hasonlítanak, mint a gömb felszínéhez. Ezután mintegy 

„kivasalják” a terepet, vagyis merőlegesen levetítik a 

gömbsüveget levágó síkra. A képen ennek a modelljét látjuk a gömbkészlet segítségével. 
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A középpontos hasonlósági transzformáció 

8.1 feladatlap alkalmazása 

Módszertani megjegyzés: A tengelyes tükrözés elemző vizsgálata (ismétlésként) és az 1. 

mintapélda a 8.1 feladatlapon kapott helyet, ezeket érdemes csoportmunkában feldolgozni. 

 

Nagyításhoz (kicsinyítéshez) meg kell adni egy pontot a síkon, és egy pozitív számot, amit a 

hasonlóság arányának hívunk. Az egybevágóságokhoz hasonlóan nem adjuk meg, hogy mit 

nagyítunk, ellenben azt meg kell mondani minden pont esetén, hogy mi lesz az adott pontnak 

a képe. A középpontos hasonlóság definíciója a következő: 

 

 

 

 

 

Pont transzformálása 

 

 

 

 

 

 

Egyenes, háromszög transzformálása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adott a síkon egy O pont (középpont) és egy k pozitív szám. Rendeljük O-hoz ön-

magát. A sík bármely más P pontjához rendeljük úgy az OP félegyenes P’ pontját, 

hogy  OP ’  = k · OP legyen. 
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A geometriai transzformációk definíciójában pontok képéről beszélünk, ezért minden síkido-

mot mint ponthalmazt transzformálunk. A síkidomok transzformációja tehát pontjaik transz-

formálásával történik. 

A hasonlóság arányszáma lehet negatív is. Ilyenkor k  arányú középpontos hasonlóság és a 

hasonlóság középpontjára vonatkozó tükrözés egymásutánját hajtjuk végre. 

 

 

 

 

 

 

 

Mintapélda1 

Az ábrán az ABC háromszöget a P pontból nagyítottuk. Megszerkesztettük a táblázatban sze-

replő nevezetes vonalakat. Megmértük a táblázatban szereplő adatokat, és meghatároztuk ol-

dalaik, magasságaik, súlyvonalaik, kerületük és területük arányát. Eredményeinket táblázatba 

foglaltuk: 
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=a 3,1 cm =b 3,8 cm =as 2,7 cm =K 9,3 cm =am 2,35 cm =T 3,6 cm2 

='a 6,2 cm ='b 7,6 cm ='as 5,4 cm ='K 18,6 cm ='am 4,7 cm ='T 14,4 cm2 

=
a
a' 2 =

b
b' 2 =

a

a

s
s ' 2 =

K
K ' 2 =

a

a

m
m '

2 =
T
T ' 4 

 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy  

 

 

 

 

A középpontos hasonlóság tulajdonságait már megismertük a fenti példák kapcsán. Foglaljuk 

össze azokat! 

 
A középpontos hasonlóság tulajdonságai: aránytartó, szögtartó, egyenestartó, párhuza-

mosságtartó, illeszkedéstartó, körüljárási irányt tartó, nem távolságtartó (kivéve a |k|=1 ese-

tet). Az egyenes képe vele párhuzamos egyenes. 

 
Az aránytartás azt jeleni, hogy bármely AB és CD szakaszra igaz az AB : CD = A’B’ : C’D’ 

kapcsolat (bármely két szakasz hosszának aránya megegyezik képeik hosszának arányával). 

Szemléletesen fogalmazva, az aránytartó geometriai transzformáció megőrzi a szakaszok 

hosszainak arányát. 

 
A középpontos hasonlóság fixpontja a középpont, fix egyenese nincs, invariáns egyenesei a 

középponton áthaladó egyenesek. 

 
Módszertani megjegyzés: A hasonlóság definíciója emelt szintű érettségi követelmény, al-

kalmazása, leírása, tulajdonságainak ismerete és felhasználása tartozik a középszintű érettségi 

követelményei közé. 

 

 

 

ha egy síkidomot k-szorosára nagyítunk vagy kicsinyítünk, akkor minden tá-

volságadata k-szorosára, területe pedig k2-szeresére változik.  

Hasonlóságnak nevezzük azokat a geometriai transzformációkat, amelyek 

középpontos hasonlóság és egybevágóság véges sok egymás utáni végrehaj-

tásával keletkeznek.  
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Az olyan síkidomokhoz, amelyek „egyforma alakúak”, vagyis megfelelő szakaszaik aránya és 

szögeik egyenlők, mindig található hasonlóság, amely azokat egymásba viszi.  

 

Mintapélda2 

A tortát 6 egybevágó körcikkre osztottuk. Mindegyik körcikkre szeret-

nénk olyan kört rajzolni, amelyik érinti a körcikk sugarait és határoló 

ívét egyaránt. Hogyan lehet ezt megszerkeszteni? 

 

Megoldás:  

A feladat általánosan megoldható: adott egy körcikk; szer-

kessz olyan kört, amely érinti a sugarakat és a körcikk 

határolóívét is! 

Első lépés a vázlatkészítés: a kész megoldást elemezve meg-

határozzuk a szerkesztés elvi hátterét és a szerkesztés mene-

tét. 

 

A feladat az O pont megszerkesztése. Segítségül hív-

juk a hasonlóságot: a feladat egyik feltételét nem vesz-

szük figyelembe. Szerkesztünk egy olyan kört, amely 

érinti a sugarakat, de nem feltétlenül érinti a körívet, 

Két síkidomot hasonlónak nevezünk, ha található olyan hasonlóság, amely azo-

kat egymásba viszi. A hasonlóság jele: ~ (például ABC  ~ PQR ). 



26    Matematika „A” 10. évfolyam TANÁRI ÚTMUTATÓ 
 

 

és meghatározzuk, hogyan nagyítsuk a kellő mértékre. A kis kör középpontját könnyű 

megszerkeszteni: rajta van a körcikk szimmetriatengelyén, és a sugár merőleges az érin-

tőre (ezért kijelölünk egy tetszőleges P pontot, abból merőlegest szerkesztünk szögszár-

ra, és a t egyenessel alkotott metszéspont adja a középpontot). Nagyításkor e és f párhu-

zamosak maradnak, ezért F-ből e-vel párhuzamost húzva kapjuk az E pontot, amiből a 

szögszárra merőlegest állítva kapjuk az O pontot. OF adja a kör sugarát. 

 

 

Módszertani megjegyzés: Feladatok következnek hasonlósági transzformációra. Az első 

feladatot akkor célszerű elvégeztetni, ha a tanulók nem értik, hogy miért nem kell megadni a 

síkon azt az objektumot, amit transzformálunk. 

 

Feladatok 

 18. Válaszolj a következő kérdésekre: mit kell megadni, amikor definiáljuk a következő 

transzformációkat: 

• tengelyes tükrözés, 

• középpontos tükrözés, 

• eltolás, 

• pont körüli forgatás, 

• hasonlósági transzformáció? 

Meg kell-e adni azt, hogy mit transzformálunk? Miért? 

 

 19. Egy ötszöget egy pontból nagyítottunk, és az a oldala 2,5 cm-ről 4,5 cm-re változott. 

Mekkorák az új ötszög oldalai, ha az eredeti ötszög másik négy oldala: 6,3=b cm, 

4=c cm, 2,5=d cm, 2,4=e cm. Hányszorosára változott az ötszög kerülete és terüle-

te? 

Megoldás:  

A nagyítás aránya 8,1
5,2
5,4
==k , így az oldala rendre 6,48 cm, 7,2 cm, 9,36 cm, 7,56 cm. 

A kerület 1,8-szeresére, a terület 24,38,1 2 = -szeresére változott. 
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 20. A festők előre kinyújtott karjukban tartott ceruzával méregetik az arányokat. Mekkorá-

nak méri az 1,2 méteres magasságot a festő, ha a modell tőle 4 méterre van, és a ceru-

zával a szemétől 50 cm-re mér? 

Megoldás:  

Az aránytartás miatt 15,02,1
4
5,0

=⋅ méter, 

vagyis 15 cm magasnak méri. 

 

 21. Egy fényképész a múzeumban egy 150 cm magas képről szeretne fotót készíteni úgy, 

hogy az egész kép látható legyen a fotón. A fényképezőgépében 35 mm magas a film, 

amin a kép keletkezik, és a film az objektívtől 100 mm-re található. Milyen messze te-

gye a fényképezőgép állványát a képtől? Készíts vázlatot a feladat megoldásához! 

Megoldás: 

Az ábra szerint O-ból történő nagyítás írja 

le a jelenséget, a nagyítás aránya 

86,42
5,3

150
−=−=k . A megfelelő méretek 

aránya megegyezik, így a két magasság ará-

nya is k-val egyenlő. Eszerint a gépet a kép-

től 6,4281086,42 =⋅  cm, azaz kb. 4,3 méter távolságra kell tenni. 

 

 22. A történetírók szerint Thalész árnyékuk 

segítségével mérte meg a piramisokat 

úgy, hogy leszúrt egy botot a földbe, és 

kifigyelte azt a pillanatot, amikor azonos 

hosszúságú a bot és az árnyéka. Ekkor a 

piramis árnyéka egyenlő a magasságával.  

 Peti a testmagasságát akarja hasonló módszerrel megmérni. Leszúr egy botot a földbe, 

aminek 42 cm-es darabja áll ki. Az árnyék hossza 26 cm. A saját árnyéka 109 cm 

hosszú. Milyen magas Peti? 

Megoldás: 176109
26
42

=⋅ , így 176 cm magas. 
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 23. Mekkora átmérőjű körlapot kell a szemünk elé tartani 50 cm-re, hogy a napot eltakar-

ja? A szükséges adatok: a Nap–Föld távolság kb. 8105,1 ⋅  km, a Nap átmérője 
610394,1 ⋅  km.  

Megoldás: 0,46 cm. 

 

Módszertani megjegyzés: Szerkesztéses feladatok következnek, amelyeket a tanulók a fü-

zetben oldanak meg. 

 24. Az ábrán egy téglalapot nagyítottunk (pontosabban 

a téglalap AB oldalának nagyított képe, A’B’ látha-

tó). Másold át a füzetedbe az ábrát, keresd meg a 

nagyítás centrumát (középpontját), és egészítsd ki a 

rajzot! 

 

 25. Adott a síkon az ABCDE ötszög. Másold át a füzetedbe, 

és nagyítsd az A pontból a háromszorosára!  

 

 

 

 

 26. A kék kört egy C centrumból 2-szeresére nagyítottuk. Másold át a füzetedbe, és keresd 

meg a nagyítás középpontját! 

 a)      b) 

 

 

 

 

 

 

 

Módszertani megjegyzés: minkét esetben két megoldás van. 
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 27. Másold át a füzetedbe az ábrákat, és kicsinyítsd 0,5-szeresére az egyenest és a kört 

tartalmazó alakzatot a P pontból! 

 a)      b) 

 

 

 

 

 

 28. Másold át a füzetedbe az ábrákat, és nagyítsd 1,5-szeresére az egyenest és a kört tar-

talmazó alakzatot a P pontból! 

 a)      b) 

 

 

 

 

 

 

 

 29. Rajzolj egy általános ABC háromszöget, és szerkeszd meg az S súlypontját. Nagyítsd 

abból a háromszöget 2-szeresére, majd a kapott háromszöget tükrözd a súlypontjára! 

A keletkező háromszögnek milyen vonalai lesznek az ABC háromszög súlyvonalainak 

egyenesei, és milyen pontjai az A, B, C pontok? 

Megoldás: súlyvonalai, illetve oldalfelező pontjai. 

 

 30. Az ABC háromszöget nagyítsd az A csúcsából 2-szeresére, és a kapott 

háromszöget tükrözd az A csúcsra! jelölje a keletkező csúcsokat B’ és 

C’, BC’ és B’C metszéspontját D. Az A pont milyen nevezetes pontja 

lesz a DB’C’ háromszögnek?  

Megoldás: súlypontja. 

 

 31. Rajzolj egy ABC háromszöget. Szerkessz négyzetet, amelynek egyik oldala a három-

szög AB oldalán legyen, és egy-egy csúcsa van a BC és AC oldalakon! 
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Megoldás:  

Szerkesztünk egy segédnégyzetet (PQRS). AR egyenesének 

BC-vel való metszéspontja adja D-t, a négyzet egyik csúcsát. 

Merőleges vetítés után kapjuk a T csúcsot stb. 

 

 

 32. Szerkessz egy 60°-os középponti szögű körcikket, és szerkessz bele négyzetet, amely-

nek két csúcsa a határolóíven, egy-egy csúcsa a két sugáron helyezkedik el! 

 

Megoldás:  

Segédnégyzetet szerkesztünk az ábrának megfelelő-

en, OB’ egyenese a határoló ívből metszi ki a B csú-

csot. A többi csúcsot ebből kiindulva, t-vel párhu-

zamos, ill. t-re merőleges egyenesek megszerkeszté-

sével kapjuk.  

 

 

 33. Vegyél fel egy szöget és a szögtartományban egy P pontot az ábrának megfelelően. 

Szerkessz olyan kört, amely érinti szögszárakat, és áthalad a P ponton!  

 

Megoldás: Segédkört szerkesztünk az ábra szerint: egy 

olyan O középpontú kört, amely érinti mindkét 

szögszárat (vagyis O eleme a szögfelező egyenes-

nek). 

 

 

 34. Egy ablak tetejét félkör alakúra képezték ki. Szeretnének bele négyzet alakú vésést 

készíteni. Hogyan szerkesszék meg azt a négyzetet, amelynek két csúcsa a körszelet 

határoló ívén, másik két csúcsa a határoló egyenesén található? 

Megoldás: Segédnégyzetet szerkesztünk az ábra szerint. 
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III. Párhuzamos szelők tétele 
Módszertani megjegyzés:  

A hasonlóság alkalmazását hagyományosan a párhuzamos szelők tételének megismerésével 

kezdjük. Mivel az érettségin nem tananyag a párhuzamos szelők témaköre, a hasonlóság tár-

gyalása felépíthető a III. fejezet nélkül is (javaslatokat lásd a modulvázlatban). Azonban talál-

hatunk itt is olyan feladatokat, amelyek használhatók a további fejezetek átvétele után. 

 

Feladható projektmunkában, hogy fotózzanak építményeket (házak, hidak stb.), gyűjtsenek 

alkotásokat, amelyekben párhuzamosan futó egyenesek metszenek szögszárakat. 

 

8.2 feladatlap alkalmazása 

A párhuzamos szelők tételének felfedezéséhez feladatlap áll rendelkezésre, amelyet csoport-

munkában javasolt feldolgozni. 

 

A tapasztalatok alapján felírható két tétel (amelyeket természetesen be is lehet bizonyítani):  

 

 

 

 

 

Ez igaz a szög csúcsától a metszéspontokig terjedő szakaszokra is, és a metszéspontok közötti 

szakaszokra egyaránt. 

 

 

 

 

 

 

Párhuzamos szelők tétele: ha egy sík két egyenesét párhuzamos egyene-

sekkel metsszük, akkor az egyik egyenesen keletkezett szakaszok aránya 

megegyezik a másik egyenesen keletkezett szakaszok arányával. 
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Párhuzamos szelőkkel sokszor találkozunk a hétköznapokban is: 

 

 

 

 

Jól szemléltethető a tétel olyan ábrával, ahol a két száron nem egyforma léptékeket haszná-

lunk: 

 

 

 

 

 

 

 

p
qp

a
ba

x
y +

=
+

=  

 

A párhuzamos szelők tétele csak megszorítással megfordítható. 

 

 

 

 

Ha 
p

qp
a

ba +
=

+ , akkor yx || . 

Párhuzamos szelőszakaszok tétele: Ha egy szög szárait párhuzamos egyenesekkel 

metsszük, a szárak által kimetszett szakaszok aránya megegyezik a párhuzamosok 

által a szögszárakból lemetszett megfelelő szakaszok (szeletek) arányával. 

Párhuzamos szelők tételének megfordítása: Ha egy szög szárain a szög csú-

csából kiindulva azonos arányú szakaszokat mérünk fel, akkor a szakaszok meg-

felelő végpontjait összekötő egyenesek párhuzamosak egymással. 
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Mintapélda3 

Keressük meg a megfelelő arányokat és töltsük ki a táblázat hiányzó részeit! 

 

a b p q x y 

10 15  25  18 

 

 

 

 

 

 

Megoldás:  

A párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele miatt fennálló egyenlőségek értelmében 

a
ba

x
y +
= , ahová behelyettesítve az ismert értékeket  

10
2518

=
x

, ahonnan 

2,7
25

1018
=

⋅
=x  egység. Szintén fennáll az 

p
qp

a
ba +
=

+  egyenlőség, behelyettesítve 

p
p 25

10
25 +

= . Ebből adódik, hogy 7,16
3

50
15
250

≈==p egység. 

 

Mintapélda4 

Osszunk fel egy adott AB szakaszt 2:5 arányú részekre! 

Megoldás: 

A párhuzamos szelők tételét hívjuk segítségül: mérjünk fel egy segédegyenesre A-tól 

kezdve 2 + 5 egységnyi segédszakaszokat. Q végpontot összekötjük B-vel, és a második 

osztóponton át párhuzamost szerkesztünk ezzel a szakasszal. Így az  5 : 2  =AP : PB is 

teljesül. 
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Mintapélda5 

Az ABCD rombusz BC oldalának H harmadoló pontját 

összekötjük a D csúccsal, és a DH egyenes és AB egye-

nes metszéspontját P-vel jelöljük. Mekkora a BP szakasz 

hossza, ha a rombusz oldala 12 cm? 

 

Megoldás: 

HB a BC = AD szakasz harmada, a párhuzamos szelőszakaszok tétele szerint BP is 

harmada AP szakasznak.  

xx 312 =+ , innen 6=x  

A keresett távolság tehát 6 cm. 

 

Feladatok 

 35. A párhuzamos szelők tétele ismét olyan tétel, amely megszorításokkal megfordítható. 

Fogalmazzuk meg „akkor és csak akkor”, valamint „szükséges és elégséges” kifejezé-

sek használatával! 

Megoldás:  

Figyelni kell, mert a megfordítás nem automatikus. Ha a párhuzamos szelők tételét felté-

tel nélkül fordítjuk meg, hibát követünk el. A tétel így hangzik oda-vissza alakban:  

Egy szög szárait egyenesekkel metsszük. Az egyenesek párhuzamosságának szükséges 

és elégséges feltétele, hogy a csúcstól kiindulva azonos arányú szakaszok keletkezzenek 

a szögszárakon. Az egyenesek párhuzamosságának szükséges de nem elégséges feltéte-

le, hogy azonos arányú szakaszok keletkezzenek a szögszárakon.  
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 36. Keresd meg a megfelelő arányokat, és számítsd ki a táblázat hiányzó részeit! 

 

 

 

 

 

 

 

Módszertani megjegyzés: a színezett részek kiszámolandók. 

 

 37. A faház tetejének háromszög alakú homlokzatát 25 cm széles deszkával szeretnénk 

befedni, egymás alatti csíkozással. Összesen mennyi deszkára van szükség, ha a hom-

lokzat magassága 175 cm, és az alapzat szélessége 3,5 méter? 

Megoldás:  

Az első deszka 350 cm hosszú, és egymás fölé 7
25

175
=  deszkasort rakunk. A második 

deszka a „csúcstól” már csak 150 cm-re van, így a párhuzamos szelőszakaszok tétele 

szerint a  hossza 300350
175
150

=⋅ cm. A következő 250, aztán 200 stb. Összesen 

50+100+…+350=1400 cm, ami 14 méter. 

 

 38. A létrát milyen hosszú lánc fogja össze a létra magasságának alulról mért harmadánál, 

ha a talajon a két szárának távolsága 81 cm? 

Megoldás: 54 cm, a párhuzamos szelőszakaszok tétele miatt. 

 

Módszertani megjegyzés: A szakasz adott arányú felosztása érettségi követelmény. 

 

 39. Rajzolj egy 7 cm hosszúságú szakaszt, és oszd fel a következő arányú részekre: 

a) 2:7;  b) 3:5;     c) 75% : 25%; d) 40% : 60%;  e) 45% : 55% ! 

a b p q x y 

10 16,67 15 25 18 48 

2 2,8 5 7 6 14,4 

20 12 14 8,4 10 16 

8 11,2 3 4,2 5 12 

5 9 8 14,4 6 16,8 

 6 6 4 12 20 

16 12 12 9 24 42 

6 10 9 15 12 32 
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 40. Az ABCD téglalapban AB=12, BC=8 egység, az AC átló 

harmadoló pontjai P és Q. Mekkora a DPBQ négyszög terüle-

te? 

1. megoldás: 

A párhuzamos szelőszakaszok tétele miatt TP=4 cm, 

RQ=8 cm. DQP  területét megkapjuk, ha DQA három-

szög területéből kivonjuk DPA háromszög területét: 

16
22

=
⋅

−
⋅ TPDARQDA . DPQ háromszög egybevágó PBQ háromszöggel, ezért terüle-

tük egyenlő. A keresett terület tehát 32 területegység. 

2. megoldás: 

A négy fehér háromszög egyenlő területű: az ABC  területének harmada. Így a keresett 

négyszög területe a téglalap területének harmada, 32 területegység. 

 

Szögfelezőtétel 

8.3 feladatlap alkalmazása 

Módszertani megjegyzés: A szögfelezőtétel felfedezését csoportmunkában, diákkvartettben 

végezzük. Minden tanuló megkapja ugyanazt a feladatlapot. Első feladatként megszerkesztik 

a két háromszög c oldallal szemközti szögfelezőjét, és kitöltik az a, b, c1, c2 megmérése után a 

táblázatot. Együtt megpróbálnak összefüggést keresni, amit frontálisan megbeszélnek. Érdek-

lődőbb csoportokban megpróbálkozhatunk a bizonyítással a feladatlap közepén található ábra 

segítségével. A tétel bizonyítása nem középszintű anyag. 

 

A háromszögben a szögfelező a szemközti oldalt két részre bontja. A tapasztalatokból leszűr-

hetjük, hogy ezek hossza kapcsolatos a szomszédos oldalak hosszával. 

 

 

 

A szögfelezőtétel bizonyításához felhasználjuk a párhuzamos szelők tételét. 

 

A háromszögben a belső szögfelező a szemközti oldalt a szomszédos oldalak ará-

nyában osztja. Ezt az összefüggést szögfelezőtételnek hívjuk. 
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Mintapélda6 

Egy háromszögben a c oldalhoz tartozó szögfelező c1 és c2 részekre osztja a c oldalt. c1 hosz-

száról tudjuk, hogy a c hosszának 30 %-a, c2 hossza 1,4 cm. A két másik oldal különbsége 1 

cm. Mekkora a háromszög kerülete? 

Megoldás:  

A kerület kiszámításához először meghatározzuk az oldalakat. c2  a c 70 %-a, vagyis 

4,17,02 =⋅= cc , ahonnan c = 2 cm, c1 = 0,6 cm. A másik két oldal a és 1+= ab . A 

szögfelezőtétel szerint 
2

1

c
c

b
a
= , így 

7,0
3,0

1
=

+a
a . Így )1(3,07,0 +⋅= aa , ahonnan 

75,0=a  cm és 75,1=b  cm.  

Ellenőrzésként megvizsgáljuk, hogy van-e ilyen háromszög. Az oldalakra teljesül a há-

romszög-egyenlőtlenség, bármelyik két oldal összege nagyobb a harmadik oldalnál. A 

kerület 5,475,175,02 =++  cm. 

 

Módszertani megjegyzés: szögfelezőtételre vonatkozó feladatok következnek. 

 

Feladatok 

 41. Számítsd ki a táblázat hiányzó részeit! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Megoldás: a színezett cellák értékei a kiszámítandók. 

 

a b c1 c2 c 

8 cm 1 dm 6 cm 7,5 cm 135 mm 

4 cm 5 cm 
3
8  cm 

3
10  cm 6 cm 

5 cm 4 cm 3 cm 2,4 cm 5,4 cm 

3 cm 8 cm 15 mm 4 cm 5,5 cm 

12 cm 13 cm 86, 4 mm 9,36 cm 18 cm 

2,5 dm 15 cm 18,75 cm 11, 25 cm 3 dm 
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 42. Egy háromszögben a c oldalhoz tartozó szögfelező c1 és c2 részekre osztja a c oldalt. c1 

hosszáról tudjuk, hogy a c hosszának 43,75 %-a, c2 pedig 6,75 cm. A két másik oldal 

különbsége 2 cm. Mekkora a háromszög kerülete? 

Megoldás: Az oldalak 7, 9 és 12 cm, a kerület 28 cm. 

 

 43. Egy háromszögben a c oldalhoz tartozó szögfelező c1 és c2 részekre osztja a c oldalt. c1 

hossza 
7
60 , c hossza 20 egység, a másik két oldal összege 28 egység. Mekkora a há-

romszög kerülete? Speciális-e a háromszög? 

Megoldás: Az oldalak 12, 16 és 20 egység, a háromszög derékszögű. 
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IV. Háromszögek hasonlósága 
A testek és síkidomok hasonlósága adja a hasonlóság gyakorlati hasznát: kicsinyítve vagy 

nagyítva megalkothatjuk a tárgyak modelljeit, és azon kísérleteket hajthatunk végre (például 

szélcsatornában hajó modelleken, vagy kilengési teszteket megépítendő toronyházak modell-

jein). Hasonlóság nélkül nem lenne fényképezés, kivetítés a rendezvényeken és nem értenénk 

meg azt sem, hogyan keringenek a bolygók a naprendszerben, vagy éppen az elektron az 

atommag körül. A síkidomok hasonlóságának vizsgálatát a háromszögek hasonlóságának 

vizsgálatával kezdjük. 

 

Tudjuk, hogy hasonló síkidomok megfelelő szakaszainak aránya egyenlő. A háromszögek 

esetén ez megfordítható állítás: ha a háromszögek megfelelő oldalainak aránya egyenlő, akkor 

hasonlóak.  

 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezek a megállapítások a hasonlósági transzfor-

máció definíciójával igazolhatók. 

 

 

 

Két háromszög hasonló, ha 

• megfelelő oldalainak aránya megegyezik ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ==

c
c

b
b

a
a ''' ; 

 
• két-két szögük páronként egyenlő ( )','pl. ββαα == ; 

 
• két-két oldal aránya és az általuk közbezárt szög megegyezik  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ == '''például γγés

b
b

a
a ; 

 
• két-két oldal aránya és a hosszabbikkal szemközti szög megegyezik 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ==> '''eseténpéldául ββés

b
b

a
aab ; 
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Természetesen az arányok át is rendezhetők, így az 
b
b

a
a ''
=  arány felírható a következő for-

mákban is: '' baba ⋅=⋅ , illetve 
'
'

b
a

b
a
= . 

 

Háromszögek hasonlóságának igazolásához az esetek többségében valamelyik alapeset 

teljesülését látjuk be.  

 

Mintapélda7 

Igazoljuk, hogy ha egy háromszöget „elvágunk” az egyik oldalával párhuzamos egyenessel, a 

keletkező kisebb háromszög az eredetihez hasonló! 

Megoldás: 

'ββ = , mert egyállású szögek, α szögük közös, 

ezért a két háromszög szögei megegyeznek. Tel-

jesül a háromszögek hasonlóságának egyik 

alapesete, ezért a két háromszög hasonló. 

 

 

Mintapélda8 

Az ábrán a kör O középpontjából kiinduló g egyenes párhuzamos 

az AB húrral, e a kör B pontbeli érintője, M a húr felezőpontja. Iga-

zoljuk, hogy OBM háromszög hasonló a TOB háromszöghöz! 

Megoldás: 

A húr felezőmerőlegese OM, ezért M-nél derékszög van. A 

sugár merőleges az érintőre az érintési pontban, így az OBT 

szög is derékszög.  

βα = , mert váltószögek. A két háromszögnek van két 

egyenlő szögpárja, teljesül a háromszögek hasonlóságának 

egyik alapesete. A két háromszög tehát hasonló. 
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Feladatok 

 44. Az ABC háromszög oldalfelező pontjai P, Q és R. Milyen 

hasonló háromszögeket találunk az ábrán? A hasonlóságnak 

melyik alapesete teljesül? 

Megoldás:  

Minden kisháromszög egymáshoz és az ABC háromszöghöz is 

hasonló. 

 

 45. P és R harmadoló pontok. Igazold, hogy ABC  ~ PBR  ! 

Megoldás: 

Teljesül az alapeset: két-két oldal aránya, és a közbezárt szög 

páronként egyenlő. 

 

 

 46. Keress hasonló háromszögeket az ábrán! P az ABC szabályos 

háromszög köré írható kör egy tetszőleges pontja 

( )CPBPAP ≠≠≠ ,, . 

 

 

Megoldás:  

Felhasználva a kerületi szögek egyenlőségét számtalan hasonló 

háromszöget találunk Pl. ABD  ~ CDP , APD  ~ BCD , 

APB  ~ BPC , …. 

 

 

 47. Az ABC háromszög köréírt körének C csúcsbeli érintője 

az e egyenes. A BC oldallal párhuzamos, A csúcsból ki-

induló félegyenes e-t a P pontban metszi. Igazold, hogy 

ABC  ~ PCA ! 

 

Megoldás:  

ACP szög egyenlő ABC szöggel, mert azonos íven nyug-
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vó kerületi szögek. PAC szög és ACB szög egyállásúak, ezért egyenlők. Teljesül a há-

romszögek hasonlóságának az az alapesete, hogy két-két szögük egyenlők. 

 

 48. Igazold, hogy a hegyesszögű háromszögben a magasságvonalak talppontjai által meg-

határozott (ún. talpponti) háromszögnek az oldalai az eredeti háromszögből ahhoz ha-

sonló háromszögeket vágnak le! 

Megoldás: 

TC és TB rajta van BC Thalesz-

körén, ezért CTBTCB húrnégyszög. 

A húrnégyszögek tétele miatt β  

és δ  összege 180°. Mivel 'β  és δ  

mellékszögek (összegük 180°), 

ββ =' . ATBTC és ABC háromszög 

közös szöge α , így teljesül a szö-

gek egyenlősége a két háromszög-

ben, ATBTC ~ ABC . Hasonlóan bizonyítható a másik két háromszög esetén is a ha-

sonlóság. 

 

 

Módszertani megjegyzés: feladatok következnek trapézra, illetve hasonló háromszögekben a 

megfelelő szakaszok arányának egyenlőségére. 

 

Mintapélda9 

Egy trapéz két alapja 16 és 10 cm. Milyen arányban 

osztják egymást az átlók? 

 

Megoldás: Az átlók metszéspontjánál két olyan há-

romszög keletkezik, amelyeknek egyik oldala a trapéz alapja. Ezek a háromszögek hasonlóak, 

mert szögeik egyenlők (P-nél csúcsszögek, 'αα = váltószögek): APB  ~ CPD . A hasonló-

ság miatt a megfelelő oldalak aránya egyenlő: 
x
y

=
10
16 . x és y éppen egy átló két darabja, és az 

arány mindkét átlóra fennáll. Egyszerűsítve a törtet, a keresett arány tehát 8 : 5.  
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Az eredményt jegyezzük meg: a trapézban az átlók az alapok arányában osztják egymást. 

 

Sokszor okozhat problémákat az arány felírásakor, hogy melyek a háromszögekben az egy-

másnak megfelelő oldalak. Jegyezzük meg, hogy az egymásnak megfelelő oldalak mindig 

az egyenlő szögekkel szemben vannak. 

 

Mintapélda10 

A trapéz kiegészítő háromszöge a szárak egyenese és a rövidebb alap által határolt három-

szög. Mekkorák a kiegészítő háromszög oldalai, ha az alapok hossza 12 cm és 4 cm, a száraké 

8 cm és 3 cm?  

Megoldás:  

A szögek egyenlősége miatt ABE  ~ DCE . A meg-

felelő oldalak aránya 
y

y
x

x +
=

+
=

38
4

12 . 

Az x-et tartalmazó arányok egyenlőségéből 
x

x+
=

83 , 

xx += 83 , ahonnan 4=x , Hasonlóan 5,1=y . A kiegészítő háromszög oldalai tehát 1,5 cm, 

4 cm és 4 cm. 

 

 

Feladatok 

 49. Vegyél fel egy szimmetrikus trapézt, amelynek alapjai 5 cm és 7 cm, magassága 3 cm.  

a) Húzd be az átlókat, és számítsd ki azok hosszát! 

b) Keress hasonló háromszögeket, és indokold a hasonlóságot! 

c) Számítsd ki, hogy mekkora darabokra osztják az átlók egymást! 

d) Húzz az alapokkal párhuzamos szakaszt az átlók met-

széspontján keresztül az ábrának megfelelően! Mek-

kora ennek a szakasznak a hossza? Megegyezik-e ez 

a szakasz a trapéz középvonalával? A szakaszt mek-

kora darabokra osztja az átlók metszéspontja? 

Megoldás: 

a) Az átlók hossza 71,645 ≈ . 
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b) ABE  ~ CDE , mert szögei egyenlők (részletesen: E-nél csúcsszögek, ABD és 

EDC szögek váltószögek). 

c) Az ábrán hasonló háromszögek vannak. A megfelelő oldalak arányának egyenlőségé-

ből 80,2
75

545 ≈
+

⋅=DE , 91,3
75

745 ≈
+

⋅=BE . 

d) APE  ~ ADC , a hasonlóság aránya 
AC
AE . Az átlók az alapok arányában osztják 

egymást, ezért 
12
7

=
AC
AE . Innen 92,2

12
35

12
7

≈== DCPE . Hasonlóan igazolható, 

hogy EQ is 2,92 cm hosszú, így PQ = 5,84 cm. A középvonal hossza 

6
2

75
2

=
+

=
+ ca  cm, vagyis nem egyenlő a PQ szakasszal. 

Megjegyzés: ez utóbbi állítás nyilvánvaló, hiszen PQ kisebb a középvonalnál. 

 

 50. Egy trapéz két alapja 12 és 5 cm. Milyen hosszúságú szakaszokra osztják egymást az 

átlók, ha azok hossza 8 és 11 cm? 

Megoldás:  

Az átlók az alapok arányában osztják egymást, vagyis 12 : 5 arányban. Így az átlók da-

rabjai 65,58
512

12
≈⋅

+
cm és 35,265,58 ≈− cm, valamint 76,711

512
12

≈⋅
+

cm és 

24,376,711 =− cm. 

 

 51. Egy szimmetrikus trapéz alapjai a és b. Mekkora darabokra osztja az átlók metszés-

pontja a d átlókat, ha a) a = 10 cm, b = 6 cm, d = 12 cm;  

b) a = 12 cm, b = 6 cm, d = 10 cm. 

Megoldás:  

a) 5,7
610

1012 =
+

⋅ cm és 5,45,712 =− cm;  

b) 67,6
3
20

612
1210 ≈=
+

⋅ cm és 33,3
3

10
612

610 ≈=
+

⋅ cm. 
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 52. Egy trapéz két alapjának hossza a és c. Húzzunk az átlók metszéspontján keresztül 

párhuzamost az alapokkal, és számítsuk ki, mekkora darabokra osztja ezt a szakaszt az 

átlók metszéspontja, ha  a) a = 12 cm, c = 6 cm; b) a = 10 cm, c = 7 cm; 

c) a = 120 mm, c = 85 mm. 

Megoldás:  

Általánosan 
ca
ca
+
⋅  hosszúságú, egyenlő darabokra osztja. 

Az eredmények: a) 4 cm; b) 4,12 cm; c) 49,8 mm. 

 
 53. Mekkorák a trapéz kiegészítő háromszögének oldalai, ha a trapéz oldalai a hosszabbik 

alappal kezdve rendre  a) 10 cm, 6 cm, 3 cm, 4 cm; b) 11 cm, 5,4 cm, 6 cm, 3,5 cm;  

c) a, b, c, d. 

Megoldás: a) 71,1
7

12
≈ cm és 57,2

7
18

≈ cm; b) 4,2 cm és 6,48 cm; c) 
ca

dc
−

 és 
ca

bc
−

. 

 
 54. Egy trapéz alapjai 15 és 20 cm, szárai 8 és 10 cm.  

a) Mekkorák a kiegészítő háromszög oldalai? 

b) Mekkora annak az átlók metszéspontján átmenő, alapokkal párhuzamos szakasz-

nak a hossza, melynek végpontjai a szárakon helyezkednek el? 

Megoldás: a) 24 cm és 30 cm; b) 17,14 cm. 

 
 55. Egy piramis magasságát úgy határozzuk meg, hogy segítségül hívjuk társunkat: a pi-

ramis és közöttünk oda állítjuk, ahol a sisakja legfelső pontja éppen egyvonalban lát-

szik a piramis tetejével. A piramis tőlünk 2,4 km távolságban van, a társunk 5,52 mé-

terre. A szemünk 162 cm magasan, társunk sisakjának legfelső pontja 192 cm maga-

san van a talaj fölött. Milyen magas a piramis? 

Megoldás: 

A talajjal párhuzamosan, 1,62 m magasan meghúzzuk 

az egyenest, így két hasonló háromszög keletkezik. A 

megfelelő oldalak arányából 
3,0
62,1

52,5
2400 −

=
x , hon-

nan 132≈x . A piramis tehát 132 méter magas. 
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A háromszög súlyvonalai 

Módszertani megjegyzés: 

A háromszög súlyvonalaira vonatkozó állítások igazolása nem a középszintű érettségi anyaga. 

Tárgyalása azonban visszavezethető azokra az ismeretekre, amelyekkel az előzőekben a tra-

pézzal kapcsolatos feladatokban találkoztunk (hogy a trapéz átlói az alapok arányában osztják 

egymást). 

 

Rajzoljuk be az a, b és c oldalú háromszög sa és sb 

súlyvonalait az ábrának megfelelően. P és R oldal-

felező pontok, ezért PR középvonal. A középvonal-

ról két dolgot tudunk: 

• párhuzamos az általa nem metszett oldallal, 

és ebből az következik, hogy ABRP trapéz; 

• fele a vele párhuzamos oldalnak, vagyis 

2
cPR = . 

 

A trapézban az átlók az alapok arányában osztják egymást, ami most éppen 1 : 2 arány. S te-

hát harmadoló pontja mindkét súlyvonalnak. Hasonlóan belátható, hogy a c oldalhoz tartozó 

súlyvonal is éppen az sb P-hez közelebbi harmadoló pontján, vagyis S-en megy keresztül. Két 

állítást is igazoltunk: 

 

 

 

 

Ezzel kiegészültek a háromszögek nevezetes vonalaira vonatkozó ismereteink. Ismételjük át a 

nevezetes vonalakat! 

 

Magasságvonalak: a háromszög csúcsaiból a szemközti oldalakra bo-

csátott merőleges egyenesek; egy pontban, a magasságpontban metszik 

egymást. 

 

 

A háromszögben a súlyvonalak egy pontban metszik egymást (súlypont). A 

súlypont harmadolja a súlyvonalakat (a csúcs felé eső rész a hosszabb). 
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Oldalfelező merőleges egyenesek: az oldalfelező pontokon átmenő, 

az adott oldalra merőleges egyenesek; egy pontban, a háromszög köré 

írt kör középpontjában metszik egymást. 

 

 

Szögfelezők: a szögeket felező egyenesek; egy pontban, a háromszög 

beleírható körének középpontjában metszik egymást; a belső szögfele-

zők a szemközti oldalt a szomszédos oldalak arányában osztják (szög-

felezőtétel). 

 

Súlyvonalak: a csúcsokat a szemközti oldal felezőpontjával összekötő 

egyenesek. Egy pontban, a súlypontban metszik egymást, ami harma-

dolja a súlyvonalakat (a csúcsoktól távolabbi harmadoló pontban). 

 

Érdekesség: MOS – a magasságpont, a köré írható kör középpontja és a súlypont egy egyenes-

re, az ún. Euler-egyenesre esnek. 

 

Módszertani megjegyzés: 

A következő feladatokban, amelyeknél be olyan szakaszt kell berajzolni, amellyel hasonló 

háromszögeket kapunk. A segédvonalak megrajzolása ötleteket igényel, ezért az ilyen típusú 

feladatok megoldását csak a matematikából fogékonyabb tanulóktól várhatjuk el. A feladatok 

végén megtalálható a két kör közös érintőjének megszerkesztése és a velük való számolás is. 

 

Mintapélda11 

Egy konvex ABCD négyszögben az AB és AD oldalak A-hoz közelebbi harmadolópontjából és 

BC és CD oldalak felezőpontjából alkottunk négyszöget. 

a) Lássuk be, hogy ez a négyszög trapéz!  

b) Mekkora a párhuzamos oldalak aránya? 

c) Milyen arányban osztja egymást a PR és az SQ szakasz? 

Megoldás:  

a) Rajzoljuk meg a BD átlót! Ekkor az ASP és ADB há-

romszögekre teljesül, hogy 2-2 megfelelő oldal ará-
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nya megegyezik, és a köztük levő szög egyenlő. << ADBASP ~ , amiből AP || DB.  

Hasonlóan igazolható, hogy RQ || DB, és a kettőből kapjuk: SP || RQ, vagyis SPRQ 

trapéz (van egy párhuzamos oldalpárja). 
 

b) Az arány meghatározásához abból indulunk ki, hogy hasonlóság esetén a megfelelő 

távolságok aránya egyenlő. Ezért 
3

DBSP = , és 
2

DBRQ = . 

Innen 
3
22

3
2

3 =⋅==
DB

DB
DB

DB

RQ
SP . A trapéz két alapjának aránya 2:3. 

c) A trapézban az átlók az alapok arányában osztják egymást, ezért PR és SQ 2:3 

arányban osztja egymást. 

 

Mintapélda12 

Az ABC háromszögbe olyan félkört írunk, amelynek átmérője AB-vel párhuzamos, és érinti az 

AB oldalt.  

a) Szerkesszük meg a félkört! 

b) Mekkora a kör sugara, ha a háromszög AB oldala 20 cm, C-ből induló magassága 12 

cm? 

Megoldás: 

a) A szerkesztéshez segéd-

félkört szerkesztünk, 

mely érinti az AB oldalt 

és átmérője párhuzamos 

vele. Ezt az A csúcsból 

nagyítjuk: az AR egyenest 

felhasználva kapjuk az E 

pontot.  

b) DE és AB párhuzamossága miatt DEC  ~ ABC  (szögeik egyenlők). A megfelelő 

távolságok aránya egyenlő, így mrcrcmmrrmc
rm

m
r

c
⋅=−⇒⋅=−⇒

−
= 22)(

2
. 

45,5
44
240

2024
1220

2
)2( ==

+
⋅

=
+
⋅

=⇒+=⋅
cm

mcrrcmmc cm. 

A félkör sugara 5,45 cm. 
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Feladatok 

 56. Igazold, hogy egy konvex négyszög oldalfelező pontjait összekötve mindig trapéz ke-

letkezik! 

Megoldás:  

A megfelelő átlót behúzva az átló mindig párhuzamos a megfelelő négyszögoldallal 

(középvonal). 

 

 57. Az ABCD négyszögben P és Q oldalfelező, R és S negyedelő 

pontok (lásd az ábrát). Határozd meg PQ és RS arányát! 

Megoldás:  

AC átló megrajzolása után a keletkező hasonló háromszögek-

ben 2
2
4;

4
;

2
====

RS
PQACRSACPQ . 

 

 58. Az ABCD négyszögben P és Q harmadoló, R és S negyedelő 

pontok, az ábrának megfelelően.  

a) Határozd meg PQ és RS arányát! 

b) Határozd meg , hogy SQ és RP  milyen arányban osztja 

egymást! 

Megoldás: a) 
3
8

4
1
3
2

==
AC

AC

RS
PQ ; b) 8 : 3 arányban. 

 

 59. Egy derékszögű háromszögben a két befogó hossza 6 cm és 8 cm.  

a) Szerkessz a háromszögbe olyan félkört, amelynek átmérője párhuzamos az átfogó-

val, átmérőjének két végpontja egy-egy befogón van, és a körív érinti az átfogót!  

b) Mekkora a kör sugara? 

Megoldás: b) 2,45 cm. A 12. mintapélda alapján oldjuk meg a feladatot. m kiszámításához 

írjuk fel kétféleképpen a háromszög területét! 
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 60. Egy hegyesszögű háromszög egyik oldala 15 cm, a hozzátartozó magasság 26 cm. 

Mekkora annak a félkörnek a sugara, amelynek átmérője az adott oldallal párhuza-

mos, végpontjai a két másik oldalon helyezkednek el, és a körív érinti a 15 cm-es ol-

dalt? 

Megoldás: 8,5
67
390

≈=r cm. A 12. mintapélda alapján oldjuk meg a feladatot. 

 
 61. Az ABC derékszögű háromszögben a két befogó hossza 15 cm és 8 cm. Az ABC há-

romszögbe olyan egyenlőszárú derékszögű háromszöget szerkesztünk, amelynek átfogó-

ja párhuzamos az ABC háromszög átfogójával, átfogójának két végpontja az ABC há-

romszög egy-egy befogóján van, és a derékszögű csúcsa az ABC háromszög átfogóján 

helyezkedik el! Mekkora az egyenlőszárú derékszögű háromszög befogója? 

 
Megoldás:  

Pitagorasz-tétellel kiszámítva az átfogó 17 cm. A te-

rületet kétféleképpen felírva a magasság 

06,7
17

158
≈

⋅
=m . Az egyenlőszárú derékszögű há-

romszög átfogója 2x, a hasonló háromszögekben a megfelelő oldalak arányát felírva 

xm
m

x −
=

2
17 . Innen  

x = 3,86, a befogó hossza 45,52 =⋅x cm. 

Megjegyzés: 

Ha meg akarjuk szerkeszteni, akkor segédháromszöget szerkesztünk az ábra szerint, 

amelyet felnagyítunk az átfogó egyik végpontjából. 

 
 62. Az ABC derékszögű háromszögben a két befogó hossza 28 cm és 45 cm. Az ABC há-

romszögbe olyan szabályos háromszöget szerkesztünk, amelynek egyik oldala párhuza-

mos az ABC háromszög átfogójával, két csúcsa az ABC különböző befogóin, és egy csú-

csa az ABC háromszög átfogóján helyezkedik el! Mekkora a szabályos háromszög olda-

la? 



TANÁRI ÚTMUTATÓ 8. modul: Hasonlóság és alkalmazásai    51 
 

 

Megoldás:  

Pitagorasz-tétellel kiszámítva, az átfogó 53 cm. A terület 
22
mcbaT ⋅

=
⋅

=  alakokban 

felírva 77,23
53

1260
≈=

⋅
=

c
bam . A hasonlóságból 

5377,23
2
377,23 aa
=

−
, ebből 

08,18≈a cm. 

Megjegyzés: 

Ha meg akarjuk szerkeszteni, akkor segédháromszöget szerkesztünk, amelyet felnagyí-

tunk az átfogó egyik végpontjából. 

 

 63. Az ábrán látható paralelogrammában PB=6 cm. 

Mekkora a BR szakasz hossza, ha a paralelog-

ramma oldalai 20 cm és 35 cm? 

Megoldás:  

DAR  ~ PBR , amiből 
3

1035
=

+
BR

BR . Innen 15=BR cm. 

 

 64. Mekkora a beleírható és a köréírható kör sugara az a alapú, egyenlőszárú háromszög-

ben, ha a háromszög oldalai  a) a = 12 cm; b = 10 cm;  b) a = 20 cm; b = 16 cm; 

 c) a és b. 

Megoldás:  

a) A beleírt kör esetén a szögek egyenlősége miatt  

OAE  ~ CAT . A megfelelő oldalak aránya 
rrm
610

=
−

. 

Pitagorasz-tétellel kiszámítható a magasság: 

8610 22 =−=m , ezt beírva  
rr
6

8
10

=
−

, ahonnan  

r = 3 cm.  

Megjegyzés: ügyesebb tanulók a háromszög területének kétféle kiszámítási módjával 

hasonlóság alkalmazása nélkül is kiszámíthatják a beírt kör sugarát: 

( )
2

2
2

barmcT +
=

⋅
=< . Innen 3

2012
812

2
=

+
⋅

=
+
⋅

=
ba

mcr , r = 3 cm. 
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A köréírt kör esetén szintén hasonló háromszögek ke-

letkeznek. Az arány felírásakor vegyük figyelembe, 

hogy az 
2
α  szög melletti befogók 5 és m:  

m
R 5
10

= , ahonnan 25,6
8
5050

===
m

R  cm. 

b) r = 4,8 cm; R = 10,25 cm. 

c) Általánosan megoldva: ( )ba
abar

22
4 22

+
−

= , 
22

2

4 ab
bR
−

= . 

 

 65. Az ábra szerinti ABC derékszögű háromszögben AC = 45,  

CB = 60. Mekkora az EFB, a BED és a CDB háromszögek te-

rülete? 

 

Megoldás: 

A Pitagorasz-tétellel kiszámítva: AB = 75. A szögek egyenlősége miatt  

ABC  ~ ACD  ~ CDB  ~ BED  ~ EBF . A megfelelő oldalak arányát felírva: 

BD
BC

DC
AC

BC
AB

== , amiből 36
75

6045
=

⋅
=

⋅
=

AB
BCACDC  és 48

75
6022

===
AB

BCDB . A 

CDB háromszög területe 846
2
4836

=
⋅

=CDBT . Hasonlóan felírva az arányokat, a követ-

kező eredmények adódnak: ED = 28,8; EB = 38,4; EF = 23,04; FB = 30,72; a területek 

kerekítve 553 és 354. 

 

 66. Az ABCD paralelogramma AD oldalának A-hoz legközelebbi ötödölő pontja P. Az AC 

átló hányad részét metszi le a BP egyenes? 

Megoldás:  

Az ábra jelöléseit használva a szögek egyenlősége 

miatt APR ~CBR , az arány 1:5. Ezért 

ARRC ⋅= 5 , vagyis P a hatodrészét metszi le az 

AC átlónak. 
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 67. Egy ABC derékszögű háromszögbe (AB az átfogó) olyan téglalapot írunk, melynek 

egyik csúcsa a C, ezzel átellenes csúcsa AB-re esik, és egy-egy oldala a BC és AC ol-

dalakon fekszik. Mekkorák a téglalap oldalai, ha egyik oldala kétszerese a másiknak, 

és a) BC = 3 cm, AC = 4 cm;  b) BC = a, AC = b ? 

Megoldás:  

A szögek egyenlősége miatt EDB  ~ FAD , ahonnan 

xb
x

x
xa

2
2
−

=
− . A nevezőkkel végigszorozva 

( )( ) 222 xxbxa =−− , amiből rendezés után 
ab

abx
2+

=  

és ennek kétszerese a másik oldal. 

a) A végeredmény: 1,2 cm és 2,4 cm. 

 

 68. Az ABC háromszög c oldalának egy tetszőleges pontja P. Az AC egyenest a B-ből ki-

induló, CP-vel párhuzamos egyenes R-ben, a BC egyenest az A-ból kiinduló, CP-vel 

párhuzamos egyenes Q-ban metszi. Mekkora a CP szakasz hossza, ha  

a) AQ = 10 cm, BR = 14 cm;  b) AQ = p egység, BR = q egység. 

 

Megoldás:  

A szögek egyenlősége miatt ABQ  ~ PBC , és 

ACP  ~ ARB . A megfelelő oldalak aránya 

AB
PB

QA
CP

= , és 
AB
AP

RB
CP

= . A két kifejezést összeadva 

1=+
=+=+

AB
APPB

AB
AP

AB
PB

RB
CP

QA
CP .  

RBQA
QARBCP

RBQA
CP

⋅
+

⋅=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅=

111 , ahonnan 
QARB
RBQACP

+
⋅

= . 

 Behelyettesítve az adatokat, a végeredmények: a) 
6
35

24
140

= ; b) 
qp
qp

+
⋅ , mint azt a tra-

péz átlóinak metszéspontjánál már korábban említettük. 
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V. Síkidomok hasonlósága 
 

A definíció szerint két síkidom akkor hasonló, ha van olyan hasonlóság, amely azokat egy-

másba viszi. A háromszögek hasonlóságához elég, 

hogy a megfelelő oldalak aránya egyenlő legyen, 

de a sokszögek hasonlóságához ez általában nem 

elegendő. Például az ábrán látható két deltoid 

megfelelő oldalainak aránya kettő, és természete-

sen nem hasonlók. 

Négyszögek körében a megfelelő szögek egyenlősége sem biztosítja a két négyszög hasonló-

ságát (például négyzet és téglalap). Bonyolultabb síkidomok hasonlóságára nincs is általáno-

san használható szabály. 

 
 
 
 
 

 
 

Két azonos oldalszámú szabályos sokszög mindig hasonló. 

 

Feladatok 

 69. Igaz vagy hamis a következő kijelentések logikai értéke: 

a) Minden kör hasonló egymáshoz. 

b) Minden rombusz hasonló egymással, mert minden rombuszban egyenlőek az olda-

lak. 

c) Minden négyzet hasonló egymáshoz. 

Két sokszög akkor hasonló, ha megfelelő oldalaik aránya és 
megfelelő szögeik egyenlők. 
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d) Ha egy trapézban párhuzamost húzunk az alapokkal, akkor az két, hasonló trapézra 

bontja a trapézt. 

e) Ha egy deltoid oldalai 5 cm, 5 cm, 3 cm, 3 cm, akkor az hasonló ahhoz a deltoid-

hoz, amelynek oldalai 15 cm, 15 cm, 9 cm, 9 cm. 

f) Ha egy trapézban párhuzamost húzunk az alapokkal, akkor a keletkező kisebbik tra-

péz az eredetihez hasonló. 

g) Két rombusz hasonló, ha van azonos nagyságú szögük. 

h) Két négyszög hasonló, ha megfelelő szögeik páronként egyenlőek. 

Megoldás: a) i; b) h; c) i; d) h; e) h (nem feltétlenül igaz); f) h; g) i; h) h. 

 

 70. Egy térképen két település távolsága 5,2 cm. Mekkora a valóságban ez a távolság, ha a 

térkép méteraránya 1:25000 ? 

Megoldás: 1,3 km. 
 
 

 71. Egy ötszög oldalainak aránya 6:8:9:12:15, egy hozzá hasonló ötszög kerülete 150 cm. 

Mekkorák az oldalai? 

Megoldás:  

6+8+9+12+15=50, és 3
50

150
= . Az oldalak: 2438;1836 =⋅=⋅ ; 27; 36; 45 cm. 

 
 

 72. Egy négyszög oldalainak aránya 5:6:7:8. Határozd meg annak a hozzá hasonló négy-

szögnek az oldalait, melynek  a)legkisebb oldala 20 cm; b) kerülete 416 cm. 

Megoldás: 

a) 2446;4
5
20

=⋅= ; 28; 32 cm; b) 16
8765

416
=

+++
, az oldalak 80; 96; 112; 128 cm. 

 
 73. Egy egyenlőszárú háromszög alapja 15 cm, egy hozzá hasonló háromszög megfelelő 

oldala 25 cm. Határozd meg a két háromszög oldalait, ha a kisebb háromszög kerülete 

37 cm. 

Megoldás: 11 cm és 
3

55  cm. 

 
 74. Két hasonló sokszög leghosszabb oldala 10 cm, illetve 25 cm, kerületeik különbsége 

33cm. Mekkora a két háromszög kerülete? 

Megoldás: 22 és 55 cm. 
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 75. Egy paralelogrammát úgy vágunk el az egyik oldallal párhuzamos egyenessel, hogy az 

egyik keletkező paralelogramma az eredetihez hasonló legyen. Hol kell meghúzni az 

egyenest, ha a paralelogramma oldalai a) b = 6 cm és a = 10 cm; b) a és b? 

Megoldás: A megfelelő oldalak arányát felírva 
x
b

b
a
= , ahonnan 

a
bx

2

= . Behelyettesítve az adatokat x = 3,6 cm. 

 
 

 76. Egy paralelogrammát úgy vágunk el az egyik oldallal párhuzamos egyenessel, hogy az 

egyik keletkező paralelogramma az eredetihez hasonló legyen. A másik paralelog-

ramma is hasonló az eredetihez? 

Megoldás:  

Tegyük fel, hogy ba > , és az ábrán a bal oldali, x és b oldalú 

paralelogrammáról tudjuk, hogy az eredetihez hasonló. Ekkor a 

megfelelő oldalak arányát felírva 
x
b

b
a
= , ahonnan 

a
bx

2

= .  

A jobb oldali négyszög megfelelő szögei nyilván megegyeznek az eredeti paralelog-

ramma szögeivel (egyállású szögek). Az oldalak aránya hasonlóság esetén 
a
b

b
xa
=

− , 

ahonnan 22 baxa =− , illetve 
a
bax

2

−= . 
a

bx
2

=  miatt 
2
ax = , és ba 2= . 

 

Azt kaptuk, hogy általános esetben nem igaz, hogy mindkét négyszög hasonló az eredetihez. 

A feltétel akkor teljesül, ha az eredeti paralelogramma oldalainak aránya 2 , és ekkor a 

hosszabbik oldalak felezőpontjait összekötő középvonallal szétvágva kapunk két, az eredeti-

hez hasonló paralelogrammát. 

 

 77. Egy A4-es oldal méretei 210mm x 297 mm. Hogyan kell kétfelé vágni a lapot, hogy a 

keletkező két lap közül az egyik hasonló legyen az eredetihez? Hasonló-e ekkor a má-

sik is az eredeti A4-es laphoz? 
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Megoldás:  

A hasonló síkidomok megfelelő oldalainak aránya egyenlő, 

ezért 
x

210
210
297

= , ahonnan 5,148
297

2102

≈=x . Ez éppen 297 fe-

le, vagyis a lapot éppen félbe kell hajtani. Természetesen a má-

sik fele is hasonló az eredetihez.  

Megjegyzés: A 414285714,1
210
297

≈  tört értéke elég közel esik 414213562,12 ≈  érté-

kéhez. 

 
 
 
Hasonló síkidomok területe, hasonló testek térfogata 

 
A hasonlóság sokszor használt gyakorlati alkalmazása a model-

lek, makettek készítése. A nagyon nagy vagy a nagyon kicsi 

dolgok hétköznapi méretű modelljei nemcsak segítenek elkép-

zelni a tárgyak alakját, kapcsolatát, tulajdonságait, hanem labo-

ratóriumi tesztek során méréseket is végeznek rajtuk. A tesztek 

eredményei alapján alakítják ki például a járművek alakját (kis légellenállási tényező), vagy 

módosíthatják az épületek terveit (például torony kilengése, híd teherbírása). A következők-

ben azt vizsgáljuk, hogy hasonlóság esetén hogyan változik a felszín és a térfogat. 

 

Módszertani megjegyzés:  

Szemléletes az a módszer, amikor egybevágó háromszögekkel kirakatunk 2-szeres, 3-szoros 

oldalhosszúságú háromszögeket házi feladatként. A gyerekek felfedezhetik, hogy az oldal-

hossz változásával hogyan változik a terület. Ha van Polydron modellépítő készletünk, kísér-

letezhetünk a térfogat és a felszín változásával: szabályos háromszög alakú lapokból tetraédert 

építünk, majd az éleket kétszerezve, háromszorozva megépítjük az új tetraédert, és megvizs-

gáljuk a lapok számának és a térben elfoglalt helyének (térfogat) a változását. Kísérletezhe-

tünk kockával, négyzetes oszloppal stb. 

 

A sokszögeket mindig felbonthatjuk háromszögekre, így elég vizsgálni, hogy hasonlóság al-

kalmazásakor a háromszögek területével mi történik. k-arányú hasonlóság esetén a távolság-

adatok mindegyike, így az oldal és a hozzá tartozó magasság is k-szorosra változik. A három-
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szög területének változása: ( ) ( ) TkmakmkakT ⋅=
⋅

⋅=
⋅⋅⋅

= 22

22
' , vagyis a háromszög terü-

lete k 2-szeresére változik. Ez általában igaz minden síkidomra. 

 

Ha kocka éleit k-szorosára nagyítjuk vagy kicsinyítjük, térfogata =⋅⋅⋅⋅⋅= akakakV '  

Vkak ⋅=⋅= 333  összefüggés szerint alakul. Ez nem csak a kockákra igaz, hanem az összes 

testre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feladatok 

 78. Mekkora a háromszög egyik középvonala által levágott kisebb háromszög és az eredeti 

háromszög területének aránya? 

Megoldás: a hasonlóság aránya 2, ezért a területek aránya 4. 

 

 79. Egy kockát 1,5-szeresére nagyítunk, az új kocka egy lapjának területe 144 cm2. Mek-

kora volt az eredeti kocka térfogata? 

Megoldás: az új él 12144 = cm, 8
5,1

12
= . Eredetileg 51283 = cm3 volt a térfogat. 

 

 80. Egy könyv ábráit feles kicsinyítéssel tervezik (a kicsinyített ábrán valamennyire eltűn-

nek a rajzi hibák). A megrajzolt ábraterület 120 cm2. Mekkora terjedelmet jelent ez a 

megjelent könyvben? 

Megoldás: A feles kicsinyítés miatt a terület negyedére, 30 cm2-re csökken. 

 81. Egy derékszögű háromszög befogóinak aránya 12 : 5, átfogója 6,5 cm. Hányszorosára 

nagyítottuk a háromszöget, ha területe 120 cm2 lett? 

Megoldás: négyszeresére. 

 

Hasonló síkidomok területének aránya megegyezik a hasonlóság arányának 
négyzetével:             

T ’ = k2 · T . 
 
Hasonló testek térfogatának aránya megegyezik a hasonlóság arányának 
köbével. A felszínek aránya ebben az esetben is k2. 
 

V ’ = k3 · V , A ’ = k2 · A .
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 82. Egy háromszögben az egyik oldalt a hozzá tartozó magasság 54 cm és 21 cm-es ré-

szekre osztja. A magassággal párhuzamosan húzzunk olyan egyenest, amelyik a há-

romszög területét felezi. Mekkora részekre osztja ez az egyenes az oldalt? 

Megoldás:  

A szögek egyenlősége miatt AED  ~ APC . Az APC  

területe mmt 27
2

54
1 == , az ABC  területének fele 

mmt 75,18
2

)2154(
2
1

2 =
+

⋅= .  A területek aránya a hason-

lóság arányának négyzetével egyezik meg, így 44,1
75,18

27
75,18

27

2

12 ====
m

m
t
tk , ahon-

nan 2,144,1 ==k . A megfelelő oldalak arányából 45
2,1

54
==x cm, az oldal másik ré-

sze 30 cm. 

 

 83. Hány százalékkal változott kicsinyítéskor annak a síkidomnak a területe, amelynek a 

kerülete 25%-kal csökkent? 

Megoldás:  

A hasonlóság aránya megegyezik a kerület csökkenésének arányával, vagyis 
4
3 . A terü-

let ennek négyzetével változik, azaz 5625,0
16
9
= -szörösre. Ez azt jelenti, hogy a terület 

75,4325,56100 =− %-kal csökkent. 

 

 84. Egy háromszög kerülete a tervrajzon 32 cm. A valóságban ez a kerület 2,08 méter. 

Hányszorosa a valódi háromszög területe a tervrajzon szereplő háromszög területé-

nek? 

Megoldás: 42,25-szöröse. 

 

 85. Egy ABCD trapéz párhuzamos oldalai AB = 20 cm és CD = 14 cm hosszúak. Milyen 

hosszú az EF szakasz, ha az alapokkal párhuzamos, és az ABEF trapéz területe a trapéz 

területének negyedrésze? 
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Megoldás:  

Az oldalak párhuzamossága miatt a megfelelő szögek egyen-

lők, ezért ABP  ~ FEP  ~ DCP . Jelölje t a PDC  terü-

letét, T a trapézét.  

A területek arányai a megfelelő oldalak arányainak négyze-

tei, így
t

Ttx 4
3

14

2 +
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ , és 

Tt

Tt
x

4
3

20 2

+

+
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ . A bal oldalak 

szorzata egyenlő a jobb oldalak szorzatával, 
Tt

Tt
t

Tt

x
x

4
3

4
3

20
14

22

+

+
⋅

+
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ , ahonnan 

t
Tt +

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2

14
20 , vagyis 

t
Tt +

≈2 , Tt = .  

Ezt beírva 
4
74

3

14

2

=
+

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

t

ttx , 52,18
4
714 =⋅=x  cm. 

 

Módszertani megjegyzés: Emelt szintű érettségire készülő diákoknak nagyon ajánlott ezzel a 

feladattal foglalkozni. A kiegészítő háromszög felrajzolása gyakran segít a trapézos feladatok 

megoldásában. 
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VI. A hasonlóság alkalmazása 

Két pozitív szám mértani (geometriai) közepe: ( ) babaG ⋅=, . A következőkben olyan 

tételekkel és feladatokkal foglalkozunk, amelyekben előfordul a mértani közép. Látni fogjuk, 

hogy a mértani középnek sok geometriai alkalmazása van, ezért a számtani közép mellett ezt 

is gyakran használjuk. A hétköznapi gyakorlat során egyéb közepekkel is találkozunk. 

 
 
Érintő és szelőszakaszok tétele  

Módszertani megjegyzés:  
A tétel és a hozzátartozó feladatok nem érettségi tananyagok. Feldolgozását csak a gyorsab-
ban haladó tanulócsoportoknak ajánljuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A körhöz egy adott külső pontból két, egyenlő érintőszakasz húzható (e), de szelőből végtelen 

sok. Elmondható az is, hogy az érintőszakasz hossza a szelőnek a ponttól a körrel való met-

széspontjáig terjedő két szakasza (PA és PB) között van.  

A szelő- és érintőszakaszok tétele szigorúbban fogalmaz: 

 

 

 
 

Megjegyzés: 
Ebből az is következik, hogy ha egy külső ponton át szelőt húzunk a körhöz, akkor a ponttól a 

metszéspontig terjedő szakaszok szorzata nem függ a szelő választásától (az érintő hosszának 

négyzete). Ezt úgy szokás mondani, hogy egy külső pontból a körhöz húzott szelők metszetei-

nek szorzata egyenlő (ez az ún. szelőtétel).  

 

 

 

 

 

Egy külső pontból a körhöz húzott érintőszakasz a pontból húzott szelőnek, és a 

szelő ponttól körig tartó darabjának mértani közepe: 21 sse ⋅=  
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Mintapélda13 

A Pitagorasz-tétel alkalmazása nélkül számítsuk ki, hogy milyen hosszú érintő húzható egy 

5cm sugarú körhöz a középpontjától 12 cm távolságból? 

Megoldás: 

A vázlat felrajzolása után az érintő és szelőszakaszok téte-

lét alkalmazva 9,10119717 ≈=⋅=e cm. 

 

 

Magasságtétel, befogótétel 

Módszertani megjegyzés:  

Megpróbálkozhatunk csoportmunkában felfedeztetni a tételeket: a vázlat felrajzolása után 

feladatként feladjuk, hogy a tanulók keressenek hasonló háromszögeket, és írják fel a megfe-

lelő oldalak arányát. 

 

Egy derékszögű háromszögben a és b a két 

befogót, c az átfogót jelöli. Az átfogóhoz tar-

tozó m magasság az átfogót c1 és c2 szaka-

szokra bontja. Keressük meg az összes hason-

ló háromszöget, és írjuk fel a megfelelő olda-

lak arányát! 

 

Szögeik egyenlősége miatt (derékszög, közös szögek) BTC  ~ CTA  ~ BCA  . A megfele-

lő oldalak az egyenlő szögekkel szemben találhatók, ezeket táblázatba foglaljuk. 

 

Szög α  β  °= 90γ

BCA a b c 

BTC c1 m a 

CTA m c2 b 
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A BTC és a CTA háromszögek hasonlóságából felírható az arány: 
2

1

c
m

m
c

= , ahonnan 

21
2 ccm ⋅= . Gyökvonás után adódik a magasságtétel: 21 ccm ⋅= .  

 

 

 

 

 

BCA és BTC háromszögek hasonlóságából felírható az arány: 
a
c

c
a
=

1

, ahonnan 1
2 cca ⋅= . 

Gyökvonás után adódik a befogótétel: 1cca ⋅= . Hasonlóan belátható: 2ccb ⋅= . 

 

 

 

 

 

 

Feladatok 

 86. Egy tér közepén található szobortól 13 méterre a szobor α  szögben látszik.  A szobor 

átellenes oldalán található egy olyan pont a szobortól 8 méterre, amelyből α−°90   

szögben látszik. Milyen magas a szobor? 

Megoldás: magasságtétellel, kb. 10,2 méter magas a szobor. 
 

 87. A derékszögű háromszög átfogója 12 egység, a magasság az átfogót 1:2 arányban oszt-

ja. Mekkorák a befogók és az átfogóhoz tartozó magasság? 

Megoldás:  

8;4 21 == cc cm; a magasságtételből 3221 =⋅= ccm . Pitagorasz-tétellel vagy befo-

gótétellel adódnak a befogók: 93,648 ≈ cm és 80,996 ≈ cm. 

 

A derékszögű háromszögben az átfogóhoz tartozó magasság az átfogót két olyan 

szeletre bontja, amelyek mértani közepe a magasság: 21 ccm ⋅= . 

A derékszögű háromszögben a befogó megegyezik az átfogónak, és az 

adott befogó átfogóra eső merőleges vetületének mértani közepével:  

1cca ⋅= , illetve 2ccb ⋅= . 
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 88. Mekkora a derékszögű háromszög területe és befogói, ha az átfogóhoz tartozó magas-

ság az átfogót 6 és 10 egység hosszú szakaszokra bontja? 

Megoldás:  
A befogótételt alkalmazva 80,996166 ≈=⋅=a cm és 

65,121601610 ≈=⋅=b cm. A terület 00,62
2

≈
⋅ ba cm2. 

 

 89. A derékszögű háromszögben az egyik befogó 8 cm, ennek vetülete az átfogóra 5 cm. 

Mekkora az átfogó és a másik befogó? 

Megoldás:  

A befogótételt alkalmazva 58 ⋅= c , ahonnan 8,12
5

82

==c  cm. A másik befogó ki-

számolható Pitagorasz-tétellel vagy befogótétellel. Nagysága 10,0 cm. 

 

 90. Egy derékszögű háromszög két befogója 20 cm és 21 cm. Mekkora szeletekre osztja az 

átfogót az átfogóhoz tartozó magasság? 

Megoldás:  

Pitagorasz-tétellel kiszámítható az átfogó, ami 29 cm. Ezek után befogótétellel 

2920 1 ⋅= c , ahonnan 79,13
29

202

1 ≈=c , 21,1512 =−= ccc .  

A keresett távolságok tehát 13,79 cm és 15,21 cm. 

 

 91. Egy derékszögű háromszög befogóinak aránya 12:5, átfogója 18,2 dm. Mekkora ré-

szekre bontja az átfogót a derékszögű csúcshoz tartozó magasság? 

Megoldás:  

Egyik befogó legyen 12x, a másik 5x. A Pitagorasz-tételt alkalmazva 

( ) ( ) 222 2,18512 =+ xx , ahonnan 4,1=x , és a befogók hossza 16,8 dm és 7 dm. A befo-

gótételt alkalmazva 12,188,16 c⋅= , ahonnan 5,15
2,18

8,16 2

1 ≈=c , és 7,212 ≈−= ccc .  

A keresett távolságok tehát 15,5 dm és 2,7 dm. 
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 92. Egy derékszögű háromszögben az átfogóhoz tartozó magasság az átfogót két olyan 

szeletre bontja, amely a magasságnál 2 cm-rel rövidebb, illetve 6 cm-rel hosszabb. 

Mekkora a háromszög kerülete? 

Megoldás:  

A magasságtétel alapján ( )( )622 +−= mmm , ahonnan m = 3. Az átfogó szeletei 1 cm 

és 9 cm, az átfogó hossza 10 cm. A befogók 10  és 103  cm hosszúak, a kerület 

65,22109010 ≈++  cm. 

 

 93. Az ábra jelöléseit felhasználva töltsd ki a táblázat hiányzó 

részeit! E érintési pont. 

 

AB BP AP PE 

12 cm 10 cm 22 cm 14,83 cm 

4,6 cm 6,6 cm 11,2 cm 8,60 cm 

45 cm 15 cm 60 cm 30 cm 

24,37 cm 15,63 cm 4 dm 25 cm 

14,17 m 6 m 20,17 m 11 m 

19,68 cm 9,2 cm 28,88 cm 16,3 cm 

 

 94. Egy háromszög alapú gúla magasságát négy egyenlő részre osztjuk, és az osztóponto-

kon keresztül elmetsszük az alaplappal párhuzamos síkokkal. Mekkora a legnagyobb 

rész és a teljes gúla térfogatának aránya? 

Megoldás:  

A legnagyobb részt az alaplaphoz legközelebbi osztóponton átmenő sík metszi le a gú-

lából (csonkagúla). Térfogatát megkapjuk, ha az eredeti gúla V térfogatából kivonjuk a 

megmaradt gúla térfogatát. Ez utóbbi gúla magassága az eredeti gúla magasságának 

4
3 része. Így a maradék gúla térfogata VV

64
27

4
3 3

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ . A csonkagúla V’ térfogata 

VVVV
64
37

64
27' =−= . Tehát 58,0

64
37'

≈=
V
V . 

 

A következő feladatok másodfokú egyenletre visszavezethetők. 
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 95. Egy 5 cm sugarú kör középpontjától milyen távolságban van az a pont, ahonnan 12 cm 

hosszúságú érintők húzhatók a körhöz?   

Megoldás:  

Az érintő- és szelőszakaszok tételét felírva másodfokú 

egyenletet kapunk: ( ) 21210 =+⋅ xx , ahonnan 

0144102 =−+ xx . Ennek két megoldása – 18 és 8, vagyis 

8=x  cm. A keresett távolság 8+5=13 cm. 

 

Megjegyzés: A feladat Pitagorasz-tétellel is megoldható. 

13169 ==OP  

 

 96. Egy 4,5 cm sugarú kör átmérőjét meghosszabbítjuk a körön 

túl. Ezen az egyenesen a középponttól milyen távolságban lesz az a pont, ahonnan 

15,6 cm hosszúságú érintők húzhatók a körhöz? 

Megoldás: Az előző feladat megoldása alapján; 16,2 cm. 

 

Két kör közös érintői 

 

A körhöz egy külső pontból húzott érintőinek megszerkesztését 

már tanultuk: a Thalész-kör segítségével végezzük, kihasználva 

azt, hogy a kör minden pontjából az átmérő derékszögben látszik, 

és hogy az érintő merőleges az érintési pontba húzott sugárra. 

 

Két kör közös érintőit „pumpálás”, illetve „leeresztés” segítségével végezzük. A kész ábrák-

ból indulunk ki, és visszavezetjük a szerkesztést egy külső pontból húzott érintő megszerkesz-

tésére. 

 

Az A középpontú, ra sugarú és a B középpon-

tú, rb sugarú körök közös belső érintőinek 

megszerkesztését úgy végezzük, hogy az 

egyik (például a B középpontú) kör közép-

pontja körül rajzolunk egy ba rr +  sugarú 
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kört. Ehhez húzunk érintőt a másik kör középpontjából (A). Az így kapott f egyenest az ábra 

szerint ra távolsággal eltolva, a közös belső érintőket kapjuk. Természetesen két közös belső 

érintő van, az ábrán csak az egyiket tüntettük fel. 

 

Az A középpontú, ra sugarú és a B középpontú, 

rb sugarú körök közös külső érintőinek meg-

szerkesztését úgy végezzük, hogy az egyik 

(például a B középpontú) kör középpontja kö-

rül rajzolunk egy ab rr −  sugarú kört. Ehhez 

húzunk érintőt a másik kör középpontjából (A). 

Az így kapott f egyenest az ábra szerint ra távolsággal eltolva a közös külső érintőket kapjuk. 

Természetesen két közös külső érintő van, az ábrán csak az egyiket tüntettük fel. 

 

 

Módszertani megjegyzés:  

A szerkesztéseket konkrét adatokkal megadva célszerű feladni házi feladatnak. 

 

Mintapélda14 

Két kör sugara 5 és 8 cm, középpontjuk távolsága 20 cm. A középpontokat összekötő egyenes 

mely pontjaiból húzhatók közös érintők a körökhöz? 

Megoldás: 

A belső érintő, a rá merőleges sugarak és a 

középpontokat összekötő szakasz (ún. 

centrális) által alkotott két háromszög de-

rékszögű, és a P-nél levő csúcsszögek mi-

att egyenlőek a szögeik, ARP  ~ BQP . 

A megfelelő oldalak aránya miatt 

x
x
−

=
208

5 , a nevezőkkel végigszorozva 

( ) xx 8205 =− , ahonnan 7,7
13

100
≈=x  cm.  

 

Tehát az AB szakaszon az A-tól 7,7 cm-re van az a pont, amelyből a két körhöz közös 

belső érintők húzhatók. 
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A külső érintők esetében szintén a 

szögek egyenlősége miatt ARP  ~ 

BQP . A megfelelő oldalak ará-

nya miatt 
x

x
+

=
208

5 , a nevezők-

kel végigszorozva ( ) xx 8205 =+ ,  

ahonnan 3,33
3

100
≈=x  cm. 

 

Tehát az AB egyenesén az A-tól 33,3 cm-re és a B-től 53,3 cm-re van az a pont, amely-

ből a két körhöz közös külső érintők húzhatók. 

 

Módszertani megjegyzés:  

A fenti mintapéldákat az emelt szintű érettségire készülőkkel célszerű átvenni. Koordináta-

geometriában a közös érintők egyenletének felírásakor a P pont hasonlóság segítségével is 

megkapható. 

 

Feladatok 

 97. Milyen hosszúságúak a két kör közös külső és belső érintőinek az érintési pontok közé 

eső szakaszai, ha a körök sugara és a középpontok távolsága 

a) 51 =r cm, 82 =r cm, a = 20 cm; b) 5,41 =r cm, 92 =r cm, a =18 cm; 

c) r1, r2 és a. 

Megoldás:   

a) 19,77 cm és 15,20 cm; b) 17,43 cm és 11,91 cm; c) A külső érintők hossza 

( )2
12

2 rra −− , a belső érintőké ( )2
12

2 rra +− . 

 

 98. Gergő megfigyelte, hogy ha egy 2 cm és 5 cm sugarú golyót rak a felfelé táguló hely-

zetű tölcsérbe, akkor mindkettő beleszorul, pont összeérnek, és a tölcsér teteje éppen 

egy szintbe kerül a nagyobb sugarú golyó legfelső pontjával. Mekkora a tölcsér alap-

körének átmérője? 
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Megoldás: 

Több hasonló háromszöget kapunk a vázlat felrajzolása 

után. Pitagorasz-tétellel kiszámítjuk HP hosszát: 

32,64037 22 ≈=−=HP . EDA  ~ HDP , a hason-

lóság aránya 
3
5

=
HD
ED , a megfelelő oldalak: 54,10≈EA , 

67,11≈AD . BFA  ~ DEA , a hasonlóság aránya 

58,15
≈

+
=

EA
AD

EA
FA , innen 9,7558,1 ≈⋅≈FB . A tölcsér 

átmérője 15,8 cm. 

 

Háromszögek egybevágósága és hasonlósága síkon és 

gömbön 

 
Két sokszöget egybevágónak tekintünk, ha megfelelő oldalaik hossza és megfelelő szögeik 

nagysága egyenlő (síkon és gömbön egyaránt).  

 

Ezek szerint két háromszög egybevágóságához hat-hat adat, vagyis összesen tizenkét adat 

ellenőrzése szükséges. Lehetne-e ebből „lealkudni” valamennyit? Lehetne-e úgy megválasz-

tani az adatokat, hogy kevesebb adat ellenőrzése is elég legyen az egybevágósághoz? 

 

Belátható, hogy három-három adattal, vagyis összesen hat adattal már boldogulhatunk – ha jól 

választjuk meg az adatokat! 

 

Vizsgáljunk meg néhány esetet! 

 

• Három oldal (síkon és gömbön ugyanúgy): 

Megrajzoljuk az egyik oldalt. Két végpontjából a másik két oldal hosszával köröket rajzo-

lunk. Ahol a körök metszik egymást, ott kapjuk a háromszög harmadik csúcsát. Ha az ada-

tokból lehet háromszöget szerkeszteni, akkor két tükörképi háromszöget kapunk. Ezek 

szerint: Ha két háromszögben a három-három oldal rendre megegyezik, akkor a két há-

romszög egybevágó. 
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• Két oldal és a közbezárt szög (síkon és gömbön ugyanúgy): 

Megrajzoljuk az egyik oldalt. Egyik végpontjából felmérjük a szögnek megfelelő félegye-

nest. A közös csúcsból a félegyenesen felmérjük a másik oldalt. Ennek az oldalnak másik 

végpontja a háromszög harmadik csúcsa. Itt is két, tükörképi háromszöget szerkeszthe-

tünk. Ezek szerint ez a három-három adat is elég az egybevágósághoz. 

 

• Egy oldal és a rajta fekvő két szög (síkon és gömbön ugyanúgy): 

Megrajzoljuk az oldalt, két végpontjából az oldal azonos oldalán (vagy, ha jobban tetszik: 

az oldal azonos partján) felmérjük a két szögnek megfelelő félegyeneseket. Ahol metszik 

egymást, ott a háromszög harmadik csúcsa. Itt is két tükörképi háromszög lehetséges. Ez a 

három-három adat is elég az egybevágósághoz. 

 

• Két szög és egyikükkel szemben fekvő oldal (tehát NEM az az oldal, amelyen mind a 

két szög rajta van!) 

Síkon 

Mivel a háromszög szögösszege mindig 180°, ezért megszerkeszthetjük a harmadik szö-

get, és ezzel a feladatot visszavezettük az „egy oldal és a rajta fekvő két szög” esetére. 

Ezért ez a három-három adat is elég az egybevágósághoz. 

Gömbön 

Itt a szögösszeg nem 180°, sőt nem is állandó. Ezért a harmadik szöget nem tudjuk úgy 

meghatározni, mint a síkon. Ettől még elképzelhető lenne, hogy van valamilyen más mód-

szer, amivel a gömbháromszöget megszerkeszthetnénk, tehát ennyi adat is elég lenne az 

egybevágósághoz. Tekintsük a következő példát:           

 

Egy gömbkétszög egyik oldalának tetszőleges pontjában, de nem 

az oldalfelező pontjában, merőlegest rajzolunk, így két gömbhá-

romszögre bontjuk a gömbkétszöget. A két háromszög megegye-

zik egy-egy derékszögben, egy-egy ’α’ szögben, és az ’a’ közös 

oldalban – de ez a két háromszög nem egybevágó (ugyanis a 

harmadik szögek nem derékszögek és egymást 180°-ra egészítik ki). Ez a három adat tehát 

a gömbön nem elég az egybevágósághoz. 
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• Két oldal és az egyikkel szemben fekvő szög (tehát NEM a közrezárt szög; síkon és 

gömbön ugyanúgy) 

Megrajzoljuk azt az oldalt, amelyiken fekszik az adott szög. 

Az egyik végpontjából megszerkesztjük a szögnek megfelelő 

félegyenest, és a másik végpontból körzővel a másik oldal 

hosszának megfelelő sugárral kört rajzolunk. Ekkor két esetet 

kaphatunk: 

a) Ha a hosszabb oldallal szemközti szög volt megadva, ak-

kor a körív egyértelműen kimetszi a félegyenesből a harmadik csúcsot. 

b) Ha a rövidebb oldallal szemközti szög volt megadva, akkor a körív két helyen metszi a 

félegyenest, a harmadik csúcs nem egyértelmű. Két háromszöget kapunk, és ezek nem 

egybevágóak. 

 

 

 

 

Ez a három-három adat tehát nem minden esetben elég az egybevágósághoz, csak ha a 

hosszabb oldallal szemközti szög adott. 

 

• Három szög 

Síkon két eset van. 

1. Ha a három szög összege nem 180 fok, akkor nincs megfelelő háromszög.  

2. Ha a szögösszeg éppen 180 fok, akkor végtelen sok, különböző háromszög lehetséges, 

amelyekben a megfelelő szögek azonosak, de a megfelelő oldalak különböznek. Ezek-

nek a háromszögeknek nagyon sok érdekes, közös tulajdonságuk van, de nem egybe-

vágóak.  

 
Az alábbi háromszögek mindegyikében a három szög α, β és γ, de a háromszögek olda-

lai nem egyforma hosszúságúak.  

 

 

 

 

Ha két síkháromszög szögei rendre megegyeznek, akkor a két háromszög hasonló. 
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Ha két háromszög egybevágó, akkor hasonló is; de a síkon végtelen sok olyan három-

szög van, amelyek hasonlók, de nem egybevágók. 

 
Gömbön 

Itt teljesen más a helyzet! Adott három gömbi szög, α, β és γ.  

 

 

 

 

Megpróbálunk ebből a három szögből gömbháromszöget összeállítani. 

Itt a β és γ szögek által meghatározott háromszög harmadik, piros-zöld szögébe az α szög 

azért nem illik bele, mert túl kicsi. 

 

Megpróbáljuk ezért közelebb tolni egymáshoz a β és γ szö-

get, a kék vonal mentén. 

Itt a harmadik szög azért nem illik a háromszögbe, mert túl 

nagy. 

 

 

Kell lenni tehát valahol a két helyzet között egyetlenegy 

olyan helyzetnek, amikor a három szög együtt éppen egy 

gömbháromszöget ad: 

 

 

 

 

Mindez annyit jelent, hogy a gömbön a három darab szög egyértelműen meghatározza a 

gömbháromszöget, nem úgy, mint a síkon! 

Gömbön nincs értelme a háromszögek hasonlóságáról beszélni, mert két gömbháromszög 

csak akkor hasonló, ha egybevágó is. 

 

Más szóval: hasonló, de nem egybevágó gömbháromszögek nem léteznek. 



TANÁRI ÚTMUTATÓ 8. modul: Hasonlóság és alkalmazásai    73 
 

 

Feladatok 

99. Hasonlóak-e a szabályos háromszögek – síkon és gömbön? 

   

 

 

 

 

  

 

Megoldás:  

A síkon igen, de a gömbön nem, hiszen a háromszögek szögei folyamatosan változnak 

60 foktól egészen 180 fokig. 

 

100. Rajzoljuk fel egy háromszög három magasságvonalát! Állítsunk merőlegeseket a magas-

ságvonalakra a háromszög csúcspontjaiban! Így újabb, nagyobb háromszöget kapunk. 

Mit mondhatunk az eredeti háromszög és a nagyobb háromszög viszonyáról? 

Megoldás: 

Síkon a nagy háromszög hasonló az eredeti háromszöghöz. A nagy háromszöget az ere-

deti háromszög oldalai négy egybevágó háromszögre bontják. Az eredeti háromszög 

csúcsai a nagy háromszög oldalfelező pontjai.  

Gömbön a nagy háromszög nem hasonló az eredeti háromszöghöz. Az sem igaz, hogy 

az eredeti háromszög oldalai a nagy háromszöget négy egybevágó háromszögre bontják. 

Meglepő módon viszont, méréssel ellenőrizhetjük, hogy az eredeti háromszög csúcsai a 

gömbön is a nagy háromszög oldalfelező pontjai lesznek! (Ennek bizonyítása szép, de 

kényelmetlenül hosszadalmas.) 
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Kislexikon 
Középpontos hasonlóság 

Adott a síkon egy O pont (középpont), és egy k pozitív valós szám. Rendeljük O-hoz önma-

gát. A sík bármely más P pontjához rendeljük úgy az OP félegyenes P’ pontját, hogy 

OPkOP ⋅=' . (Találkzhatunk olyan esettel is, amikor k negatív. Ilyenkor P’ az OP egyenes O-

ból kiinduló, P-t nem tartalmazó félegyenesén van.) Az így meghatározott geometriai transz-

formációt középpontos hasonlóságnak nevezzük. 

 

A középpontos hasonlóság aránytartó, szögtartó, egyenestartó, párhuzamosságtartó, illesz-

kedés tartó, körüljárási irány tartó, nem távolságtartó (kivéve a |k|=1 esetet). 

A középpontos hasonlóság fix pontja a középpont, fix egyenese nincs, invariáns egyenesei a 

középponton áthaladó egyenesek.  

 

 

Hasonlóságnak nevezzük azokat a geometriai transzformációkat, amelyek középpontos ha-

sonlóság és egybevágóság véges sokszor történő egymás utáni végrehajtásával keletkeznek.  

Két síkidomot hasonlónak nevezünk, ha található olyan hasonlóság, amely azokat egymásba 

viszi. A hasonlóság jele: ~ (például ABC  ~ DEF ). 

 

 

 

Két sokszög akkor hasonló, ha megfelelő oldalaik aránya és megfelelő szögeik egyenlők. 

Két azonos oldalszámú szabályos sokszög mindig hasonló. 

 

 

Hasonló síkidomok területének aránya megegyezik a hasonlóság arányának négyzetével. 

TkT ⋅= 2'  

 

 

Hasonló testek térfogatának aránya megegyezik a hasonlóság arányának köbével. A testek 

felszínének aránya ebben az esetben is k2. 

VkV ⋅= 3'  AkA ⋅= 2'  
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Módszertani megjegyzés:  

A párhuzamos szelők témaköre nem tananyag az emelt szintű érettségin sem, azonban a jobb 

képességű tanulók igényeinek kielégítésére belekerült a modulba. Feldolgozása természetesen 

nem kötelező. 

 

Párhuzamos szelők tétele 

Ha a szög szárait párhuzamos egyenesekkel metsszük, az egyik egyenesen keletkezett szaka-

szok aránya megegyezik a másik egyenesen keletkezett szakaszok arányával. 

 

p
q

a
b
= ; 

p
qp

a
ba +
=

+  

 

 

Bizonyítás: 

 

1. Ha az egyik száron egyenlők a szakaszok (a), akkor p 

eltolással fedésbe hozható q-val, vagyis p és q aránya 

most is egyenlő az e egyenes szakaszainak arányával (1). 

 

 

2. Ha az e egyenesre nem egyenlő szakaszokat mértünk 

fel, de a és b aránya racionális szám, akkor található 

olyan kis rész, ami „közös egység” (s): annak n-szerese 

a, k-szorosa b (n és k egészek). 

sna ⋅=  és skb ⋅= , így 
n
k

sn
sk

a
b

=
⋅
⋅

= . 

 

Ekkor 1. miatt a p és q szakaszoknál egyenlő részek 

keletkeznek (s’), így teljesül az, hogy 'snp ⋅=  és 

'skq ⋅= , így p és q aránya 
n
k

sn
sk

p
q

=
⋅
⋅

=
'
' , vagyis az 

arány ugyanannyi, mint a és b szakasz esetében. 
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3. Ha a és b aránya nem racionális, az állítás akkor is igazolható. 

 

Párhuzamos szelőszakaszok tétele 

Ha egy szög szárait párhuzamos egyenesekkel metsszük, a szárak által kimetszett szakaszok 

aránya megegyezik a párhuzamosok által a szögszárakból lemetszett szakaszok arányával.  

p
qp

a
ba

x
y +

=
+

=  

Bizonyítás:  

Húzzunk a P-n keresztül párhuzamost az f szögszár-

ral. PRST négyszög paralelogramma, ezért RS = x. A 

Q csúcsú szögre felírhatjuk a párhuzamos szelők téte-

lét, hiszen OSPR ||  szakaszokkal metszettük: 

x
y

RS
QS

a
ba

==
+ . 

 

 

A párhuzamos szelők tételének megfordítása 

Ha egy szög szárain a szög csúcsából kiindulva azonos arányú szakaszokat mérünk fel, akkor 

a szakaszok végpontjait összekötő egyenesek párhuzamosak egymással. 

Ha 
p

qp
a

ab +
=

+ , akkor yx || . 

Bizonyítás: 

A bizonyítást indirekt módszerrel végezzük. Tegyük fel, hogy 
q

qp
a

ab +
=

+ , ekkor persze 

p
q

a
b
=  is teljesül. Tegyük fel továbbá, hogy az állítás ellentéte teljesül, vagyis 

p
q

a
b
= , de x és 

y nem párhuzamosak.  

Ekkor található olyan z egyenes, amely párhuzamos az x 

egyenessel. Így a párhuzamos szelők tétele miatt teljesül, 

hogy 
p
q

a
b '
= . Ezt összevetve a kiindulási feltétellel 

qq ='  adódik, ami ellentmond azzal, hogy q és q’ nem 

azonos. Az eredeti állítás tagadása ellentmondáshoz vezetett, ezért az eredeti állítás teljesül. 
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Szögfelezőtétel 

A háromszögben a belső szögfelező a szemközti oldalt a szomszédos oldalak arányában oszt-

ja. 

Bizonyítás: 

Húzzunk az A csúcson keresztül párhuzamost a szögfelező-

vel, és hosszabbítsuk meg az a oldalt! Ekkor PCA és CAQ 

szögek váltószögpár, PCB és AQC egyállású szögek, nagy-

ságuk 
2
γ . Ezért ACQ egyenlőszárú háromszög, tehát x = b. 

A B csúcsú szögre felírva a párhuzamos szelők tételét: 

b
a

x
a

q
p

== . 

 

 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei 

Két háromszög hasonló, ha… 

• megfelelő oldalainak aránya megegyezik 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ==

c
c

b
b

a
a ''' ; 

• megfelelő szögeik egyenlők ( )';';' γγββαα === ; 

• két-két oldal aránya és az általuk közbezárt szög megegyezik 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ == 'és''például γγ

b
b

a
a ; 

• két-két  oldal aránya és a hosszabbikkal szemközti szög megegyezik 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ <== ba

b
b

a
a ,'és''például ββ . 
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A háromszög súlyvonalai 

A háromszögben a súlyvonalak egy pontban metszik egymást (súlypont). A súlypont harma-

dolja a súlyvonalakat (a csúcs felé eső rész a hosszabb). 

 

Bizonyítás: 

A P és R oldalfelező pontok, ezért PR kö-

zépvonal. A középvonal párhuzamos a meg-

felelő oldallal, ezért RPS és SBA szögek 

váltószögek, egyenlők. PSR és ASB csúcs-

szögek, egyenlők egymással, így PRS és 

BAS háromszögek hasonlók. A hasonlóság 

aránya 1:2, mert a középvonal fele a vele párhuzamos oldalnak, 
2
cPR = . A megfelelő 

oldalpárok PS és SB, valamint RS és SA, ezek aránya szintén 1:2, vagyis S harmadolja a két 

említett súlyvonalat. 

Hasonlóan belátható, hogy a c oldalhoz tartozó súlyvonal is éppen sb P-hez közelebbi harma-

doló pontján, vagyis S-en megy keresztül, ezért a három súlyvonal egy pontban metszi egy-

mást. 

 

 

Érintő- és szelőszakaszok tétele 

Módszertani megjegyzés: Nem érettségi tananyag. 

Egy külső pontból a körhöz húzott érintőszakasz mértani közepe a pontból húzott szelőnek a 

ponttól a körig terjedő két darabja között. 

Bizonyítás: 

E-nél és A-nál egyenlők a jelölt szögek, mert a BE  íven nyug-

vó kerületi szögek. P-nél közös szög található, így PBE  ~ 

PEA . A megfelelő oldalak arányából 
PE
PB

AP
PE

= , ahonnan 

PBAPPE ⋅=2 , gyökvonás után PBAPPE ⋅= . 
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Magasságtétel 

A derékszögű háromszögben az átfogóhoz tartozó magasság az átfogót két olyan szeletre 

bontja, amelyek mértani közepe a magasság. 

Bizonyítás: 

Szögeik egyenlősége miatt (derékszög, merőle-

ges szárú hegyesszögek) BTC  ~ CTA . A 

megfelelő oldalak arányából: 
2

1

c
m

m
c

= , ahonnan 

21
2 ccm ⋅= . Gyökvonás után 21 ccm ⋅= . 

 

 

Befogótétel 

A derékszögű háromszögben a befogó megegyezik az átfogónak, és az adott befogó átfogóra 

eső merőleges vetületének mértani közepével. 

Bizonyítás: 

(Ld. az előző ábrát.) Szögeik egyenlősége miatt (derékszög, közös szögek) CBT  ~ ABC . 

A megfelelő oldalak arányából: 
a
c

c
a
=

1

, ahonnan 1
2 cca ⋅= . Gyökvonás után 1cca ⋅= . 

Hasonlóan belátható: 2ccb ⋅= . 

 

 

 

 


