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MODULLEÍRÁS 
A modul célja Tengelyes szimmetria keresése és megfigyelése az élet különböző területein. A tengelyes szimmetria 

fogalma. Tengelyesen szimmetrikus geometriai alakzatok. Szimmetriából következő tulajdonságok. 
Tengelyes szimmetriából következő egyszerű szerkesztések Együttes szimmetriák. Tengelyesen szimmetrikus 
síkidomok vizsgálata. Tükrös háromszög tulajdonságai. Nevezetes négyszögek és tulajdonságaik.  

Időkeret 7. óra   
Ajánlott korosztály 6. osztály 
Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben: művészetek, építészet, festészet, biológia, technika, fizika, valamint szociális kompetenciák 

Szűkebb környezetben: 2. fejezet: egész számok, 6. fejezet: síkidomok, 8, fejezet: geometriai számítások 
Megelőző tevékenység: 0631 Képek és tükörképek, 0632 Tengelyes tükrözés 
A gömbi szimmetriával foglalkozó részek tárgyalásához elengedhetetlenül szükséges az 5. évf. megfelelő 
anyagrészeinek feldolgozása: Alakzatok I-II. rész 

A képességfejlesztés fókuszai Számolás kompetencia: Koordinátarendszer használata, műveletek koordinátákkal 
Indukció dedukció: Tükörképek megfigyelése, konkrét esetekből általános tulajdonságok megfogalmazása. 
Egyszerű, a szimmetria tulajdonságokra alapozott deduktív érvelések. A matematika jelöléseinek használata. 
Rendszerezés, kombinativitás: Egymásnak megfelelő részletek keresése. Egy alakzat minél több 
szimmetriájának a felismerése. 
Szövegértés kompetencia: Utasítások értelmezése. 
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AJÁNLÁS  
A diákok négyfős csoportokban ülnek, olyan elrendezésben, hogy minden diák kényelmesen lássa a táblát is. A munkaformák túlnyomó többsége 
kooperatívan szervezett, ezért a tanárnak célszerű ennek módszertanát továbbképzés keretében elsajátítani. Ez a forma lehetővé teszi, hogy a 
matematikai kompetenciák mellett a diákok szociális készségeit is fejlesszük. Érdemes hangsúlyt fektetni a csoportépítésre és az együttműködési 
szándék kialakítására, mert a ráfordított idő a későbbi együttműködést kívánó feladatok megoldásánál megtérül. 

TÁMOGATÓ RENDSZER 
A modulban előforduló kooperatív módszerek részletes leírása, illetve további módszerek és útmutatások: Dr. S. Kagan: Kooperatív tanulás. c. 
könyvében találhatók. 
A geometriai transzformációk témájának feldolgozásához tanári demonstráció céljára ajánlom a Balázs-Diák Kft. Matematika fóliasorozatának 
geometria témájú fóliáit. Ezek illusztrációs, applikációs fóliákat és feladatlapokat is tartalmaznak, melyek jól használhatók a modul 
kiegészítésére, szemléltetésre. 

ÉRTÉKELÉS 
A tanár a csoportok munkáját folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén segíti, illetve javítja a feladatok megoldását. Főként pozitív 
szóbeli visszajelzésekkel motiválja a diákokat. Rendszeres szóbeli visszajelzést ad a csoportok együttműködéséről is. Ezen a területen nagy 
türelemre és empátiára van szükség, mivel ennek eredményességét nem csak a megtanult képességek készségek befolyásolják, hanem a diákok 
személyisége is.  Az egyéni, páros és csoportos feladatok megoldása pontozható, szükség esetén osztályzattá váltható. Az egyéni és páros 
feladatlapokat érdemes az óra végén beszedni. Ha tipikus hibát tapasztalunk, akkor arra érdemes a következő órán visszatérni. Ha egyéni 
hiányosságot fedezünk fel, akkor ezt differenciált házi feladat feladásával pótoljuk (pl. a feladat otthoni újraszerkesztése beadandó lapon).  
A három tengelyes tükrözés modul (0631, 0632, 0633) befejezése után diagnosztikai felmérő megírását ajánljuk.  
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MODULVÁZLAT 

 Lépések, 
tevékenységek 

Kiemelt készségek, 
képességek 

Eszközök, 
Feladatok 

I. A tengelyes szimmetria 

1. Ráhangolódás (A gyerekek által hozott képek illetve csipketerítők 
megtekintése csoportokon belül, plakát elkészítése, bemutató) 

geometriai látásmód csomagolópapír, ragasztó 

2. A tengelyes szimmetria fogalma, szimmetriatengelyek keresése a 
plakátokon 

deduktív gondolkodás elkészült plakátok 

3. Alakzatok színezése, parketta készítése  geometriai látásmód, rajzkészség, 
deduktív gondolkodás 

1. feladatlap 

4. Szimmetrikus alakzatok – gyűjtés csoportban: rajz tengellyel rendszerező képesség A4-es lap minden csoportnak 
5.  Csoportosítás a tengelyek száma szerint   
6. Tengelyek keresése, csoportosítás a tengelyek száma szerint  rendszerező képesség 2. feladatlap 
 

II. Szerkesztések 

1. Ráhangolódás: Keresd a képét! (Írásvetítőn csillag, sok tengellyel) geometriai látásmód 1. tanári melléklet: csillag 
írásvetítő fólián, írásvetítő 

2. A szakasz tengelyes szimmetriái – szakaszfelező merőleges 
ismétlése, szerkesztése 

szerkesztési készség 3. feladatlap 

3. Megadott egyenesre, adott pontjába merőleges szerkesztése szerkesztési készség 3. feladatlap 
4. A körív szimmetriája – tengely szerkesztése analógiás gondolkodás, szerkesztési 

készség 
4. feladatlap 

5. A szögtartomány tengelyes szimmetriája – szögfelezés 
(tulajdonságai, szerkesztése) 

induktív gondolkodás, szerkesztési 
készség 

4. feladatlap, táblakörző, vonalzó 
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III. Tükrös háromszögek 

1. Ráhangolódás: szimmetria közösen problémamegoldó gondolkodás 2. tanári melléklet: alakzatok 
fóliából 1., írásvetítő 

2. A háromszögekről tanultak ismétlése rendszerező készség  
3. A tengelyesen szimmetrikus háromszögek tulajdonságai 

Tapasztalat összegyűjtése csoportban, majd közösen (csoportforgó) 
A szabályos háromszög, mint speciális eset 

induktív gondolkodás, rendszerező 
készség 

5. feladatlap 

4. Feladatok egyenlőszárú háromszögre Következtetés, szerkesztési készség 6. feladatlap 
5. Szimmetrikus háromszögek tükrözésen alapuló szerkesztése deduktív gondolkodás, szerkesztési 

készség 
 

 

IV. A kör 

1. Ráhangolódás: Rakosgassunk tükrösen! Kombinatív készség 3. tanári. melléklet: alakzatok 
fóliából 2., írásvetítő 

2. Szerkesztések érintővel és húrral geometriai látásmód, deduktív 
következtetés 

7. feladatlap 

3. Rajzoljunk körbe! analógiás gondolkodás 8. feladatlap 
 

V. A trapéz 

1. Ráhangolódás: „Szeleteljünk trapézt!” tapasztalatszerzés, általánosítás Csoportonként egy-egy A4-es lap 
és olló 

2. A húrtrapéz tulajdonságai következtetés, szövegalkotás 9. feladatlap 
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VI. A deltoid 

1. Ráhangolódás: 4 db színes korong elhelyezése egy adott tengelyre 
szimmetrikusan 

problémamegoldó gondolkodás csoportonként 16 színes korong, 
írásvetítő 

2. A deltoid tulajdonságai rendszerező készség 10. feladatlap 
3. Szerkesztési feladatok deltoidra szerkesztési készség 11. feladatlap 
 

VII. A tükrös négyszögek rendszerező összefoglalása 

1. Összefoglalás fordított szakértői mozaik módszerrel rendszerező készség csoportonként csomagolópapír, 
színes filctollak, gyurmaragasztó 

2. Tükrözés és szimmetria a gömbön (Lénárt-gömb)  Lénárt-gömb 
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I. A tengelyes szimmetria 

1. Ráhangolódás 

A csoportokon belül a gyerekek megmutatják egymásnak a képeket, amit házi feladatként 
gyűjtöttek a szimmetrikus alakzatokról, és csomagolópapírra ragasztják őket. 

2. A tengelyes szimmetria fogalma, szimmetriatengelyek keresése a 
plakátokon 

Mondjuk el a tengelyes szimmetria fogalmát! A gyerekek nézzék meg a szemléltető ábrákat!  
 
TUDNIVALÓK: 

Tengelyesen szimmetrikusnak nevezzük azokat az alakzatokat, melyekhez található olyan 
egyenes, melyre tükrözve az alakzat képe önmaga. Az egyenest az alakzat 
szimmetriatengelyének nevezzük. A természetben, az építészetben, művészeti alkotásokban 
és hétköznapi tárgyainkban sok helyen találkozhatunk szimmetrikus alakzatokkal. 
 

 

 

  

 
A gyerekek nézzék végig a plakátjukon található alakzatokat, és keressenek minél több 
szimmetriatengelyt. Keressék meg a legtöbb szimmetriatengellyel rendelkező alakzatot a 
plakátról, és azt mutassák be a többi csoportnak. Az összes plakátot ragasszuk ki a falra 
gyurmaragasztóval.  
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3. Alakzatok színezése, parketta készítése 

1. FELADATLAP 
1. 

a) Rajzold meg a képek szimmetriatengelyeit! Melyik képnek van a legtöbb 
szimmetriatengelye? 

 
b) Színezd ki a képeket úgy, hogy tengelyesen szimmetrikusak maradjanak! 

A negyedik ábrának egy, az első és harmadik ábrának két, a második ábrának hat 
szimmetriatengelye van, ezért sok megoldás lehet. A megbeszélésnél térjünk ki a többféle 
megoldási lehetőségre! 
 
2. Színezd ki a képeket úgy, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, illetve 0 szimmetriatengelye legyen! 
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3. Az alábbi parkettákat tengelyes tükrözéssel készítettük. Rajzolj be a különböző képeken 
más-más szimmetriatengelyeket, keresd meg, hogy a tükrözéssel hova kerülnek a színezett 
sokszögek és színezd őket megfelelő színnel! 

 
 
4. A megadott alakzatokból készíts a füzetedbe parkettamintát úgy, hogy tengelyesen 
szimmetrikus legyen! 

 
Mivel ezeknek a feladatoknak sokféle megoldása lehetséges, a tanár körbejárva figyelje a 
gyerekek munkáját, és bíztassa őket, hogy a csoportokon belül egymásét is ellenőrizzék. 

4. A szimmetrikus alakzatok – gyűjtés csoportban: rajz tengellyel   

Ezt a feldolgozást önállóan is ügyesen haladó osztályoknak ajánljuk, ekkor a 2. feladatlapot 
otthoni munkára, vagy ismétlésre használható. 
A gyerekek csoportban dolgozva egy közös lapra gyűjtsenek olyan alakzatokat, melyek 
tengelyesen szimmetrikusak (példának mondhatjuk a négyzetet és a szakaszt). Rajzolják be a 
szimmetriatengelyeket is. 

5. Csoportosítás a tengelyek száma szerint  

Osszuk fel a táblát 5-6 részre. Egyik helyre kerüljenek az 1, másikra a 2, majd a 3, 4 és 
végtelen sok tengellyel rendelkező alakzatok. Kis idő elteltével gyűjtsünk a táblára 

a) b) c) d) 

  
  

a) b) 

  
c) d) 
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szimmetrikus alakzatokat, a tengelyek száma szerint csoportosítva, csoportforgó módszerrel. 
(Minden csoport egy-egy alakzatot mond, a szimmetria tengelyek számának megjelölésével, a 
tanár felrajzolja a tábla megfelelő helyére, a többi csoport a saját listáján jelöli, hogy melyik 
hangzott már el, mert azt nem szabad még egyszer mondani.) Ha lényeges alakzatok 
kimaradnak (pl.: pont, egyenes, szögtartomány, sáv, kör, félkör, körcikk, körív), akkor 
nevezzük meg őket. A gyerekek adják meg a szimmetria tengelyek számát, és ennek 
megfelelően rajzoljuk fel a táblára. 
Kevésbé önálló csoport esetén kezdjük a munkát a 2. feladatlap páros megoldásával, majd 
frontális osztálymunkával beszéljük meg a megoldást, és a tengelyek száma szerinti 
csoportosítást! 

6. Tengelyek keresése, csoportosítás a tengelyek száma szerint 

2. FELADATLAP 
1. Rajzold be az alakzatok összes szimmetriatengelyét! Ha bizonytalan vagy, akkor kivágással 
és hajtogatással ellenőrizz! 
a )  

 

b )   

 

c )   

d )   

 

e )   

 

f )   

g )   

 

h )  

 

i )   

j )   

 

k )   
 

 

l )   

 
m )    
 

 

n )   
 

 

o )   
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p )   

 

q )   

 

r )   
 

 

 
Megoldás: egy szimmetriatengelye van az a, c, d, e, g, h, i, j, l, és o alakzatoknak. Két 
tengellyel rendelkezik az m, n és a q, háromtengelyű az f, négy tengelye van az a-nak, 
végtelen sok tengelye van a b, k, p és r alakzatoknak. 
 
A tanár felrajzolhatja a táblára az ábrákat, amíg a gyerekek dolgoznak, és a megbeszélésnél 
egy-egy gyerek berajzolhatja a helyes megoldásokat. 

II. Szerkesztések  

1. Ráhangolódás: Keresd a képét! 

Tegyük fel az alábbi ábrát írásvetítőre, és a gyerekek számolják meg és nevezzék meg a 
tengelyeket! 
1. tanári melléklet – Lásd a modul végén és az eszközei közt. 

 
6 tengely van: AD, HK, BE, IL, CF, JG egyenesek. Természetesen elfogadható más, az 
egyenesen lévő két pont megnevezése is. 
Keressük meg pl. a K pont képét különböző tengelyek esetén! Adjunk meg pont párokat! Pl. 
S–N, és keressük meg a tengelyt, melyre tükrözve helyet cserélnek. A két példa után a 
gyerekek egymásnak adhatnak fel ilyen rejtvényeket. Mindig a feladat kitalálója nevezi meg a 
válaszolót, aki helyesen válaszol, feltehet egy újabb kérdést. Ügyesebb tanulócsoport esetén 
játszhatják csoporton belül úgy, hogy a szóforgó szabálya szerint válaszolnak és tesznek fel 
újabb kérdést. Ilyen módon sokkal többen juthatnak szóhoz, viszont a tanár csak egy-egy 
csoport esetén tudja ellenőrizni a megoldásokat. 

2. A szakasz szimmetriái – szakaszfelező merőleges ismétlése, 
szerkesztése 

A következő feladatokat önálló feldolgozásra ajánlom, mivel megoldásukkal előhívható a 
szakaszfelező merőlegessel kapcsolatos tudás (amit ötödik osztályban tanultak), és lehetőség 
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nyílik arra is, hogy az egyenes egy megadott pontjába való merőleges szerkesztésének 
módjára önállóan jöjjenek rá a gyerekek.  

3. FELADATLAP 
1. Rajzolj a füzetbe egy A pontot és tőle 3 cm távolságra egy B pontot! 

a) Keresd meg azokat a pontokat, és jelöld pirossal, amelyek A-tól és B-től is 2 cm 
távolságra vannak! 

b) Jelöld pirossal azokat a pontokat, amelyek A-tól és B-től is 4 cm távolságra vannak! 
c) Jelöld pirossal, azokat a pontokat, amelyek A-tól és B-től is 5 cm távolságra vannak! Mit 

tapasztalsz? Fogalmazd meg, hogy mi a piros színű pontok közös tulajdonsága, és írd le a 
füzetbe! 
A pontok az AB szakasz felező merőlegesén helyezkednek el. 
 
2. Rajzolj a füzetedbe egy 4 cm hosszú CD szakaszt! Szerkeszd meg a szakaszfelező 
merőlegest! 

a) Színezd pirosra azokat a pontokat, amelyek C-hez közelebb vannak, mint D-hez!  
A szakaszfelező merőleges által meghatározott két félsík közül a C pontot tartalmazó, de a 
merőleges nincs benne. 

b) Színezd kékre azokat a pontokat, amelyek D-hez közelebb vannak, mint C-hez!  
A szakaszfelező merőleges által meghatározott két félsík közül a D pontot tartalmazó, de a 
merőleges nincs benne. 

c) Mely pontokat nem színezted sem kékre, sem pirosra? Miért?  
A szakaszfelező merőleges pontjait, mert ezek a C és D pontoktól egyenlő távolságra vannak. 
 
3. Rajzolj a füzetedbe egy 4 cm-es FG szakaszt és szerkeszd meg a szimmetriatengelyeit!  
Két tengelye van, a szakaszfelező merőleges és a szakasz egyenese. 
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3. Megadott egyenesre, adott pontjába merőleges szerkesztése 

4. Jóska és Pisti egy utcában laknak az erdő szélén. Elhatározzák, hogy közös rejtekhelyet 
építenek egy fa ágai közé. Úgy szeretnék kiválasztani a fát, hogy mindkettőjük házától 
ugyanolyan távol legyen. Segíts nekik! Jelöld be a térképen, hogy melyik fa jöhet szóba! 
 

 
 

A két X-szel jelölt ház által meghatározott szakasz felező merőlegesét kell megszerkeszteni, 
és amelyik fákon áthalad az egyenes, azok megfelelnek a feladat feltételének. 
 
5. Rajzolj a füzetedbe egy e egyenest, és jelölj ki rajta egy P pontot! Szerkessz merőlegest az 
egyenesre a kijelölt pontban! (Segítség: Ha nem boldogulsz, nézd meg jól az előző feladatot!) 
A szerkesztési eljárás a tudnivalókban megtalálható. 
 
6. Egészítsd ki a szöveget!  
Egy szakasznak két szimmetriatengelye van. Az egyik a szakasz egyenese, a másik a szakasz 
felezőmerőlegese. A szakaszfelező merőleges minden pontja egyenlő távol van a szakasz két 
végpontjától. Ha egy egyenesre egy megadott pontjába merőlegest kell szerkeszteni, akkor a 
megadott ponttól azonos távolságra kijelölünk az egyenesen két pontot, és megszerkesztjük az 
általuk meghatározott szakasz felező merőleges-ét. 
 
Amikor az osztály többsége elért idáig, beszéljük meg a szakaszfelező merőlegessel 
kapcsolatos tudnivalókat. A gyorsabban haladóknak a feladatgyűjtemény megfelelő részéből 
lehet feladatokat adni, illetve fogalmazzanak meg olyan szöveges feladatokat, amelyek 
megoldása során szakaszfelező merőlegest kell szerkeszteni. Ezeket a feladatokat később az 
osztálynak is feladhatják.  
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4. A körív szimmetriája – tengely szerkesztése 

4. FELADATLAP 
1. Szerkeszd meg a szimmetriatengelyeket! Csak körzőt és egyenes vonalzót használhatsz. 

szakasz körcikk körív körszelet 

 

   
Itt már arra is fektessünk hangsúlyt, hogy nem csupán berajzolni, hanem szerkeszteni kell a 
tengelyeket. Az utolsó három szerkesztés „visszavezethető” szakaszfelező merőlegesre a húr 
segítségével. 

5. A szögtartomány tengelyes szimmetriája – szögfelezés 

2. Szerkeszd meg a szögtartományok szimmetriatengelyét! 
 

  
Az első két szög esetén a körív az ívek és a szög szárai által meghatározott metszéspontok 
egy-egy szakaszt jelölnek ki, ennek a képzeletbeli szakasznak a felező merőlegesét kell 
megszerkeszteni, ez a gyerekek számára az előző feladat alapján egyszerűen adódik. A 
harmadik ábrába be kell rajzolni egy tetszőleges ívet. 
 
3. Egészítsd ki a szöveget! 
A szögtartomány szimmetriatengelye felezi a szöget. Ha kiválasztok egy pontot a 
szimmetriatengelyen a szögtartomány belsejében, akkor az a pont a szög mindkét szárától 
egyenlő távolságra van.  
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4. Szerkeszd meg a szögfelezőket! 

 
 

 

 
 

Különböző szögtartományok esetén is járható út, hogy egy tetszőleges körívet megrajzolva, a 
szög száraival alkotott metszéspontok által meghatározott szakaszfelező merőlegest 
szerkesztjük meg. 
 
5. 

a) Szerkessz 45°-os szöget az egyenesszög kétszeri felezésével! 
b) Szerkessz 135°-os szöget az egyenesszög kétszeri felezésével! 
c) Szerkessz 225°-os szöget! 

 
Amikor az osztály többsége elért idáig, beszéljük meg a szögfelezővel kapcsolatos 
tudnivalókat. A gyorsabban haladóknak a feladatgyűjtemény megfelelő részéből lehet 
feladatokat adni, illetve fogalmazzanak meg olyan szöveges feladatokat, amelyek megoldása 
során szögfelezőt kell szerkeszteni. Ezeket a feladatokat később az osztálynak is feladhatják.  



0632. Tengelyes tükrözés – Tengelyesen szimmetrikus alakzatok Tanári útmutató   15 
 

Matematika „A” 6. évfolyam 

EMLÉKEZTETŐ: 

Szakaszfelező merőleges szerkesztése: 
1. lépés: A szakasz egyik 
végpontjából, a szakasz 
felénél nagyobb sugárral kört 
rajzolunk. 

2. lépés: A szakasz másik 
végpontjából az előzővel 
megegyező sugarú kört 
rajzolunk. 

3. lépés: összekötjük a 
körök metszéspontjait 

   

   
Egyenes adott pontjába merőleges szerkesztése: 
1. lépés: a megadott ponttól 
azonos távolságra két pontot 
kijelölünk az egyenesen 

2-3. lépés: megszerkesztjük a két kijelölt pont által 
meghatározott szakasz felező merőlegesét, az előzőek szerint 

 

Szögfelező szerkesztése:   
1. lépés: a szög csúcsa köré 
tetszőleges sugárral kört 
rajzolunk 

2-3. lépés: az előző 
metszéspontokból, azonos 
sugárral kört rajzolunk úgy, 
hogy messék egymást 

4. lépés: a körök 
metszéspontját összekötjük 
a szög csúcsával 

   

III. Tükrös háromszögek 

1. Ráhangolódás: szimmetria közösen 

A csoport tagjai mindannyian két-két alakzatot kapnak, melyek átlátszó színes fóliából 
vannak elkészítve. Az A ember két különböző szélességű sávot, a B ember két egyforma 
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szélességű sávot, a C ember két különböző nagyságú szöget, a D ember két egyforma 
nagyságú szöget. 
2. tanári melléklet (Alakzatok fólián 1.) – Lásd a modul végén és az eszközei közt. 

 
Első lépésben minden tanuló vizsgálja meg a nála lévő síkidomok szimmetria tulajdonságait, 
és építsen a két saját alakzatából tengelyesen szimmetrikus sokszögeket. Kis idő elteltével 
alkossanak párokat, és így is készítsenek a náluk lévő alakzatok közös részeként szimmetrikus 
sokszögeket. Megint kis idő múlva alkossanak más párt, a feladat így is ugyanaz. A kirakott 
alakzatokat minden esetben rajzolják le vázlatosan a füzetükbe! Ezek között régi ismerőseink 
is vannak: négyzet, téglalap, tükrös háromszög, rombusz…. Ahhoz, hogy ezt a gyerekek 
lássák, szükség van arra, hogy átlátszó fóliából készült alakzatok egymásra rakásával 
játszanak, próbálkozzanak. Írásvetítő segítségével ellenőrzésként nézzük végig a legfontosabb 
alakzatokat!  
→ két szögtartomány szimmetrikus közös rész lehet deltoid, vagy rombusz,  
→ két sávé téglalap vagy négyzet,  
→ egy szögtartomány és egy sáv esetén tükrös háromszög vagy húrtrapéz 
→ Mutassuk meg, hogy két különböző sáv közös része lehet paralelogramma, és mondjuk el, 

hogy ez nem tengelyesen szimmetrikus. Ha diákjaink ezt nem látják, akkor kivágással és 
hajtogatással ellenőrizzék! 

2. A háromszögekről tanultak ismétlése 

Mondjuk el, hogy most a tükrös háromszögekkel fogunk foglalkozni, ehhez átismételjük a 
háromszögek esetén szokásos jelöléseket, és a háromszögek szögek szerinti csoportosítását. 

EMLÉKEZTETŐ 

A háromszög csúcsait az abc 
nagybetűvel, az óramutató 
járásával ellentétesen jelöljük. 
Az oldalak és a szögek 
betűzését ehhez viszonyítva 
állapítjuk meg az ábra szerint. 
 
Minden háromszög belső 
szögeinek összege 180˚. 
 

 
 

A háromszögeket szögeik nagyság szerint három csoportra oszthatjuk: 
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hegyesszögű derékszögű tompaszögű 
 

 
 

 

A legnagyobb szöge 
hegyesszög. 

A legnagyobb szöge 
derékszög. 

A legnagyobb szöge 
tompaszög. 

3. A tengelyesen szimmetrikus háromszögek tulajdonságai 

5. FELADATLAP 
1. 

a) Rajzold meg a háromszögek tükörtengelyét, és színezd a kiemelt részek tükörképét az 
eredetivel azonosra. 
 

  
 

b) Keress a képeken egyforma nagyságú szögeket és azonos hosszúságú szakaszokat! 
 
2. Egészítsd ki a szöveget! 
A szimmetrikus háromszögnek van két egyenlő hosszú oldala. 
Az egyenlőszárú háromszög szimmetria tengelye az egyik oldal szakaszfelező merőlegese. 
A szimmetria tengely felezi az oldalt és a szárak által bezárt szöget. 
Az egyenlőszárú háromszög egyik szögfelezője szimmetriatengely. 
 
Adjunk minden csoportnak egy lapot. Az a feladat, hogy gyűjtsék össze a szimmetrikus 
háromszög tulajdonságait, a kerekasztal szabálya szerint. (Az első ember ír egy tulajdonságot 
a lapra, majd tovább adja, a második is ír egyet … egészen addig, amíg tudnak olyat írni, ami 
még nincs rajta a lapon.) A feladat második részeként, a lap másik oldalára gyűjtsenek olyan 
tulajdonságokat, amelyek csak a szabályos háromszögre vonatkoznak. Ha már a csoportok 
többsége befejezte a munkát, gyűjtsük össze a táblán a tulajdonságokat a csoportforgó 
szabálya szerint. (A csoportok egymás után mondanak egy-egy tulajdonságot, ami még nem 
hangzott el.) A tulajdonságok leírásánál használjuk a szokásos jelöléseket az oldalakra és 
szögekre. 
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TUDNIVALÓK: 

Az olyan háromszöget, melynek van szimmetriatengelye, 
egyenlőszárú háromszögnek is nevezzük. Az ilyen háromszög 
tulajdonságai:  
 
→ van két egyenlő hosszúságú oldala, ezeket szárnak nevezzük, az 

általuk bezárt szög a szárszög, a harmadik oldal a háromszög 
alapja 

→ az alapon fekvő szögei egyenlők 
→ a szimmetriatengely az alap szakaszfelező merőlegese 
→ a szimmetriatengely felezi a szárak által bezárt szöget 
 
 
A szabályos háromszög is egyenlőszárú illetve szimmetrikus 
háromszög, melynek három szimmetriatengelye van. A szabályos 
háromszögnek minden oldala és minden szöge egyenlő.  

4. Feladatok egyenlőszárú háromszögre 

6. FELADATLAP 
1. Számítsd ki a megjelölt szögeket az egyenlőszárú háromszögek esetén! 

a)  

 

b)  

 

c)  

 
d)  

 

e)  f)  
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2. Egy tükrös háromszög alapja 3,5 cm, a rajta fekvő szögek 45°-osak. Szerkeszd meg a 
háromszöget! 
 
3. Egy egyenlőszárú háromszög alapja 4 cm, és szimmetriatengelyének a háromszögbe eső 
szakasza 3,5 cm. Szerkeszd meg a háromszöget! 
 
4. Egy tükrös háromszög szárszöge 45°-os, szimmetriatengelyének a háromszög belsejébe eső 
szakasza 5cm. Szerkeszd meg a háromszöget! 
 
5. Szerkessz szabályos háromszöget, melynek oldala 5cm! 
 
6. Rajzolj egy 3cm sugarú kört a füzetedbe!  

a) Szerkessz bele egyenlőszárú háromszöget, melynek szárai 5cm-esek! 
b) Szerkessz bele egyenlőszárú háromszöget, melynek alapja 3,5 cm! 

 
7. Egy szabályos háromszög szimmetriatengelyének a háromszög belsejébe eső szakasza 3cm. 
Szerkeszd meg a háromszöget! 
 
8. Párban dolgozzatok! Írjátok fel az egyenlő szárú háromszög tulajdonságait egy-egy papírra. 
Felváltva fogalmazzatok meg ezek segítségével „Ha ……….., akkor ……….. .” típusú 
állításokat! (Például: Ha egy háromszög egyenlőszárú, akkor van két egyforma szöge.) A pár 
másik tagja mindig az állítás megfordítását mondja! (Például: Ha egy háromszögnek van két 
egyforma szöge, akkor egyenlőszárú.) 

IV. A kör 

1. Ráhangolódás: „Rakosgassunk tükrösen!” 

A gyerekek párban dolgozzanak, a csoportokon belül a két pár más-más alakzatokból 
rakosgat. Az egyik pár két különböző sugarú kört és egy egyenest, a másik pár két különböző 
sugarú kört és egy szögtartományt kap. 
3. tanári melléklet (Alakzatok fólián 2.) – Lásd a modul végén és az eszközei közt. 
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Az a feladatuk, hogy két illetve három alakzat felhasználásával minél több elrendezést 
találjanak, ami tengelyesen szimmetrikus, és az alakzatok érintkeznek egymással. Rajzolják le 
szabadkézzel a füzetükbe ezeket az elrendezéseket, és színessel jelöljék a szimmetriatengelyt 
is! Néhány perc elteltével a párok mutassák meg egymásnak, hogy milyen formákhoz 
jutottak, beszéljék meg tapasztalataikat! A táblára is rajzoljunk fel néhány különleges esetet, 
és fogalmaztassunk meg a gyerekekkel ezekkel kapcsolatos állításokat! Például: 
→ Két kör bármilyen elrendezés esetén tengelyesen szimmetrikus. A tengely a két 
középponton áthaladó egyenes. Lehet nulla, egy vagy két metszéspontjuk. 
→ Ha két kör érintkezik, akkor az érintési pontjuk is a tengelyen, vagyis a két középpontot 
összekötő egyenesen lesz. 
→ Egy kör és egy egyenes is tengelyesen szimmetrikus az elhelyezéstől függetlenül, a 
tengely a kör középpontjából az egyenesre bocsátott merőleges.  
→ Két kört és egy egyenest úgy lehet szimmetrikusan elhelyezni, hogy az egyenes vagy 
áthalad a körök középpontján, vagy merőleges a középpontokon áthaladó egyenesre. 
→ Egy kör és egy szög úgy lehet együtt szimmetrikus, ha a kör középpontja a szögfelező 
egyenesén van. Speciális esetben a kör érinti a szög két szárát. 
Ezután mondjuk el, hogy a körrel fogunk foglalkozni, ezért átismételjük a körrel kapcsolatos 
fogalmakat, elnevezéseket, jelöléseket. 
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EMLÉKEZTETŐ: 

Egy megadott ponttól egyenlő távolságra levő pontok a síkban egy körvonalat alkotnak. A 
megadott pont a kör középpontja, a középpont és a körvonal pontjainak a távolsága a sugár. A 
sugár jele: r (a latin rádiusz szóból).  
Egy kör és egy egyenes egymáshoz képest háromféleképpen helyezkedhet el: 
1. A körnek és az egyenesnek nincs közös pontja 
2. A körnek és az egyenesnek egy közös pontja van. Ilyenkor azt mondjuk, hogy az egyenes a 
kör érintője. 

 
3. A körnek és az egyenesnek két közös pontja van. Ilyenkor az egyenes a kör szelője. A szelő 
körhöz tartozó szakaszát húrnak nevezzük. 
 

  

2. Szerkesztések érintővel és húrral 

7. FELADATLAP 
1. Szerkeszd meg a szimmetriatengelyt! 

a)  

 
 

b) 
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c) 

 

d) 

 

Az a) és d) esetben a húrok szakaszfelező merőlegesét kell megszerkeszteni, a b)-nél és c)-nél 
merőlegest kell állítani a kör középpontjából az egyenesre.  

e) A kör húrjának felező merőlegese átmegy a kör középpontján. 
f) A kör érintője és az érintési pontba húzott sugár merőleges egymásra. 

 
2. Az előző feladat tapasztalatai alapján végezd el a szerkesztéseket! 

a) Szerkeszd meg a kör középpontját! 
 

 

b) Szerkessz érintőt a körhöz a P pontba! 
 

 
c) Szerkeszd meg a kör középpontját! 

 

d) Szerkessz érintőt a körhöz a D pontba! 

 
 

e) Szerkessz a körök közös pontjába 
érintőt! 
 

 
 

f) Szerkessz a körök közös pontjába érintőt! 
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g) Szerkeszd meg annak a körnek a 

középpontját, ami áthalad a háromszög 
mindhárom csúcsán! 

 
 

h) Szerkeszd meg annak a körnek a 
középpontját, ami áthalad a húrtrapéz négy 
csúcsán! 
 

 

i) Szerkessz kört, mely P pontban érinti a 
megadott kört és sugara 1,5 cm!  
 

 
 

j) Szerkessz egymást érintő köröket, melyek 
sugara 2 cm illetve 1,5 cm! 

 
3. Rajzolj 3-3 kört az ábrákba úgy, hogy érintsék mindkét egyenest, és a kapott ábra tükrös 
legyen! 

a) 
 

 
 
 

b) 

 
 

 
c) Rajzolj mindkét esetben szimmetriatengelyeket! 
d) Hol lesz a két egyenest érintő körök középpontja párhuzamos egyenesek esetén?  

A két egyenestől egyenlő távolságban levő középpárhuzamoson. 
e) Hol lesz a két egyenest érintő körök középpontja metsző egyenesek esetén? 

A szögfelező egyenesek valamelyikén. 
 
A tanár körbejárva segítse a diákok munkáját. Amikor a többség elért a második feladat d 
pontjához, akkor foglalja össze táblai magyarázattal a tapasztalatokat, és a mutassa be, hogy 
hogyan lehet egy körhöz érintőt szerkeszteni egy megadott pontjába! Gyorsabban haladó 
osztályoknál az érintkező körök közös pontján áthaladó érintőt is megbeszélhetjük.  
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ÖSSZEGZÉS: 

Egy kör bármely húrjának szakaszfelező merőlegese áthalad a kör 

középpontján. Emiatt a kör középpontja megszerkeszthető két nem 

párhuzamos húr szakaszfelező merőlegesének metszéspontjaként.  

 
A kör érintője merőleges az 

érintési pontba húzott sugárra. Emiatt a körhöz egy 

megadott pontjába úgy kell érintőt szerkeszteni, hogy a 

megadott pontot összekötjük a kör középpontjával, és 

az így kapott sugárra merőlegest szerkesztünk. 

 

3. Rajzoljunk körbe! 

8. FELADATLAP 
1. Rajzolj a füzetedbe 3 kört! Mindegyikbe rajzolj 2-2 húrt úgy, hogy a kapott ábra tükrös 
legyen, és a húrok 

a) metsszék egymást; 
b) egyik végpontja érintkezzen; 
c) ne legyen közös pontjuk! 

 
2. Rajzolj a füzetedbe 3 kört! Mindegyikbe rajzolj 3-3 húrt úgy, hogy a kapott ábra tükrös 
legyen, és  

a) a húroknak legyen 1 közös végpontja; 
b) a húrok alkossanak egy háromszöget; 
c) a húroknak ne legyen közös pontjuk! 

 
3. Rajzolj a füzetedbe 3 kört! Mindegyikbe rajzolj 4-4 húrt úgy, hogy a kapott ábra tükrös 
legyen, és a húrok négyszöget alkossanak! (Legyenek a négyszögek különbözők!) 
 
Miután a gyerekek végeztek a feladatlappal, osszuk fel a táblát három részre, és szólítsunk fel 
önként vállalkozókat, hogy rajzoljanak fel egy-egy megoldást az 1-es, 2-es és 3-as 
feladatokra. Emeljünk ki egy-egy rajzot, és fogalmaztassunk meg a gyerekekkel logikai 
állításokat azzal kapcsolatban. Például: 1. feladat b) esetben: Ha két húr szimmetrikusan 
helyezkedik el egy körben, és egyik végpontjuk közös, akkor a két húr egyenlő hosszú. 2. 
feladat b) esetben: Ha három húr háromszöget alkot, akkor a keletkezett háromszög 
egyenlőszárú. Házi feladatnak is adhatjuk ilyen logikai állítások megfogalmazását. 
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2 húr: 

 
3 húr: 

 
4 húr: 

 
Végezetül mondjuk el, hogy az olyan négyszögeket, melyek köré mind a négy csúcsán 
áthaladó kör írható, húrnégyszögnek nevezzük. Emiatt a körbe írható trapézt húrtrapéznak 
nevezzük. 

V. A trapéz 

1. Ráhangolódás: „Szeleteljünk trapézt!”  

Minden csoportnak adjunk egy A4-es lapot, amiből kétszeri félbehajtással és vágással 4 
hosszú csíkot készítenek. A feladat az lesz, hogy „szeleteljék” egyenes szakaszokkal 
trapézokká a csíkot vonalzó és olló segítségével. Mielőtt munkához látnának, mondjuk el, 
hogy az olyan négyszöget, melynek van egy párhuzamos oldal párja, trapéznak nevezzük. A 
trapéz magassága a párhuzamos oldalak távolsága. Tehát a szeleteléssel előállított 
trapézainknak a magassága egyenlő lesz. Mondjuk el, hogy az a cél, hogy minél többféle 
trapézt állítsanak elő. Ha végeztek a szeleteléssel, minden trapéz egyik oldalára rajzolják be 
annak magasságát. Válogassák ki a tengelyesen szimmetrikus trapézokat, és a másik oldalára 
rajzolják meg az összes szimmetriatengelyt!  
 
Gyurmaragasztó segítségével rakjunk ki a táblára néhány különböző típusú trapézt, amelyen a 
magasság van berajzolva, és néhányat, amelyek szimmetrikusak úgy, hogy a tengelyek 
látszanak. Ezután táblai magyarázattal kísérve mutassuk be a trapéz részeit, és ezek jelölését! 
Térjünk ki arra, hogy a trapéz lehet derékszögű is, és speciális trapéz a húrtrapéz, a 
paralelogramma, a rombusz, a téglalap és a négyzet. Utóbbiaknak két párhuzamos oldalpárja 
van, emiatt a magasságot kétféle módon is be lehet rajzolni. A továbbiakban a húrtrapézzal 
fogunk részletesen foglalkozni. 

a) 

 

b) 

 

c)  

 

a) 

 

b) 

       

c)  

   

a) 

    

b) 

 

c)  
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TUDNIVALÓ: 

Az olyan négyszöget, melynek van egy párhuzamos oldal párja, trapéznak nevezzük. A 
párhuzamos oldalak távolsága a trapéz magassága. A párhuzamos oldalakat alapnak, a másik 
két oldalt szárnak nevezzük.  

 
Trapézok: 

 
Speciális trapéz a húrtrapéz, mely köré a négy csúcsán áthaladó kör írható. 

 
A paralelogramma, a rombusz, téglalap és a négyzet is trapéz, mert mindegyiknek van 
párhuzamos oldal párja.  

2. A húrtrapéz tulajdonságai 

9. FELADATLAP 
1. Rajzold meg a húrtrapéz szimmetriatengelyét, és a megjelölt részek tükörképét színezd 
azonos színnel! (Ahol szükséges, rajzold is meg!) 

 
 
2. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy melyik igaz (I) és melyik hamis (H)! 

a) A húrtrapéz két szára egyenlő hosszú. I 
b) A húrtrapéz átlója szimmetriatengely. H 
c) A húrtrapéz átlói egyenlő hosszúságúak. I 
d) A húrtrapéz azonos alapon fekvő két szöge egyenlő nagyságú. I 
e) A húrtrapéz átlói felezik egymást. I 
f) A húrtrapéz magassága egyenlő a szimmetriatengely trapézon belüli szakaszával. I 
g) A húrtrapéz szárán fekvő két szöge egyenlő egymással. H 
h) A húrtrapéz szétdarabolható egy téglalapra és két egybevágó derékszögű háromszögre. I 
i) A húrtrapézt bármely magassága két egybevágó derékszögű trapézra darabolja. H 

 

a)  

 

b) 
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3. Szerkessz a sávba húrtrapézt, melynek 
a) rövidebb alapja 1,5 cm, szárai 2 cm-

esek! 
 

 
 

b) két alapja 4 cm és 3 cm! 
 
 

 

c) hosszabb alapja 6 cm, a rajta fekvő 
szögek 45°-osak! 

 

d) rövidebb alapja 2 cm, és átlóji 3,5 cm-
esek! 
 

 
 
4. Szerkessz a füzetedbe húrtrapézt! 

a) Legyen a az alapja, b a szára, és α a megadott alapon fekvő szögek nagysága!  
 

 
 

b) Legyen a az alapja, b a szára és f az átlója! 
 

 
 

TUDNIVALÓ: 

A húrtrapéz olyan trapéz, mely az alapjainak közös felezőmerőlegesére tengelyesen 
szimmetrikus. A tengelyes szimmetriából következő tulajdonságai: 
→ a két szára egyenlő hosszú 
→ az azonos alapon fekvő két szöge egyenlő nagyságú 
→ átlói egyenlő hosszúságúak 
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VI. A deltoid 

1. Ráhangolódás: 4 db színes korong elhelyezése egy adott tengelyre 
szimmetrikusan  

Páros feladat: minden pár kap 4-4 színes korongot. Rajzoljanak egy egyenest, ez legyen a 
szimmetriatengely! Úgy kell lerakni a korongokat, hogy együtt a megadott tengelyre 
szimmetrikus alakzatot alkossanak. Rajzolják le a füzetbe a lehetséges variációkat, a 
négyszögeket nevezzék is meg! 
Ellenőrizzük írásvetítőn a megoldásokat. Ha egy korong a tengelyen helyezkedik el, akkor 
kaphatunk tükrös háromszöget. Keletkezhet többféle négyszög: négyzet, melynek a tengely 
lehet átlója vagy középvonala is, téglalap, rombusz, deltoid (konvex és konkáv is), húrtrapéz. 
Ha valamelyik kimaradt, akkor kérdésekkel irányítsuk a gyerekeket a hiányzó megoldás felé! 
Érdemes feltenni azt a kérdést, hogy paralelogrammát kaphatunk-e ilyen módon, és 
megmutatni, hogy csak speciális esetben: rombusz, téglalap vagy négyzet lehet. 

2. A deltoid tulajdonságai 

10. FELADATLAP 
1. 

a) Tükrözd a háromszögeket a t egyenesre! A kapott alakzatok közül karikázd be a deltoidok 
betűjelét! a, b, d, e 
 
 
 
 

 
b) Színezd egyforma színnel azokat a szögeket, amelyek a tükrözés miatt egyenlők! 

 
2. Rajzold meg a deltoidok szimmetriatengelyét! (Lehet több is.) Keresd meg a színes 
szakaszok tükörképét, és színezd őket azonos színnel! 
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3. Rajzold meg a deltoidok szimmetriatengelyét! (Lehet több is!) Keresd meg a színes szögek 
tükörképét, és színezd őket azonos színnel! 

 
 
4. A következő állításokról döntsétek el, hogy minden esetben igazak, soha nem teljesülnek, 
vagy lehet hogy teljesülnek. Párban dolgozzatok úgy, hogy az egyikőtök olvassa fel az 
állítást, és tegyen javaslatot a megoldásra. Ha a megoldással egyetért a pár másik tagja, akkor 
mindketten tegyetek egy X jelet a táblázat megfelelő oszlopába! Vita vagy tanácstalanság 
esetén segíthet egy-egy kivágott deltoid vagy rombusz megfigyelése. 
 
 mindig lehet soha 
1. A deltoidnak van két szimmetriatengelye.  x  
2. A deltoidnak van két hegyesszöge.  x  
3. A deltoid átlói merőlegesek egymásra. x   
4. A deltoid átlói egyforma hosszúak.  x  
5. A deltoid átlói szimmetriatengelyek.  x  
6. A deltoid átlói felezik egymást.  x  
7. A rombusz is deltoid. x   
8. A deltoid egy speciális trapéz.  x  
9. A deltoid szemközti oldalai egyenlők.  x  
10. A deltoidnak van tompaszöge.  x  
11. A deltoid 2-2 szomszédos oldala egyenlő. x   
12. A deltoid minden szöge egyenlő.  x  
13. A deltoid egyben rombusz is.  x  
+1  A deltoidnak van két egyforma szöge. x   
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TUDNIVALÓ 

Az olyan tengelyesen szimmetrikus négyszöget, melynek valamelyik átlója 
szimmetriatengely, deltoidnak nevezzük.  
A deltoid szimmetriából adódó tulajdonságai: 

– van két szemközti szöge, ami egyenlő; 
– van két-két szomszédos egyenlő hosszúságú oldala; 
– a szimmetriaátló merőlegesen felezi a másik átlót; 
– a szimmetriaátló felezi a szögeket. 

 
A deltoidok között van konvex és konkáv is. A rombusz és a négyzet speciális deltoidok. 
 
A következő feladatokból a hátralévő időnek megfelelően válogathatunk, és házi feladatnak is 
adhatunk néhány szerkesztési feladatot. 

2. Szerkesztési feladatok deltoidra 

11. FELADATLAP 
A következő feladatoknál a füzetedbe dolgozz! Készíts vázlatot, és írd le a szerkesztés 
menetét is! 
 
1. Szerkessz deltoidot, melynek két oldala 4 cm és 6 cm, szimmetriaátlója 8 cm!  
A három megadott hosszúságú szakasszal háromszöget szerkesztünk, majd tengelyesen 
tükrözzük a 8 cm-es oldal egyenesére. 
 
2. Szerkessz deltoidod, melynek két oldala 3,5 cm és 5 cm, és az általuk bezárt szög 60°-os! 
A megadott két szakasszal és a bezárt szöggel háromszöget szerkesztünk. A harmadik oldal 
lesz a deltoid szimmetriatengelye, tehát erre tükrözzük a háromszöget. 
 
3. Egy deltoidnak a két oldala 3 cm és 4,5 cm. Az az átlója, amelyik nem szimmetriatengely 
4 cm. Szerkeszd meg a deltoidot! 
A megadott szakaszokkal az átló két különböző oldalára egyenlőszárú háromszögeket 
szerkesztünk. 
 
4. Szerkessz rombuszt, melynek átlói 3,5 cm és 4,5 cm-esek!  
Megszerkesztjük valamelyik átló szakaszfelező merőlegesét, majd rámérjük a másik átló felét 
mindkét irányban. 
 

konvex deltoid konkáv deltoid rombusz négyzet 
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5. Egy deltoid szimmetriaátlója 6 cm, a másik átlója 4 cm. Utóbbi átló 1 : 2 arányban osztja 
két részre a szimmetriaátlót.  
Megszerkesztjük a 4 cm-es átló szakaszfelező merőlegesét, majd egyik irányba 2 cm-t másik 
irányba 4 cm-t mérünk fel. 

VII. A tükrös négyszögek rendszerező összefoglalása 

1. Összefoglalás fordított szakértői mozaik módszerrel 

A rendszerező összefoglalást csoportmunkában, a fordított szakértői mozaik módszerével 
szervezzük meg. Minden csoport kap egy négyszöget a felsoroltak közül: négyzet, téglalap, 
deltoid, húrtrapéz és rombusz. Ha húsznál több diák van az osztályban, akkor lehetnek ötfős 
csoportok is, ha huszonötnél is többen vannak, akkor csináljunk egy hatodik csoportot, akik a 
trapézt vagy az egyenlőszárú háromszöget dolgozzák fel.  
A csoportok megkapják a 4. tanári melléklet megfelelő négyszögét, melyen megtalálható a 
definíció. 
4. tanári melléklet (Speciális négyszögek) – Lásd a modul végén és az eszközei közt. 

   
 
A feladat egy plakát készítése, melyen a következő információk találhatók: 
→ a négyszög elnevezése, rajza, meghatározása 
→ a négyszög tulajdonságai: szimmetria (tengelyek száma, elhelyezkedése), oldalak, szögek, 

átlók 
→ speciális illetve általános esetei (lehetőleg halmazábrán szemléltetve) 
Ezeket a szempontokat a tanár írja fel a táblára, vagy minden csoportnak ossza ki papíron, 
hogy a készülés alatt szem előtt legyenek.  
Bíztassuk a diákokat, hogy rajzokkal illusztrált, jó elrendezésű, látványos plakátokat 
készítsenek!  
Miközben a diákok dolgoznak, a tanár körbejárva segítse munkájukat, és ellenőrizze a plakát 
tartalmának helyességét! Ha valamelyik csoport hamarabb végez a többieknél, akkor írjanak a 
saját négyszögükkel kapcsolatban állításokat füllentős játékhoz (két igaz és egy hamis 
állításra van szükség). 
 
Amikor a csoportok elkészültek a plakátokkal, akkor osszuk ki az A, B, C, D (E) betűket, és 
alakítsuk meg a magyarázó csoportokat: most az azonos betűvel rendelkezők kerülnek egy 
csoportba – ezért adjuk meg, hogy melyik plakátnál gyülekezzenek az A, a B, a C illetve a D 
betűsök. Ezzel azt érjük el, hogy egy-egy magyarázó csoportban minden plakátnak lesz 
„képviselője”. Ezután a csoportok forgószínpad szerűen végigmennek az összes plakáton, és 
mindig az a diák magyaráz, aki részt vett a készítésben. A tanár vezényli a forgásokat, és segít 
azoknak a diákoknak, akikről tudja, hogy nehezükre esik magyarázni.  
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A diákoknak a saját füzetükbe le kell írni a plakát tartalmát. Az órai munkát ellenőrizhetjük a 
csoportból egy-egy füzet beszedésével. 
 
TUDNIVALÓK: 

Tükrös négyszögeknek nevezzük azokat a négyszögeket, amelyeknek van 
szimmetriatengelye. Ilyenek a deltoid, a húrtrapéz, a rombusz, a téglalap és a négyzet. 

Két-két szomszédos oldala egyenlő. 
Van két egyenlő szemközti szöge. 
A másik két szöget felezi a szimmetriaátló. 
A szimmetriaátló felezi a másik átlót. 

 

 

A húrtrapéz tengelyesen szimmetrikus az 
alapjai közös felezőmerőlegesére.  
Szárai egyenlő hosszúak. 
Az azonos alapon fekvő két szöge egyenlő. 
A száron lévő két szöge 180°-ra egészíti ki 
egymást. 
Átlói egyenlő hosszúak. 

A rombusznak két szimmetriatengelye van, 
ezek az átló egyenesei.  
Minden oldala egyenlő. 
Szemközti szögei egyenlők. 
Szomszédos szögei 180°-ra egészítik ki 
egymást. 
Átlói felezik egymást és derékszöget zárnak be. 
A rombusz speciális deltoid.  

 

A téglalapnak két szimmetriatengelye van, 
melyek az oldalak felező merőlegesei.  
Szögei derékszögek. 
Szemközti oldalai egyenlők. 
Átlói egyenlő hosszúságúak, és felezik 
egymást.  
A téglalap speciális húrtrapéz 
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A négyzetnek négy szimmetriatengelye van: az átlók 
egyenesei és az oldalfelező merőlegesek. 
Szögei derékszögek.  
Átlói merőlegesen felezik egymást. 
A négyzet speciális téglalap, deltoid, rombusz és 
húrtrapéz is egyben. 

 
Ha a diákok elmondták, megtanították egymásnak a plakátok tartalmát, akkor tegyük ki 
azokat a falra gyurmaragasztó segítségével.  
Amennyiben marad még idő, játszunk füllentőst a négyszögekhez kapcsolódó állításokkal! 

2. Tükrözés és szimmetria a gömbön (Lénárt-gömb) 

A síkhoz hasonlóan, a gömbfelületen is találhatunk 
szimmetrikus alakzatokat. Annyi a különbség, hogy a 
síkbeli, egyenes vonalú tükörtengely helyébe a gömbi 
egyenes, vagyis főkör lép. Akkor nevezzük 
tengelyesen szimmetrikusnak a gömbi alakzatot, ha 
tudunk olyan gömbi egyenest, főkört rajzolni, 
amelyik két, egymáshoz képest tükrösen 
szimmetrikus félgömbre bontják a gömböt. Ez persze 
nem tisztességes magyarázat: „tengelyesen 
szimmetrikus a gömb, ha a két félgömb tükrösen 
szimmetrikus”.  Hogyan ellenőrizhetjük, hogy a két 
félgömbön levő ábrák valóban szimmetrikusak?  
Ha a két, tükrösen szimmetrikus félgömb átlátszó, mint ez a két félgömbfólia, akkor, ha az 
egyik félgömbfóliát az egyenlítője mentén egy tükörhöz illesztjük, akkor a tükörben pontosan 
a másik félgömb ábráját látjuk. 
Másik, geometriai módja a tükrös szimmetria meghatározásának a gömbön: Válasszuk ki az 
egyik félgömbön levő kép akármelyik pontját, és a másik félgömbön levő kép megfelelő 
pontját. Például, válasszuk ki a két figura orra hegyét itt is, ott is. Ha most a tükörtengely 
akármelyik pontját választjuk, ez a kiválasztott pont ugyanolyan gömbi távolságra esik az 
egyik orrhegytől, mint a másiktól. 
(A fenti ábrán a tükörtengely: a félgömbfólia és a tükör kör alakú metszésvonala.) 
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Keressünk olyan tárgyakat a környezetünkben, melyek gömbölyűek és szimmetrikusak! 
Néhány példa: 

 

A teniszlabda 
szimmetriatengelye két, 
egymásra merőleges 
gömbi egyenes, vagyis 
főkör. 

Ha a diót héjastul 
képzeljük el. 
(Természetesen, sehol 
sincs szó tökéletes 
szimmetriáról – csak a mi 
képzeletünk tekinti 
egyformának a csak 
körülbelül egyforma 
részeket.) 

Ha a sünit tökéletes gömbnek 
képzeljük. 
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Ősi japán népművészet a Temari. Tűvel-fonállal varrnak puha labdára gömbi díszeket, 
mintázatokat. 

    
 
Rajzoljatok a gömbre! Jelölje t a gömbi tükörtengelyt – 
a szimmetriatengelyt. A T1 és T2 pontok egymás 
tükörkép-pontjai, mert a t gömbi egyenes akármelyik 
pontjától egyforma messze esnek. Például, a zöld 
ponttal két, egyforma hosszú, zöld gömbi szakasz köti 
össze a T1 és T2 pontokat; ugyanígy, a kék ponttal két, 
egyforma hosszú kék gömbi szakasz köti össze őket. 
Ugyanez igaz a t gömbi egyenes bármelyik más 
pontjára is, például arra a piros pontra, amelyik a 
tengely valamennyi pontja közül legközelebb esik a T1 
ponthoz is, és a T2 ponthoz is. Ha már ismerjük a T1 és 
T2 pontokat, akkor ezt a pontot úgy szerkeszthetjük meg, hogy megrajzoljuk a T1T2 gömbi 
szakaszt, és megjelöljük a szakasznak a tengellyel vett 
metszéspontját. Ez a metszéspont a T1T2 gömbi szakasz 
felezőpontja lesz. A T1T2 gömbi szakasz merőleges a 
szimmetriatengelyre. 
Ha adott egy T1 pont, és a t tükörtengely, akkor a T2 
tükörképi pont megszerkesztéséhez a síkon megismert 
módszereket is felhasználhatjuk. Próbáljunk ki a 
gömbvonalzó segítségével másféle, a gömbi merőleges 
szerkesztésénél már megismert módszert! 

 
így kapjuk a T2 tükörképi pontot. 

Megszerkesztjük a tengely 
egyik sarkpontját a 
gömbvonalzóval, 

összekötjük a megadott T1 
ponttal, 

megmérjük a T1 pont és a t 
tengely közötti gömbi 
távolságot, és ezt a távolságot 
körzővel felmérjük a t tengely 
másik oldalára, 
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Hogyan szerkeszthetjük meg valamennyi, egy szakasz két végpontjától egyenlő messze eső 
pontot? Tekintsük a két végpontot egymás tükörpontjainak, és szerkesszük meg a 
tükörtengelyüket, ami a két pontot összekötő szakasz felező merőlegese lesz.  
 
Vizsgáljuk meg a gömbi szögtartományt is szimmetria szempontjából! Tapasztaltuk, hogy a 
síkbeli szögtartománynak egyetlen szimmetriatengelye van.  Hány szimmetriatengelye van 
egy gömbi szögtartománynak? 
 

      
 
Két szimmetriatengelyt találunk. A zöld szimmetriatengely a két szögcsúcs egyenlítője, ezért 
a gömbvonalzó nyergén levő sarkpont és a skálázott alapfőkör segítségével könnyen 
megszerkeszthetjük. A kék szimmetriatengely a szögtartomány mindkét szögének 
szögfelezője. Ugyanúgy szerkeszthetjük meg, mint a síkbeli szögtartomány szögfelezőjét. 
Annyi a könnyebbség, hogy a szögcsúcstól egyenlő távol eső pontokat a másik 
szimmetriatengely segítségével is kijelölhetjük. 
Földünk majdnem tökéletes gömb, amelyen a földrajzi 
koordináta-rendszer segítségével tájékozódhatunk. 
Keressünk itt olyan alakzatokat, amelyek az 
Egyenlítőre szimmetrikusak! 
 
(Megjegyzés a tanár számára: Ha házi feladatként 
tizenhat gyereknek kiadjuk, hogy egy-egy 
félgömbfóliára az alább látható koordináta-rendszer 
egyik félgömbjét fekete, ALKOHOLOS tollal 
megrajzolják otthon (körülbelül félórás munka), akkor 
nyolc darab, éveken keresztül folyamatosan felhasználható földrajzi koordináta-rendszerhez 
jutunk.) 
 
Kezdjük pontokkal! Melyek a legegyszerűbb esetek a gömbön? 
Egyik eset, mikor a pont éppen sarkpont. Ekkor a tükörképe csakis a másik sarkpont lehet. 
Milyen különlegessége van ennek az esetnek? Ennek a két tükörkép-pontnak az Egyenlítő 
bármelyik pontjától mért távolsága éppen 90 gömbi lépés. Van-e a síkon olyan 
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szimmetriatengely, és hozzá két tükörkép-pont, hogy a tükörkép-pontoknak a tengely 
bármelyik pontjától mért távolsága ugyanaz az ÁLLANDÓ érték, akárhová megyünk is a 
tengelyen? Síkon ez lehetetlen; gömbön is csak akkor lehetséges, ha a két pont átellenes, és a 
tengely a hozzájuk tartozó egyenlítő. 
Másik különleges eset, amikor a pont éppen az Egyenlítőre esik. Ekkor a tükörképe – saját 
maga. 
 
Nehéz feladat: Keressünk a földgömbön 
földrajzi helyeket, amelyek (nagyjából) egymás 
tükörképei az Egyenlítőre nézve! 
Milyen földrajzi helyek adják a legkönnyebb, 
legegyszerűbb megoldást? Egyrészt a 
sarkpontok, az Északi- és Déli-sark, amelyek 
egymás tükörképei; másrészt bármilyen 
földrajzi hely, amelyik körülbelül az Egyenlítőre 
esik – hiszen ez azonos saját, az Egyenlítőre 
vonatkozó tükörképével. Példák: A Kenya-
hegycsúcs Kenyában, Afrikában, Quito Ecuadorban, Dél-Amerikában. 
 
Rajzoljuk meg az alábbi példákat: 
 
Vizes tollal nyugodtan rajzolhatunk az alkoholos tollal 
rajzolt hálóra. A vizes tintát vízzel lemoshatjuk, az 
alkoholos tintával rajzolt földrajzi háló ott marad. 
 
Szimmetrikus-e, tükörképi pár-e a két zöld alakzat 
egymáshoz képest? A két kék alakzat egymáshoz 
képest? Igen, akármelyik pontjukat kiválasztva, 
ellenőrizhetjük, hogy ezek tükörképi párok. Vegyük le 
most a két félgömbfóliát, és próbáljuk meg bármilyen 
térbeli mozgatással, tologatással, forgatással a két zöld 
alakzatot egymással fedésbe hozni! Semmiképpen sem 
sikerül! Ugyanilyen eredményre jutunk a két kék 
tartomány esetében is. Azt tapasztaljuk tehát, hogy a gömbön léteznek olyan tükörképi párok, 
amelyeket semmiképpen sem lehet egymással fedésbe hozni! 

FELADATGYŰJTEMÉNY 

1. 
a) Színezd ki a zászlókat úgy, hogy tengelyesen szimmetrikusak legyenek! Ha nem tudod, 

nézz utána, hogy melyik milyen országé, és hogy néz ki eredetileg! 

 
Svájc, Mikronézia, Kanada, Anglia  



0632. Tengelyes tükrözés – Tengelyesen szimmetrikus alakzatok Tanári útmutató   38 
 

Matematika „A” 6. évfolyam 

    
 

b) Színezd ki a címereket úgy, hogy tengelyesen szimmetrikusak maradjanak! Nézz utána, 
hogy melyik minek a címere, és hogyan néz ki eredetileg! 

    
Plymouth, Budapest, Wart, Gyula 
 
2. Rajzolj az ábrába egy-egy lehetséges tengelyt, és keresd meg a színezett szakasz képeit! 

 
 
3. 

a) Rajzolj két egyforma sugarú kört, amik metszik egymást! Hány szimmetriatengelye van a 
két körből álló alakzatnak? Rajzold be a tengelyeket!  
Két tengelye van: a középpontokat összekötő egyenes, és a metszéspontokat összekötő 
egyenes. 

b) Rajzolj két egyforma sugarú kört, amik nem metszik egymást! Hány szimmetriatengelye 
van a két körből álló alakzatnak? Rajzold be a tengelyeket!  
Két tengelye van: a középpontokat összekötő egyenes, és a középpontjaikat összekötő szakasz 
felező merőlegese. 
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4. Másold át a következő ábrákat másolópapírra, vágd ki, és hajtogatással keresd meg a 
szimmetriatengelyeket! Rajzold be az összes szimmetriatengelyt! 
Ehhez a feladathoz használható az 5. tanári melléklete, mely a megoldásokat tartalmazza 
fólián. 
5. tanári melléklet (Speciális négyszögek) – Lásd a modul végén és az eszközei közt. 

 
 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 
 

 

9. 
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5. Szerkeszd meg a rajzok szimmetriatengelyét! Ha bizonytalan vagy valamelyiknél, akkor 
rajzold át másolópapírra, és keresd meg először hajtogatással a tengelyt! Vigyázz, van, ahol 
több tengely is van! 

  
 

 

 

 

  
 

1. a húr szakaszfelező merőlegese. 2. a kör középpontját és az érintési pontot összekötő 
egyenes. 3. bármely egyenes, amely merőleges a megadott egyenesekre, illetve a 
középpárhuzamosa. 4. a szakasz felező merőlegese. 5. a kör középpontjából az egyenesre 
állított merőleges. 6. a két-két szögtartomány felező egyenese. 7. a szakasz egyenese. 8. a 
pontból az egyenesre állított merőleges. 9. az egyenesek meghosszabbítása által keletkezik 
egy metszéspont – az így megrajzolt szög felezője lesz a szimmetriatengely. 
 
6. Van két négyzet, amelyek együtt tengelyesen szimmetrikus alakzatot alkotnak. Rajzold le 
őket! Keress minél több elrendezést! A tengelyt vagy tengelyeket is rajzold meg!  
Úgy kell elhelyezni a négyzeteket, hogy egy egyenesbe essen valamely szimmetriatengelyük. 
 
7. Egy szabályos hatszög és egy kör együtt szimmetrikus alakzatot alkot. Rajzolj ilyen 
alakzatokat! Úgy kell elhelyezni, hogy a hatszög valamely szimmetriatengelye áthaladjon a 
kör középpontján. 
 
8. 

a) Rajzolj a füzetedbe egy 5 cm-es DF szakaszt. Szerkeszd meg a szakaszfelező 
merőlegesét! Keress olyan pontokat, amelyek a szakasz mindkét végpontjától 6 cm-re 
vannak! 

b) Rajzolj a füzetedbe egy a egyenest, és jelölj ki rajta egy pontot. Szerkessz merőlegest az 
egyenesre a kijelölt ponton át! 
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9. Rajzolj három különálló 4 cm sugarú kört, és jelöld a középpontokat is. Mindháromnak a 
kerületén jelölj ki egy A és egy B pontot, egymástól 3,5 cm-re! 

a) Az első körbe rajzold meg az AB húrt, és szerkeszd meg annak felező merőlegesét! 
b) A második körben színezd kékkel a megjelölt pontok által meghatározott kisebb körívet, 

és szerkeszd meg a szimmetriatengelyét! 
c) A harmadik körben kösd össze az A és a B pontokat a kör középpontjával! Szerkeszd meg 

az így kapott hegyesszög szögfelezőjét! 
Hasonlítsd össze a három ábrát! Mit tapasztalsz? Az ábrák egyformák, mivel mindhárom 
esetben az AB húr szakaszfelező merőlegesét kellett megszerkeszteni. 
 
10. Rajzolj egy hegyesszöget! 

a) Szerkeszd meg a szögfelezőjét! 
b) Jelölj meg a szögfelezőn egy P pontot, és szerkeszd meg a P pont távolságát a szög két 

szárától! (A pontból állíts merőlegest a szög mindkét szárára!) 
c) Mérd le a megszerkesztett távolságokat. A két távolság egyenlő. 

 
11. Szerkessz egy 45˚-os szöget! 

a) Szerkeszd meg a szögfelezőjét! 
b) Jelölj meg egy pontot a szögfelezőn. Szerkeszd meg, és becsüld meg a szögszáraktól való 

távolságát! 
c) Mérd le a megszerkesztett távolságokat! A két távolság egyenlő. 

12. 
a) A kalózok megtalálták egy kincses sziget térképét. Egy folyó és a folyó két partján egy-

egy fa található rajta. A térkép szövege szerint a kincset a folyómederben ásták el, a két fától 
egyenlő távolságra. Készítsd el a térkép vázlatát, és jelöld be rajta a kincs helyét!  
A két fa által meghatározott szakasz felezőmerőlegesének, és a folyó vonalának a 
metszéspontjában van a kincs.  

b) Az országút mentén villanyvezeték fut. Két tanya van, az országúttól különböző 
távolságban, de az út azonos oldalán. Szeretnék mindkét helyre bevezetni az áramot. Ehhez 
állítaniuk kell az út mentén egy oszlopot, amelyről mindkét házba kábel vezet. Hogyan 
válasszák meg az oszlop helyét, hogy ugyanolyan hosszú kábelre legyen szükségük? (Készíts 
rajzot!)  
A két tanya által meghatározott szakasz felezőmerőlegesének, és az út vonalának a 
metszéspontjába kell állítani az oszlopot. 
 
13.  

a) Rajzolj egy egyenesszöget (180˚°-os), és felezd el!  
b) Rajzolj egy A kezdőpontú félegyenest, és  szerkessz rá az A pontba 90˚-os szöget! 
c) Szerkessz 45˚-os szöget! 

 
14. A két testvér egy útelágazáshoz ért. Elváltak egymástól, és egyedül folytatták 
vándorútjukat. Füles, a mókus, aki eddig kísérte őket, tanácstalanul álldogált az erdő szélén, 
az elágazásban. Mindkét fiút szerette, így nem tudta eldönteni melyikükkel tartson. Végül 
elhatározta, hogy ő is egyedül megy tovább, de úgy, hogy a két fiútól egyenlő távol vezessen 
útja. Merre menjen Füles? Készíts térképet!  
A két fiú útja által kijelölt szög szögfelezőjén. 
 
15.  

a) Rajzolj egy egyenest, és jelölj ki rajta egy pontot! Szerkessz merőlegest az egyenesre a 
ponton át! 
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b) Rajzolj egy egyenest és jelölj ki egy A pontot, ami nem esik az egyenesre. Szerkessz 
merőlegest az egyenesre az A ponton át! 
 
16. Hédi és Gréti versenyt akarnak úszni. A folyó egyik partjáról indulnak, és a másik parton 
mindketten a saját stégünkhöz érkeznek. Honnan kell rajtolniuk, hogy igazságos legyen a 
verseny. (Vagyis, hogy mindkettőjüknek ugyanannyit kelljen úszni.) Készíts térképet, és 
szerkeszd meg a starthelyet a térképen!  
A két stég által meghatározott szakasz felezőmerőlegesének, és az indulás partvonalának 
metszéspontjából kell startolni. 
 
17. Állapítsd meg a térképvázlat 
alapján, hogy milyen messze van a fa 
(F) az úttól (u), ha a térképen 1 cm 
távolság a valóságban 200 m-nek 
felel meg! Először szerkeszd meg a 
távolságot jelentő szakaszt, és csak 
utána mérj! 

 

 
 

A pontból az egyenesre állított merőleges szakasz hossza 2 cm, ami a valóságban 400 
méternek felel meg. 
 
18. Az út mentén, egy megadott 
helyre egy 2 m-es póznát 
függőlegesen akarnak felállítani. A 
tetejét két huzallal akarják a földhöz 
rögzíteni, a pózna aljától 
1,5 méteres távolságban. Milyen 
hosszú huzal szükséges a 
rögzítéshez? Szerkessz 
méretarányos ábrát (1 m-nek a 
rajzon feleljen meg 1 cm), és mérd 
le a szükséges adatot!  
A megadott pontokat összekötő szakasz hossza 2,5 cm, ami a valóságban 2,5 méternek felel 
meg. A szükséges huzal ennek a duplája, tehát 5 méter hosszú. 

19. Kókuszdiót szüretelünk. Egy három méter magas törzsű 
pálmához 5 m-es létrát szeretnénk támasztani úgy, hogy az 
épp a törzsének a tetejéig érjen. Milyen távolra kell tenni a 
létrát a fa aljától? Szerkessz a füzetedbe méretarányos ábrát 
(1 m-nek a rajzon feleljen meg 1 cm), és mérd le a szükséges 
adatot! 

 
A megszerkesztett távolság 4 cm, ami a valóságban 4 méternek felel meg. 
 
20. Egy mesterséges halastavat szeretnének vízzel ellátni a közeli folyóból. Ennek érdekében 
egy csatornát kell építeni, mely összeköti a tavat a folyóval. Segíts a tervezésben! Rajzolj 
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vázlatot a füzetedbe, ahol a tavat egy 3 cm sugarú kör a folyót pedig egy egyenes jelképezi! 
Szerkeszd meg a legrövidebb csatornát! 
A kör középpontjából kell merőlegest állítani az egyenesre. 
 
21.  

a) Rajzold meg a térképen a Pápától és Székesfehérvártól egyenlő távolságra levő pontokat! 
Mely települések vannak egyforma messze a két várostól?  

 
b) Tekintsük egyenesnek a Dunát Érd és Dunaújváros között (rajzold be az egyenest). 

Szerkeszd meg Székesfehérvár távolságát a Dunától, és mérd meg! Mekkora ez a valóságban, 
ha a térkép méretaránya 1 : 900 000-hez? 

c) Adj fel hasonló rejtvényt a térképről társaidnak! 
 



0632. Tengelyes tükrözés – Tengelyesen szimmetrikus alakzatok Tanári útmutató   44 
 

Matematika „A” 6. évfolyam 

 
Ha két-két pont által meghatározott szakaszfelező merőlegesek metszéspontját tekintjük, 
akkor ezek egyenlő távolságra lesznek mindhárom ponttól – az lesz az ABC háromszög körírt 
körének a középpontja. 
 
 

 
A két országút által meghatározott szög felezőjét kell megszerkeszteni. Ahol ez metszi a 
patakot, ott lehet a fa, a patak bármelyik partján. 

 
A háromszög két belső szögének felezőjét kell megszerkeszteni. Ahol ezek metszik egymást, 
ott lesz a fa helye. Ebből a pontból kell merőlegest állítani az oldalakra, hogy a kérdezett 
távolságot megkapjuk. (Ez a beírt kör sugara, a pont pedig a középpontja.) 
 

22. A térkép három 
szigetet ábrázol a 
tengeren. Hova tűzzék 
ki a világítótorony 
helyét, hogy 
mindhárom szigettől 
egyenlő távol legyen? 
 

 

 

 

23. A számháborúban a 
várvédők a zászlót egy 
fa lombjába rejtették. A 
fa a patak partján áll, 
mégpedig egy ösvény 
mellett, ami a két 
országúttól egyenlő 
távolságra halad. Sajnos 
a térkép csak az 
országutakat és a 
patakot jelzi. Rajzold 
meg az ösvényt, és 
jelöld be a rejtekadó fa 
helyét! 

24. Blankának különleges, háromszög 
alaprajzú kertje van. Szeretne a 
közepére egy nyárfát ültetni, 
mindhárom kerítéstől egyenlő 
távolságban. Szerkeszd meg a fa 
helyét! Szerkeszd meg a kerítésektől 
mért távolságát is! 
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25.  
a) Rajzolj egy 5 cm sugarú kört! Jelölj ki a kerületén két pontot (A, és B), és rajzold meg az 

AB húrt! Szerkeszd meg azokat a pontokat, amelyek A-tól és B-től egyenlő távolságra vannak!  
b) Most rajzolj egy másik húrt az előző körbe! Szerkeszd meg ennek a végpontjától egyenlő 

távol lévő pontokat is! Mit tapasztalsz?  
Mindkét húr felező merőlegese áthalad a kör középpontján, vagyis ott metszik egymást. 
 
26. Ennek a körnek elfelejtettük megrajzolni a középpontját. Meg tudnád szerkeszteni? Ha 
nincs ötleted, nézd meg az előző feladat megoldását!  

 
Két tetszőleges, de nem párhuzamos húr szakaszfelező merőlegesét kell megrajzolni. Ahol 
azok metszik egymást, ott van a kör középpontja. 
 
27.  

a) Rajzolj egy 4 cm-es AB szakaszt! Szerkessz olyan kört, ami áthalad a szakasz mindkét 
végpontján! Hány megoldás van? Hol lehet a keresett kör középpontja?  
A szakaszfelező merőleges bármely pontja megfelel középpontnak. 

b) Rajzolj egy 4 cm-es CD szakaszt! Szerkessz olyan kört, ami áthalad a C és D pontokon és 
5 cm a sugara! Hány megoldást találtál?  
Két megoldás van: a középpontok a szakaszfelező merőlegesnek a C és D ponttól 5 cm-re 
levő pontjai. 
 
28. Rajzolj három pontot (F, G, H), amelyek nem esnek egy egyenesbe! Szerkessz olyan kört, 
ami áthalad az F és G pontokon! Szerkessz kört, ami áthalad a G és H pontokon! Tudsz olyan 
kört rajzolni, ami átmegy mindhárom ponton?  
A szakaszfelező merőlegesek metszéspontja a közös középpont. 
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29. Párosítsd össze a síkidomokat a nevükkel!  
Nevek: négyzet, téglalap, húrtrapéz, rombusz, szabályos háromszög, szabályos ötszög, 
paralelogramma. 

 
deltoid 

 
húrtrapéz 

 
rombusz 

 
 

paralelogramma 

 

 
szabályos 
háromszög 

 
szabályos ötszög 

 
négyzet 

 
téglalap 

 
30. Egy tükrös háromszög egyik szárának két végpontja: (–2; 5) és (1; 2). Add meg a 
harmadik csúcs koordinátáit! (Keress több megoldást!) 
 
31. Szerkeszd meg a háromszöget, ha adott a tengelyének egyenese, és  
a) két csúcsa b) egyik szöge c) egy csúcsa és szárának 

egy-egy pontja  

 
 

 
A a)-nál a B pontot a tengelyre tükrözve megkapjuk a háromszög hiányzó csúcsát. A b)-nél a 
szög szárait meghosszabbítva a tengellyel alkotott metszéspontok az A csúcs, illetve az alap 
felezőpontja lesz, a B-t tükrözve a harmadik csúcsot is megkapjuk. A c)-nél végtelen sok 
megoldás van. Közös bennük, hogy a szárak egyeneseit úgy kapjuk, hogy az A pontot 
összekötjük a másik két megadott ponttal. Ennek a szögnek a szárait bármely tengelyre 
merőleges egyenessel elmetszve szimmetrikus háromszöget kapunk. 
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32. A következő állításokról döntsétek el, hogy minden esetben igazak, soha nem 
teljesülnek, vagy lehet hogy teljesülnek. Párban dolgozzatok úgy, hogy az egyikőtök olvassa 
fel az állítást, és tegyen javaslatot a megoldásra. Ha a megoldással egyetért a pár másik tagja, 
akkor mindketten tegyetek X jelet a táblázat megfelelő oszlopába! Vita vagy tanácstalanság 
esetén segíthet egy kivágott téglalap megfigyelése. 
 mindig lehet soha 
1. A téglalapnak van két szimmetriatengelye. x   
2. A téglalapnak van két hegyesszöge.     x 
3. A téglalap átlói merőlegesek egymásra.  x  
4. A téglalap átlói egyforma hosszúak. x   
5. Az oldalak felező merőlegesei szimmetriatengelyek. x   
6. A téglalap átlói felezik egymást. x   
7. A négyzet is téglalap.  x   
8. A téglalap egy speciális trapéz. x   
9. A téglalap szemközti oldalai egyenlők. x   
10. A téglalapnak van tompaszöge.    x 
11. A téglalap 2-2 szomszédos oldala egyenlő.  x  
12. A téglalapnak minden szöge egyenlő. x   
13. A téglalap egyben rombusz is.  x  
+1  A téglalap szomszédos szögeinek összege 180˚. x   

 
33. Rajzold meg a négyszögek szimmetriatengelyeit, és színezd a megjelölt részek tükörképét 
azonos színnel! 

  

 
 
34. Olvasd el az állításokat, és tegyél X jelet a megfelelő helyre! 
 deltoid húrtrapéz mindkettő egyik sem 
1. Van szimmetriatengelye.   x  
2. Van két szemközti oldala, melyek 
egyenlők.  x   

3. Van két szemközti szöge, melyek 
egyenlők. x    

4. Átlói merőlegesen felezik egymást.    x 
5. A szimmetriatengely felezi a szögeket. x    
6. A szimmetriatengely felezi az oldalakat.  x   
7. Átlói felezik egymást.    x 
8. Átlói merőlegesek egymásra. x    
9. Belső szögeinek összege 180°.    x 
10. Átlói egyenlő hosszúak.  x   
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0632 – 1. tanári melléklet: Csillag 
1 db osztályonként a tanárnak fóliára nyomva ebben a méretben. 
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0632 – 2. tanári melléklet: Alakzatok fólián 1. (4 db színes sáv, 4 db színes 
szögtartomány) 
Osztályonként 8 készlet (csoportonként 1 készlet) átlátszó színes fóliára nyomva dupla 
méretben. Az alakzatokat ki kell vágni! 
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0632 – 3. tanári melléklet: Alakzatok fólián 2. (4 db színes kör, 1 db színes 
szögtartomány, 1 db egyenes) 
Osztályonként 8 készlet (csoportonként 1 készlet) átlátszó színes fóliára nyomva dupla 
méretben. Az alakzatokat ki kell vágni! 
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0632 – 4. tanári melléklet: Speciális négyszögek (5 db + 2 db pót) 
Osztályonként 1 készlet ebben a méretben kartonpapírra nyomva. Ki kell vágni a 
négyszögeket (háromszöget). 
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0632. Tengelyes tükrözés – Tengelyesen szimmetrikus alakzatok Tanári útmutató   53 
 

Matematika „A” 6. évfolyam 

Pótlapok: 

 

Egyenlőszárú 
háromszög 

Olyan háromszög, 
melynek van 

szimmetriatengelye. 

Trapéz 
Olyan négyszög, 
melynek van két 

párhuzamos oldala. 



0632. Tengelyes tükrözés – Tengelyesen szimmetrikus alakzatok Tanári útmutató   54 
 

Matematika „A” 6. évfolyam 

0632 – 5. tanári melléklet: Szimmetrikus alakzatok tengelyeikkel 
1 db osztályonként a tanárnak fóliára nyomva ebben a méretben. 

 
 


