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I. Hasonlítsuk össze! 
 
Feladatok 
 

 1. Egy iskolában feleannyian vesznek részt a kosárlabdaedzésen, mint a kézilabdaedzésen. 

A focisták száma négyszerese a kosarasokénak. 

a) Melyik grafikon arányai ábrázolják megfelelően a három sportszakkörbe járók szá-

mának nagyságbeli arányait? (A C és D grafikonon mérjük meg a szögeket!) 

 

b) Állítsd nagyság szerinti növekvő sorrendbe a háromféle edzésre járók számát! 

 

c) Összesen 35-en járnak mindegyik edzésre, és mindenki csak egyféle sportot űz. 

Mennyien fociznak, kézilabdáznak, kosárlabdáznak?  

 

 2. A traktor hátsó kereke gyakran nagyobb az elsőnél.  

a) Ha a traktor egyenletesen halad (nem csúszik és a kerék nem pörög ki), akkor melyik 

keréknek nagyobb a fordulatszáma (a fordulatszám az egy perc alatt megtett fordula-

tok száma)? 

b) Igaz-e, hogy mindkét kerék ugyanannyi idő alatt fordul körbe? 

 

 3.  Egy iskolában a szünetekben háromféle tábort szerveznek. A 

halmazábra mutatja, hogy a tizedikesek közül milyen arányban 

jelentkeztek az egyes táborokba.  (A százalékokat egészre kere-

kítették.) 

A tanulók hány százaléka jelentkezett valamilyen táborba az áb-

ra alapján? 
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Határozd meg, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz és melyik hamis! 

a) Csak sítáborba legalább annyian mennek, mint csak vándortáborba. 

b) A tanulók legalább hatoda jelentkezett vízitáborba. 

c) A sítáborba jelentkezők száma nem nagyobb, mint a vándortáborba jelentkezők száma. 

d) A vándortáborba legalább annyian jelentkeznek, mint a vízitáborba jelentkezők ötszö-

röse. 

e) Ha az osztálylétszám 32 fő, akkor legfeljebb 20 fő szeretne menni valamelyik tábor-

ba. 

 
 4. Sándor és József megkopaszodtak, bár a 6 évvel korábban készült felvételen úgy látszik, 

hogy nagyjából ugyanannyi hajuk volt. Melyikük „átalakulása” tartott rövidebb ideig, 

ha Sándornak naponta legfeljebb 150 szál, Józsefnek naponta legalább 150 szál haja 

hullott ki. 

 
 5. Egy Audi és egy BMW versenyeznek. Egy adott útszakaszon mindkét autó egyenletes 

sebességgel haladt, de a BMW hosszabb idő alatt teszi meg, mint az Audi. Igaz-e, hogy 

a BMW sebessége legalább annyi, mint az Audi sebessége? 

 
 6. Az alábbi grafikon egy üzlethálózatban 

eladott nadrágok és szoknyák számát 

mutatja havi bontásban. Válaszolj a kö-

vetkező kérdésekre: 

a) Milyen hónapokban adtak el ugyan-

annyi szoknyát, mint nadrágot? 

b) Milyen hónapokban adtak el legalább 

kétszer annyi nadrágot, mint szok-

nyát? 

c) Milyen hónapokban volt az eladott nadrágok száma legfeljebb annyi, mint az eladott 

szoknyák száma? 

d) Hány hónap esetén volt az eladott szoknyák és nadrágok számának aránya legalább 

három? 

e) Melyik hónapban volt a legnagyobb a különbség az eladott nadrágok és szoknyák 

száma között? 
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 7. 1987 környékén kezdett terjedni a CD-

lemez, és néhány év alatt felváltotta a 

bakelitlemezt és a kazettákat a zenei 

piacon. A grafikon ezt a folyamatot 

mutatja: az egyes zenei hordozókra 

költött összes pénzt az évek függvé-

nyében egy olyan országban, ahol a 

fizetőeszköz tallér. 

 

a) Válaszd ki, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz és melyik hamis! 

I. A kazettákra költött összeg folyamatosan csökken, azaz minden évre igaz, hogy 

a következő évben kevesebbet költöttek kazettákra az előző évinél. 

II. A CD-lemezekre költött pénz legalább a 14-szeresére nőtt a 6 év alatt. 

III. Pontosan három évre igaz az, hogy a bakelitlemezekre költött összeg egyértel-

műen kevesebb az előző évben költött összegnél. 

b) Melyik évre igaz az, hogy a bakelitlemezekre költött összeg legalább háromszorosa volt 

a CD-kre költött összegnek? 

c) Párosíts össze olyan éveket egymással, amelyekben a CD-kre költött összeg az egyik 

évben legalább kétszerese a másik évben költött összegnek! 

d) Írj fel olyan évpárokat, amelyekre igaz, hogy a bakelitlemez eladása legfeljebb a felére 

csökkent! 

e) Melyik évben volt a bakelitlemezekre költött költség nem nagyobb, mint a kazettákra 

költött költség? 

I. 1989-ben;   II. 1990-ben;  III. 1988-ban;  IV. egyik évben sem. 

f) Melyik évben lett először a CD-lemezekre költött pénz nem kisebb, mint a bake-

litlemezekre költött összeg? 

I. 1989-ben;   II. 1990-ben;  III. 1988-ban;  IV. egyik évben sem. 

g) Melyik évben lett először a CD-lemezekre költött pénz nem kisebb, mint a kazettákra 

költött pénz? 

I. 1989-ben;   II. 1990-ben;  III. 1988-ban;  IV. egyik évben sem. 
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 8. Az alábbi grafikon a balesetek számát mutatja egy adott 

térségben.  

a) Igaz-e, hogy a balesetek száma nagymértékben meg-

emelkedett a tavalyi évhez képest? Röviden indokold 

a válaszodat. 

 

b) Becsüld meg, hogy hány százalékkal nőtt a balesetek száma a tavalyi számadathoz 

képest: 

 I. 427%;  II. 105%;  III. 5%; IV. 15%. 

 

 9. a) Melyik körben (vagy körökben) nem nagyobb a színezett 

rész aránya az egészhez képest, mint a téglalapban? 

b) Melyik körben (vagy körökben) nem kisebb a színezett 

rész aránya az egészhez képest, mint a téglalapban? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.  Hány villanyszerelő és burkoló dolgozhat a házban egyidejűleg az a), a b), a c), illetve 

a d) esetben, ha összesen 9-en vannak? 

a) A burkolók száma legalább kétszerese a villanyszerelők számának. 

b) Legalább annyi a villanyszerelő, mint a burkoló. 

c) A burkolók száma ugyanannyi, mint a villanyszerelők számának kétszerese. 

d) Legfeljebb 4 villanyszerelő dolgozik. 

Ha több megoldás van, gondold végig mindet! 
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 11. Egy medencébe két csövön keresztül folyik a víz: a hidegvizes csövön keresztül két-

szer annyi víz folyik be a medencébe óránként, mint a melegvizes csövön keresztül. 

Állapítsd meg, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! 

a) A melegvizes csőből legalább annyi víz folyik be a medencébe óránként, mint a hi-

degvizes csőből. 

b) A melegvizes csőből legfeljebb annyi víz folyik be a medencébe óránként, mint a 

hidegvizes csőből. 

c) A hidegvizes csővön keresztül kétszer annyi idő alatt telik meg a medence, mint a 

melegvizes csővön keresztül. 

d) A hidegvizes csövön keresztül hamarabb megtelik a medence, mint a melegvizes 

csövön keresztül. 

e) Ha mindkét csap egyszerre nyitva van, akkor háromszor annyi idő alatt telik meg a 

medence, mint a melegvizes csövön keresztül. 

 

 12. Egy medencébe két csövön keresztül folyik a víz: a hidegvizes csövön keresztül egy 

óra alatt annyi víz folyik be, amennyi a medence térfogatának 
3
1 -ad részét tölti meg.  

A melegvizes csövön keresztül a medence 9 óra alatt telik meg. Állapítsd meg, hogy a 

következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! 

a) A melegvizes csőből legalább annyi víz folyik ki óránként, mint a hidegvizes cső-

ből. 

b) A melegvizes csőből legfeljebb annyi víz folyik ki óránként, mint a hidegvizes cső-

ből. 

c) A hidegvizes csővön keresztül háromszor annyi idő alatt telik meg a medence, mint 

a melegvizes csövön keresztül. 

d) A hidegvizes csövön keresztül hamarabb megtelik a medence, mint a melegvizes 

csövön keresztül. 

e) Ha a medence 1800 literes, akkor a két csapon együtt egy óra alatt 800 liter víz fo-

lyik ki. 
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II. Egyenlőtlenségek és ábrázolásuk a számegyenesen 
 

 13. Válaszolj a következő kérdésekre! 

a) Melyik egész szám az, amelyik legalább annyi, mint a duplája? Hány ilyen szám 

van? 

b) Melyik nemnegatív egész szám az, amelyik legalább annyi, mint a duplája? Hány 

ilyen szám van? 

c) Melyik egész szám az, amelyik legfeljebb annyi, mint a duplája? Hány ilyen szám 

van? 

d) Melyik nemnegatív egész szám az, amelyik legfeljebb annyi, mint a duplája? Hány 

ilyen szám van? 

 

 14. Melyik egyenlőtlenségnek felel meg a következő számok mindegyike: 6; 8; 10 ? 

I. 6>x ; II. 9<x ; III. 5≥x ;  IV. 106 << x  . 

 

 15. Egy feladatban a következő szöveget látod: „Oldjuk meg az egyenletet a negatív szá-

mok halmazán!” Melyik egyenlőtlenséget fogod felírni, ha x jelöli az ismeretlent? 

I. 0>x ; II: 0<x ; III. 0≥x ;  IV. 0≤x  . 

 

 16. Válaszd ki a kakukktojásokat! 

 Ezt tudjuk... 1. 2. 3. 4. 

a) 12>x  12 12,5 11,5 10 

b) 10−≤a  –100 –10,5 –10 –5 

c) 5>x  és 20≤x  5 10 15 20 

d) }13;10;0;2{−∈x  14<x  2−>x  5−≥x  202 ≤≤− x

e) 5−>y  és 0>y  –4 –1 0 2 

f) x≤− 5,4  –3 0,5 –5,5 5,5 

g) 
2
1

≤x  vagy 
8

15
>x  0 1 2 –3 
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 17. Alkoss párokat a következő szöveges megfogalmazásokból és egyenlőtlenségekből! 

Minden betűhöz egy szám tartozik (például A – 6). 

A: Kettőnél nem nagyobb számok.  B: Nempozitív számok. 

C: Kettő és hat közé eső számok.  D: –6-nál nagyobb nempozitív számok. 

E: Negatív számok.    F: –2-nél és –6-nál kisebb számok. 

G: Azok a számok, amelyek nem nagyobbak 2-nél, és nem kisebbek 6-nál. 

H: 7-nél nem kisebb páratlan számok. 

 

1: Nincs ilyen szám.  2: 6−<x ;  3: 06 ≤<− a ; 

4: 0<x ;   5: 0≤x ;  6: t≥2 ; 

7: 62 << y ;   8: 612 ≥+n , n pozitív egész. 

 

 18. Sorolj fel olyan legalább öt olyan számot, amelyek kielégítik a következő egyenlőtlen-

ségeket! 

a) 11 ≤<− d ;    b) 3−>x  és x nempozitív;  

c) y≥−1  és 3−≥y ;   d) e nemnegatív és 1<e . 

 

 

Intervallumok 

 

Az egyenlőtlenségekkel megadott számhalmazokat a számegyenesen intervallumokkal jelöl-

jük. A zárt intervallum-végpont beletartozik a számhalmazba, és ezt a számegyenesen tömör 

karikával jelöljük. A nyílt intervallum-végpontnál található szám már nem tartozik bele az 

intervallumba, és ezt a számegyenesen üres karikával jelöljük. 

 

     
  

 Balról zárt, jobbról nyílt intervallum.     Jobbról zárt, balról nyílt intervallum. 

 Jelölése:  40 ≤≤ x   vagy  [0;4[    Jelölése:  3x ≤   vagy  ] – ∞ ; 3] 

 
 
A zárt intervallumok mindkét végpontja zárt, a nyílt intervallumok mindkét végpontja nyílt.  
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Mintapélda1  
 
Párosítsuk az egyenlőtlenségeket a megfelelő számegyenessel, és adjuk meg intervallumjelö-

léssel is! 

A.: x≤−3 ;  B.: 03 ≤<− x ;  C.: 3−<x .   

 

 

 

Megoldás:  

A következő párok és jelölések képezhetők: 

A-hoz a 2. ábra, jelöléssel: [;3[ ∞− ;  

B-hez az 1. ábra, jelöléssel: ]0;3]− ; 

C-hez a 3. ábra, jelöléssel: [3;] −∞− . 

 

 19. Netuddmegholvan országban egy ács fizetésére igaz, hogy: 

12500 (rúpia) < fizetés < 13000 (rúpia). 

A kormány új rendelete szerint egy ács fizetése csak 38-cal osztható szám lehet. Hány 

rúpia lehet az ácsok fizetése? 

 

 20. Add meg azokat a számokat, amelyekre teljesülnek a következő egyenlőtlenségek! 

a) x negatív egész szám, 10−>x  és 3−<x . 

b) 5,115,3 ≤≤ a és a egy 3-mal osztható szám fele. 





10. MODul
Műveletek  
végzése betűkkel



16    MATEMATIKA „A” • 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE 

 

Kifejezések helyettesítési értéke 
 
 

A gyakorlatban többször előfordulnak olyan problémák, amelyek megoldása ugyanolyan 

típusú műveletek elvégzését igényli. Ezért sokat segítenek az összefüggéseket, megoldási 

menetet leíró képletek. Például minden négyzet területét a  aat ⋅= , a háromszög területét a 

2
mat ⋅

=  képlettel számítjuk ki, amelyben t a területet, a a négyzet, illetve a háromszög egyik 

oldalát jelenti, m pedig a háromszög a oldalához tartozó magasságát. 

Ha az a és m betűk helyébe a megfelelő számokat írjuk, a területet könnyen kiszámíthatjuk. 

Másként mondva: kiszámítjuk a képlet helyettesítési értékét, adott a és m értékekre. 

 
Feladatok 
 

 1. Számítsuk ki az adott képletek helyettesítési értékét! 

 a) Mennyi k értéke a k = 2a + 2b képletben, ha a = 6; b = 8? 

 b) Mennyi t értéke a )22(2 bamabt ++=  képletben, ha a = 3; b = 4; m = 9? 

 c) Mennyi t értéke a t = 
2
ma ⋅  képletben, ha a = 6,3, m = 8,5? 

 d) Mennyi v értéke a 
t
sv =  képletben, ha s = 4,5, t = 12? 

 e) Mennyi  T értéke a T = 
ne

L
⋅

 képletben, ha e = 3,5, n = 22; L = 5,5? 

 f) Mennyi v értéke a v = 
r

h100  képletben, ha h = 52, r = 18? 

Az 1. feladatban képleteket látunk, amelyekben az egyenlőség bal oldalán számokat, betűket 

és műveleteket tartalmazó kifejezések állnak. Bonyolultabb kifejezéseket egyszerűbbé is 

tehetünk, ha azokat bizonyos szabályok alapján átalakítjuk.  

 
A műveleteknek van három olyan tulajdonsága, amelyet régóta használunk. Idézzük fel 

ezeket! Ezek a felcserélhetőség, idegen szóval kommutativitás, a társíthatóság, másként 

asszociativitás és a megoszthatóság, azaz a disztributivitás. 

Az összeadás és a szorzás kommutatív műveletek. Ez azt jelenti, hogy tetszőleges sorrendben 

adhatjuk, illetve szorozhatjuk össze a számokat, betűket. Összeadáskor a tagok, szorzáskor 

pedig a tényezők sorrendje felcserélhető. 
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Az összeadásnak és a szorzásnak van egy másik tulajdonsága is, a társíthatóság, más szóval 

asszociativitás. Összeadáskor a tagokat, szorzáskor a tényezőket tetszőlegesen 

csoportosíthatjuk, zárójelezhetjük. Ne felejtsük el, hogy a zárójel a műveleti sorrend 

kijelölésére szolgál. 

 
 

 

 

 
 
A harmadik tulajdonság a megoszthatóság, a disztributivitás. Ez azt jelenti, hogy ha egy 

összeget szorzunk egy tényezővel (számmal, betűvel), akkor a szorzást kétféleképpen is 

elvégezhetjük. Elvégezzük az összeadást, és az eredményt megszorozzuk a szorzóval, de 

elvégezhetjük úgy is, hogy az összeg tagjait külön-külön megszorozzuk a szorzóval, és az 

eredményt összeadjuk. Érdemes megjegyezni, hogy egyik irányban kiemelésről, másik 

irányban zárójelfelbontásról szól ez a tulajdonság, és összekapcsolja az összeadást és a 

szorzást. 

 

 

 

 

 

 

A következő feladatokkal felelevenítjük az általános iskolában tanultakat a kifejezésekről, 

műveletekről.  

Kommutativitás:  abba +=+ , 

abba ⋅=⋅ . 

Asszociativitás:  ( ) ( ) cbacbacba ++=++=++ , 

 ( ) ( ) cbacbacba ⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅ . 

 
 

Disztributivitás:  ( ) cbcacba ⋅+⋅=⋅+  

  

kijelölt szorzás elvégzése 

              kiemelés 
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Feladatok 

 2. Végezd el a következő műveleteket! 

a) )(2 ba + ;  b) )2( ac + ;  c) )3(2 yxx − ;   

d) cba )3( − ;  e) )52(3 −−− xx ; f) )45()3( +⋅⋅− dd . 

 
 3. Végezd el a kijelölt műveleteket és a lehetséges összevonásokat! 

a) xx 414)62(2 −−+ ;  b) )2(36 +− xx ;  c) aba 7)25(32 +−−−  ; 

d) 9)9()43( +−⋅−d . 

 

 

 

 

 4. Keress egynemű tagokat a következő kifejezések között (x és y változók, a és b 

együtthatók)! 

;4;3;12;;;4;5;;4;2 2 y)a x(b)xa ()xa ( axby xyy  azxx −+−−−−  

 
 5. Vond össze a következő kifejezéseket! 

a) 620)52(12 −++− aaa ;   b) [ ] cabacba 24)32()654( −++−+−− ;

 c) aa −
2
3 ;     d) ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−− 2

3
2

5
2 xx . 

 
 6. Végezd el a kijelölt műveleteket, a kijelölt szorzásokat és a lehetséges összevonásokat! 

a) )32(2544 baab +⋅−−+ ;   b) baaaab 25)(12)2(73 −+−⋅−−−+ ; 

c) [ ] bababa 54)24(68 −−−−− ;  d) )(5)(3 yxyx −++ ; 

e ) )5()469()3()32(9 −⋅−+−+−⋅+− ababa ; 

f) )53()1(5)25(4 −−−+−− xxx . 

 
 7. Végezd el a következő műveleteket! 

a) 3)420( ⋅− ;  b) 3420 ⋅− ;  c) 34320 ⋅−⋅ ;  d) )34(20 ⋅− ;  

e) 2547 −⋅+ ;  f) 25)47( −⋅+ ; g) )25(47 −⋅+ ; h) 25457 −⋅+⋅ ;  

i) )25()47( −⋅+ ; j) 2)2( ⋅−p ;  k) 22 ⋅−p ;  l) )22( ⋅−p ; 

m) 222 ⋅−⋅p . 

Összevonni csak egynemű tagokat lehet. 

Egyneműek azok a tagok, amelyek legfeljebb együtthatóikban különböznek. 
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 8. Számítsd ki a következő képletekben m értékét a betűk megadott értéke mellett! 

 a) t = ,
2
ma ⋅  ha a = 9; t = 54; 

 b) t = ,
2

cam +
⋅  ha a = 11; c = 5;  t = 48; 

 c) V = ,
3

mba ⋅⋅ ha a  = 4; b = 6; V = 56. 

 
 9. Laci tartozott nekem 2000 forinttal. Vettem tőle 5 CD-t, darabját 1500 forintért. Hogyan 

számoljam ki, hogy hány forintot kell adnom Lacinak? 

A) 150052000 ⋅− ;  B) 1500)52000( ⋅− ;   C) 200051500 ⋅− ; 

D) )15002000(5 −⋅ ;  E) 200015005 −⋅ . 

 
 10. Egy négyzet oldala n cm hosszú, a területe 9 cm2. Melyik képlet segítségével 

számítható ki az oldal? 

A) 3=⋅ nn ; B) 9=⋅ nn ; C) 18=⋅ nn ; D) 94 =n ; E) 184 =n . 

 
 11. Egy téglalap kerülete 18 cm, egyik oldala 4 cm. Mekkora a másik oldala? 

 
 12. Adott a téglalap K kerülete és a oldala. Melyik képlettel számíthatjuk ki a b oldalt? 

A) 
2

aKb −
= ;  B) aKb −=

2
;  C) 

2
aKb −= ;  D) 

22
aKb −= . 

 
 13. Judit útjának kezdetén autójának kilométerórája 8670 km-t mutatott. A 3 órás út végén 

a 8922 számon állt az óra. Hogyan számítható ki az óránkénti átlagsebessége? Add 

meg a képletet! 

A)  
3

86708922− ; B) 86708922 − ; C) ( )867089223 −⋅ ; 

D) 
3

86708922− ; E) 
3

8670 . 

 
 14. Az adott értékeknek az 5c +12 − 2c = 24 képletbe helyettesítésével állapítsuk meg, 

hogy c melyik értékére áll fenn az egyenlőség? 

A) 6;   B) 8;   C) 9;   D) 4;   E) 24. 
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 15. A függvény hozzárendelési szabályát megadó képletbe helyettesítéssel állapítsuk meg, 

 hogy melyik táblázat felel meg az  x
x
xy 2

4
)2(3
−

−
+

=  függvénynek? 

A  B  C  D 

x y  x y  x y  x y 

0 0  6 0  0 0  0 0 

1 1,5  1 2,5  1 0  1 1 

2 5,0  2 – 2,0  2 – 1  2 3 

3 10,5  3 – 1,5  3 – 3  3 6 

4 18,0  4  1  4 – 6  4 10 

 

 

 16. Jancsi és Juliska egy piacon vattacukrot árulnak, mindketten ugyanannyiért adják az 

édességet. A piacirodán 5000 tallért kérnek helypénzre mindkettőjüktől. Jancsi eladott 

60 vattacukrot, és 13000 tallér tiszta nyereségre tett szert. Hány tallért vihet haza 

Juliska, aki 100 vattacukrot adott el? 

 

Mintapélda1 

a) Határozd meg az éves adó nagyságát, ha Géza havonta 139 200 forintot keres, és az 

adósávok a következő táblázat alapján alakulnak: 

 tól–ig határok (egész évi kereset) fizetendő adó 

1. adósáv 0 Ft 1 500 000 Ft 18% 

2. adósáv 1 500 000 Ft  270 000 Ft + az 1 500 000 Ft-on 

felüli rész 38%-a 

 

b) Írd fel a képletet az adó kiszámításához a 2. adósávba tartozó személyeknél, ha havonta  

p forintot keresnek ( 000125>p )! 
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Megoldás:  

a) Az adó kiszámításához előbb kiszámítjuk az egész évi keresetet: 

400670120013912 =⋅ . Eszerint Géza a 2. adósávba esik, ezért az 1 500 000 Ft-on 

felüli részt meghatározzuk, és ennek vesszük a 38%-át (0,38-szorosát): 

40017000050014006701 =− , ennek 38%-a: 7526438,0400170 =⋅ .  

Ezt a táblázat szerint hozzáadjuk 270 000-hez, és megkapjuk a fizetendő adót: 

00033575233475264000270 ≈=+  (az adóhatóság mindig 1000 Ft-ra kerekít). 

 

b) Ha valaki havonta p forintot keres, akkor egy évben p12  forintot. Az 1 500 000 Ft-on 

felüli rész: az éves keresetből levonunk 1 500 000-et, és ennek vesszük a  

0,38-szorosát: )000500112(38,0 −⋅ p . Ezután már csak a 270 000-et kell hozzáadni, 

és a végső képlet így alakul: 000270)000500112(38,0 +−⋅ p . 

 

Miután megvan a képlet, bármilyen (125 000 Ft-nál nagyobb) havi kereset esetén 

alkalmazható, nem kell az a)-beli számolást végig levezetni.  

 

 

 





11. MODul
EgyEnlEtEK, 
egyenlőtlenségek 
MEgOlDása
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I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 
 

Ha két mennyiséget összehasonlítunk, kétféle eredményre juthatunk: vagy egyenlő a két 

mennyiség, vagy az egyik nagyobb a másiknál. (Ami azt is jelenti, hogy a másik kisebb az 

egyiknél.)  

Az előzőekben képletek helyettesítési értékét számoltuk ki. Ezek a képletek két egyenlő 

mennyiséget kapcsolnak össze: k = 2a + 2b, vagy 5c +12 − 2c = 24. A k = 2a + 2b egyenlő-

ségben a és b adott számok, k ismeretlen. Ha az a = 6, b = 8 adatokat beírjuk: k = 2⋅6 + 2⋅8, 

amiből k = 28.  

Az 5c +12 − 2c = 24 egyenlőségben c ismeretlen, az egyenlőség csak a c = 4 értékre áll fenn. 

Azokat az egyenlőségeket, amelyek az ismeretlennek csak egy bizonyos értékére igazak, 

egyenletnek nevezzük. Ez a két egyenlőség egyismeretlenes egyenlet. 

Az egyenletek megoldásakor az ismeretlen meghatározása a cél. A k = 2⋅6 + 2⋅8 egyenlet ese-

tében ez azonnal adódik: k = 28.  

Az 5c +12 − 2c = 24 egyenleten átalakításokat végzünk. Összevonjuk az egynemű tagokat:  

3c + 12 = 24. Két egyenlő mennyiség esetében az egyenlőség továbbra is fennáll, ha az 

egyenlőség két oldalát ugyanannyival növeljük vagy csökkentjük, illetve ugyanazzal a nem 

nulla számmal szorozzuk vagy osztjuk. (Ezt hívják mérlegelvnek.) 

Ezért a 3c + 12 = 24 egyenlet mindkét oldalából elveszünk 12-t, ekkor 3c = 12, majd osszuk 

el az egyenlet mindkét oldalát 3-mal: ekkor azt kapjuk, hogy c = 4. Ha az eredeti egyenletbe c 

helyére 4-et helyettesítünk: 5⋅4 + 12 − 2⋅4 = 24, vagyis megoldásunk jó. 

 
Megjegyzés: Az egyenletek próbálgatással is megoldhatók, de sokszor sok számot kell 

megpróbálni, amíg „bejön” a jó eredmény. Nem szabad lebecsülni a próbálgatás szere-

pét, mert vannak olyan egyenletek, amelyeket csak próbálgatással lehet megoldani. A 

számítógépes jelszófeltörő programok ugyan nem egyenletet oldanak meg, de a jelsza-

vakat próbálgatással keresik. 

 

A megoldás végén ellenőrizzük az eredményt! Ha nem felel meg a feladat szövegének, 

vagy visszahelyettesítve az eredeti egyenletbe nem kapunk azonosságot, akkor nincs megol-

dása az egyenletnek (vagy elrontottuk a számolást). 
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Mintapélda1 

Oldjuk meg a következő egyenletet:    4x − 2(8 + x) = 10 − 3x . 

 

Megoldás: 

Először bontsuk fel a zárójelet:   4x − 16 − 2x = 10 − 3x. 

Vonjuk össze az egynemű tagokat:          2x − 16 = 10 − 3x. 

Rendezzük át az egyenletet úgy, hogy minden ismeretlen tag az egyenlőség egyik oldalára és 

minden szám az egyenlet másik oldalára kerüljön! 

Adjunk hozzá az egyenlet mindkét oldalához 3x-et:        5x − 16 = 10. 

Adjunk hozzá az egyenlet mindkét oldalához 16-ot:     5x = 26. 

Osszuk el az egyenlet mindkét oldalát 5-tel:         x = 5,2. 

 

Ellenőrizzük megoldásunkat az eredmény egyenletbe helyettesítésével! 

A bal oldal értéke: 4⋅5,2 − 2(8 + 5,2) = 20,8 − 26,4 = − 5,6. 

A jobb oldal értéke:10 − 3⋅5,2 = 10 − 15,6 = − 5,6. 

x kapott értékére az egyenlőség fennáll, az egyenlet megoldása: x = 5,2. 

 

Mintapélda2 

Oldjuk meg a következő egyenletet az egész számok halmazán: xx 3124)32(4 +=−− . 

 

Megoldás:  

Az egyenlet megoldását az egész számok halmazán keressük, tehát az eredmény  csak 

egész szám lehet! 

 Az egyenletmegoldást most is zárójelfelbontással kezdjük:  

    xx 3124128 +=−− . 

 Ezután összevonjuk mindkét oldalon az egynemű kifejezéseket. (Egyneműnek nevez-

 zük azokat a kifejezéseket, amelyek legfeljebb együtthatóikban különböznek.) 

    xx 312168 +=− . 

 Átrendezzük úgy az egyenletet, hogy az ismeretlent tartalmazó kifejezések az egyik 

 oldalra, a számok a másik oldalra kerüljenek: mindkét oldalból elveszünk 3x-et, és 

 hozzáadunk 16-ot: 
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.6,5
5
28

,5:285
,1612165
,3 310168

==

=
+=−
−+=−

x

x
x

xxx

 

Ellenőrizzük az eredményt az egyenletbe helyettesítéssel! 

8,284)36,52(4 =−−⋅ ; 6,5312 ⋅+ = 28,8, az egyenlőség fennáll, de 5,6 mégsem megol-

dása a feladatnak, mert nem egész szám. Tehát az egyenletnek nincs megoldása az 

egész számok halmazán. 

 

Ha nem adjuk meg, hogy mely számok körében keressük a megoldást, akkor mindig az 

általunk ismert legbővebb számhalmazon keressük. 

Ha megadjuk a számhalmazt, akkor az egyenlet megoldása után azt is meg kell vizsgál-

nunk, hogy a kapott eredmény benne van-e a megadott számhalmazban. 

Azt a halmazt, amelyben az egyenletünk megoldását keressük, az egyenlet értelmezési 

tartományának nevezzük. 

 

 

Általában az egyenlet megoldásának lépései: 
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Feladatok 

. 1. Oldd meg a következő egyenleteket! 

 a) 4x +5 = 25;           b) 3x + 5 = 21 − x;        c) 3x − 17 = − 5x + 7. 

 
 2. Oldd meg a következő egyenletet a pozitív számok halmazán!  

)1(2)1(38 +=−+ xxx . 

 
 3. Oldd meg a következő egyenletet az egész számok halmazán!  

)1(68)2(3)1(2 +−=−+− xxx . 

 
4. Oldd meg a következő egyenletet a nemnegatív számok halmazán!  

)1(42)3(3)1(5 +−=−−+ xxx . 

 
 5. Oldd meg a következő egyenletet a ]1;] ∞−  halmazon!  

)311(76)20(34 kkkk −−=−− . 

 
Mintapélda3 

Oldjuk meg a következő egyenletet:           2(x + 1) − 1 = 4x − (2x − 1). 

 
Megoldás:   

124122 +−=−+ xxx ; az összevonások után: 1212 +=+ xx . 

 
Ez az egyenlőség x minden szóba jöhető értékére igaz. Az ilyen egyenletet, amely az ismeret-

len minden szóba jöhető értékére igaz, azonosságnak  nevezzük.  

 
Mintapélda4 

Oldjuk meg a következő egyenletet:  3(x − 2) + 1 = 2(x + 1) + x. 

 
Megoldás:  

3x − 6 + 1 = 2x +2 + x; ebből: 2353 +=− xx . 

Vegyünk el az egyenlet mindkét oldalából 3x-et, azt kapjuk, hogy: − 5 = + 2. 

Ez ellentmondás, ennek az egyenletnek semmilyen számhalmazon nincs megoldása. 
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Törtegyütthatós egyenletek 

Most olyan egyenletekkel foglalkozunk, amelyek nevezőjében szám áll, az ismeretlen pedig 

nem szerepel a nevezőben. Ezeket törtegyütthatós egyenleteknek nevezzük, hiszen például 

a 
9
4x  tört így is felírható: 

9
4
⋅x. 

A törtegyütthatós egyenletek megoldásakor az eddigiekhez hasonlóan járunk el.  

Két dologra azonban nagyon figyeljünk:  

 − hozzuk közös nevezőre az egyenletben szereplő törteket, 

 − a törtvonal zárójelként viselkedik, tehát, ha a számlálóban többtagú kifejezés áll, 

akkor a tört előjele, szorzója vagy osztója a számlálóban szereplő minden tagra 

vonatkozik! 

 
Mintapélda5 

Oldjuk meg a következő egyenletet a nemnegatív számok halmazán: 2
46

5
3

2
=+−

xx . 

Megoldás:  

A megoldást a közös nevező meghatározásával kezdjük.  

A közös nevező 3, 6 és 4 legkisebb közös többszöröse (vagyis az az egész szám, amely-

lyel mindegyik nevező maradék nélkül elosztható), ez a 12. 

.2
12
3

12
52

12
24

=+
⋅

−
⋅ xx  

122
46

5
3

2
⋅=+−

xx . Az egyenlet mindkét oldalát 12-vel beszorozzuk.  

Tagonként egyszerűsítve ezt kapjuk: 

 
12235224 ⋅=⋅+⋅−⋅ xx . Nagyon fontos, hogy mindkét oldalon az összes tagot 

be kell szorozni. Ha szorzatot (például x2 -et) szorzunk, 

csak az egyik tényezőt szorozzuk! 

 
243108 =+− xx . Összevonjuk az egynemű tagokat.  

 
11x − 10 = 24. Rendezzük át az egyenletet úgy, hogy az ismeretlent 

tartalmazó kifejezések az egyik, a többi tag a másik 

oldalon legyen. 
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3411 =x . Osztunk 11-gyel (az ismeretlen együtthatójával). 

11
34

=x . Ez még csak lehetséges megoldás. Akkor megoldása az 

egyenletnek, ha ellenőrzéssel ezt belátjuk és az ered-

mény nemnegatív szám. 

Ellenőrzés: 

• 0
11
34

≥ , azaz eleget tesz annak, hogy nemnegatív szám legyen a megoldás. 

• Visszahelyettesítünk az eredeti egyenlet bal oldalára, kiszámoljuk az értékét, 

és ha 2 jön ki eredménynek, akkor jó a megoldásunk: 

=+−=+−
⋅

=
⋅

+−=+−
⋅

44
34

6
5

33
68

44
34

6
5

311
68

411
34

6
5

3
11
68

4
11
34

6
5

3
11
342

2
132
264

132
343522684

==
⋅+⋅−⋅

= . 

11
34  valóban megoldása az egyenletnek. 

Tehát a megoldás 
11
34

=x . 

 6. Oldd meg a következő egyenleteket! 

a) 1
6

2
3

4
−=+

xx ;  b) 
3
2

10
31

5
2

−=−
xx ;  c) 

3
2

4
1

2
1

3
8

+=+ xx ; 

d) 
3
2

3
2

7
1

7
3

−=+
xx ;  e) 

10
2

30
5

3
2

5
6 xx

−=+ ;  f) 
2
1

3
2

26
5

+=−
xx ; 

g) xx
3
131

6
2

+=+ ;  h) 
10
533

2
xx

−=+− . 

 
 7. Oldd meg a következő egyenleteket!  

a) 21
4
3

=−x ;  b) 3
2

31
5

2
+=−

xx ;  c) 2
6

3
=

−x ; 

d) 4
4

32
=

−x ;  e) 124
3

45
=+

−x ;  f) 33
4

54
=+

−x ; 

g) 23
5

92
−=−

− xx ; h) 52
3

23
=+

+ xx . 
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Mintapélda6 

Oldjuk meg az egyenletet az egész számok halmazán:  

2
3

3
12

6
35

3
23

−
−

⋅=
−

−
− xxx . 

 
Megoldás:  

 Hozzuk közös nevezőre az egyenletben szereplő törteket, a közös nevező a 6. 

 
6
9

6
14

6
35

6
46

−
−

⋅=
−

−
− xxx  / ⋅ 6 . 

 (6x − 4) − (5x − 3) = 4(x − 1) − 9 / zárójelek felbontása, 

 6x − 4 − 5x + 3 = 4x − 4 − 9  / összevonás, 

 x − 1 = 4x − 13   / egy oldalra rendezzük az ismeretleneket és a 

          másik oldalra a számokat, 

 − 3x = − 12    / osztás − 3-mal. 

 x = 4. 

 

 Ellenőrzés: ;
6
3

6
345

3
243

=
−⋅

−
−⋅  =−

−
⋅

2
3

3
142

6
3 ; az egyenlőség fennáll, az ered-

 mény egész szám, tehát az egyenlet megoldása x = 4. 

 

 8. Oldd meg a következő egyenleteket! Figyelj arra, hogy a törtvonal zárójelet helyettesít! 

a) xx 2
4

23 =
−

− ;  b) xx 5
5

325 =
−

− ;  c) xx 5
12
12412 −=

−
− ; 

d) xx 2
3
231 −=

−
− ;  e) 2

6
23

3
1

=
−

−
− xx ;  f) xxx

−=
+

−
+

4
23

8
12 . 
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II. Egyenletek grafikus megoldása 
Az egyenleteket grafikus úton, koordináta-rendszerben ábrázolva is megoldhatjuk. Ekkor az 

egyenlet két oldalán álló kifejezést egy-egy függvénynek tekintjük, ábrázoljuk, és leolvassuk 

a metszéspont x koordinátáját (ez lesz az egyenlet megoldása). 

 

Mintapélda7 

Oldjuk meg grafikus úton a következő egyenletet, és a megoldást ellenőrizzük algebrai számí-

tással is: 142 −=− xx . 

 

Megoldás:  

Az egyenlet bal oldalán álló kifejezés adja az f(x) függvényt: 

42)( −= xxf , a jobb oldalán található pedig a g(x) függvényt: 

1)( −= xxg . 

 

A metszéspont x koordinátája 3, ezért az egyenlet megoldása: 

3=x . 

 

Az algebrai megoldás lépései: 

14 −=−x , rendezés; 

3=x . Ellenőrzés után kiderül, hogy ez valóban megoldás. 

 

Mintapélda8 

Oldjuk meg grafikus úton a következő egyenletet, és a megoldást ellenőrizzük algebrai számí-

tással is: 
2

532 xx −=− . 

Megoldás:  

Az egyenlet bal oldalán álló kifejezés legyen az  f(x) függvény: 

32)( −= xxf , a jobb oldalán található pedig a g(x) függvény: 

2
5)( xxg −= . 
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A metszéspont x koordinátájának leolvasása most nehézkes, mert nem egész koordinátá-

jú pont a metszéspont. Ilyen esetekben a megoldás körülbelüli értékét tudjuk megbe-

csülni, és éppen ez jelenti a grafikus megoldás korlátait. 

 

Az algebrai megoldás lépései: 

xx −=− 1064 , az egyenlet 2-vel történő szorzása;  

165 =x , rendezés; 

2,3
5

16
==x . Ellenőrzés után kiderül, hogy ez valóban megoldás. 

 

Mintapélda9 

Oldjuk meg grafikusan is a 3. és 4. mintapélda egyenleteit! 

 a) 2(x + 1) − 1 = 4x − (2x − 1); 

 b) 3(x − 2) + 1 = 2(x + 1) + x. 

 

Megoldás: 

 a) Összevonások után: 1212 +=+ xx . 

 Ha egy koordináta-rendszerben ábrázolnánk az egyenlet két oldalán lévő kifejezést, 

mint függvényt: f(x) = 2x + 1 és g(x) = 2x + 1, a két függvény képe egybeesik, azonos. 

Metszéspont nincs, a függvényérték minden x értékre megegyezik, végtelen sok meg- 

oldás lehetséges. Az egyenlet: azonosság. 

 

   
 

   a)      b) 
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 b) 3x − 6 + 1 = 2x +2 +x; ebből: 2353 +=− xx . 

 Ábrázoljuk az  f(x) = 3x − 5 és a g(x ) = 3x + 2 függvényeket közös koordináta-rend-

 szerben! 

A két függvény képe egy párhuzamos egyenespár. Metszéspont nincs, nincs egyetlen 

olyan x érték sem, amelyre a függvények értéke megegyezne. Az egyenletnek nincs 

megoldása. Az egyenlet ellentmondás. 

 

 

Feladat 

 9. Oldd meg a következő egyenleteket grafikus és algebrai úton is!  

a) 622 =−x ;  b) xx 242 =+− ; c) 336 −=− x ; 

d) xx 43 =+ ;  e) 32 −= xx ;  f) 1342 +−=− xx ; 

g) 2222 −=+ xx ; h) xx 232 =+− ; i) xx 244 −=− . 

 

 

 



34    MATEMATIKA „A” • 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE 

 

 

III. Egyenlőtlenségek megoldása 

Mintapélda10 

Oldjuk meg a következő egyenlőtlenségeket! A megoldást ábrázoljuk a számegyenesen! 

a) 2x + 1 ≥  11;  b) 4x + 2 > 6x − 4;  c) 2 − 5x ≤  17. 

 
Megoldás: 

 a) Az egyenlőtlenség megengedi az egyenlőséget is. Próbáljuk meg az egyenlőtlensé-

get úgy megoldani, mintha egyenlet lenne. Alkalmazzuk a mérlegelvet! 

  2x + 1 ≥  11 / − 1, 

  2x ≥  10 / osztunk 2-vel. 

  x ≥  5. 

 Helyettesítsük be az egyenlőtlenségbe a kapott eredményt, és egy annál nagyobb  

 számot, például 6-ot! 

5≥  5, ez igaz, hiszen egyenlőség áll fenn. x = 5 esetén az eredeti egyenlet bal oldala 

11. 6≥  5 esetén a bal oldal: 2 · 6 + 1 = 13 ≥  11.  

 

 
 

(Általában nem ellenőrizhetők az egyenlőtlenségek, csak néhány helyen kipróbálhatjuk.) 

 
 
 b) 4x + 2 > 6x −  4.  Az előzőhöz hasonlóan: 

  4x + 2 > 6x −  4 / − 4x, 

  2 > 2x −  4  / + 4, 

  6 > 2x   / osztunk 2-vel, 

  3 > x. 

Ellenőrizzük:  4⋅3 + 2 > 6⋅3 −  4; 14 = 14, tehát x = 3-ra egyenlőség  teljesül. Vegyünk 

egy 3-nál kisebb számot, például az 1-et; ekkor: 4⋅1 + 2 > 6⋅1 −  4, ebből 6 > 2, tehát 

az egyenlőtlenség fennáll. 
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 c) Alkalmazzuk a mérlegelvet! 

  2 −  5x ≤  17  / 2− , 

  − 5x ≤  15  / osztunk )5(− -tel, az egyenlőtlenség iránya „megfordul”: 

       3−≥x . 

Tudjuk, ha az egyenlőtlenség mindkét oldalát negatív számmal szorozzuk vagy osztjuk, az 

iránya megfordul. (Gondoljuk ezt meg egyszerű számokkal! Kiindulunk egy igaz állításból, 

pl. − 5 < 12. Ezeket a számokat (− 2)-vel szorozva 10 és − 24 adódik, és  a 10 > − 24, tehát az 

egyenlőtlenség iránya megfordult.) 

Ellenőrzés: Ha x = − 3 -at behelyettesítjük az egyenlőtlenségbe: 2 − 5⋅(− 3) = 17; azaz 

egyenlőség áll fenn. Ennél nagyobb számok esetén, például: −2 > − 3 esetén 

 2 − 5⋅(− 2) ≤  17; hiszen 12 < 17. 

 Tehát a helyes eredmény: x ≥  −  3 . 

 

 
 

Megoldáshalmaznak vagy igazsághalmaznak nevezzük az összes olyan szám halmazát, 

amely az egyenletet vagy egyenlőtlenséget igazzá teszi.  

(Ha végtelen a megoldások száma, akkor intervallumjelölést is alkalmazhatunk. Ha az igaz-

sághalmaz néhány elemet tartalmaz, akkor halmazjelöléssel írhatjuk le.) 

 

Feladatok 

 10.  Oldd meg a következő egyenlőtlenségeket, és ábrázold a megoldásokat a 

számegyenesen! 

 a) 2x + 1 >5;  b) 3x − 4 < 2;  c) 4x − 5 ≥  11; 

d) xxx 26442 −+<+ ; e) xx 223 −<− . 

 
 11.  Oldd meg a következő egyenlőtlenséget a pozitív számok halmazán: xx 2834 −≤− . 

 Ábrázold a megoldást a számegyenesen! 

 
 12.  Oldd meg a következő egyenlőtlenséget a pozitív egész számok halmazán, és ábrázold 

a megoldásokat a számegyenesen!  

xx 10152 ≥+ . 
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 13.  Oldd meg a következő egyenlőtlenséget a 2-nél nem nagyobb számok halmazán, és 

ábrázold a megoldásokat a számegyenesen! 

xx 2
6

43 ≤− . 

 

 14. Oldd meg a következő egyenlőtlenséget az 5-nél kisebb pozitív páratlan számok hal-

mazán, és ábrázold a megoldásokat a számegyenesen! 

 

34
32

3
12 xxx

+≥− . 

 
 15. Oldd meg a következő egyenlőtlenséget a negatív számok halmazán:  

xx −−>+
3
42

3
4 . 

 
 16. Oldd meg a következő egyenlőtlenséget a pozitív páros egész számok halmazán:  

xx
4
345

2
−<− . 

 
 

 

 

 

 

 



12. MODul
elsőfokú törtes  
EgyEnlEtEK
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A következő órákon olyan egyenletekkel foglalkozunk, amelyek nevezőjében ismeretlen ta-

lálható. Ha a tört nevezőjében ismeretlen van, akkor „kikötést” kell tennünk: az ismeret-

len értéke nem lehet olyan szám, amelyre a nevező 0. 

 

 

Mintapélda1 

Oldjuk meg a következő egyenletet az egész számok halmazán: 2
3

9
3

5
+

−
−

=
− x

x
x

. 

Megoldás: 

Az egyenlet alaphalmaza az egész számok halmaza. Minthogy a nevező nem lehet nulla, 

így az értelmezési tartomány a 3-tól különböző valós számok halmaza: 

303 ≠⇒≠− xx . Ezt a kikötést a megoldás végén figyelembe kell venni. 

 

( )3295 −+−= xx . Szorozzunk a közös nevezővel, ( )3−x -mal: 

6295 −+−= xx . Összevonás és rendezés után: 

.2
,35

x
x

=
+=  

 

Ellenőrzés: 

32 ≠ , megfelel a kikötésnek, mivel egész szám. 

A bal oldal értéke: 5
32

5
−=

−
, a jobb oldal értéke: 52

32
29

−=+
−
− . A kettő meg-

egyezik, ezért 2=x  valóban megoldás. 

Tehát az egyenlet megoldása: 2=x . 
 

Minden egyenlethez hozzátartozik egy alaphalmaz, ebben a halmazban keressük a megoldá-

sokat. Ha a feladat szövege nem adja meg előre az alaphalmazt, akkor az általunk ismert leg-

bővebb számhalmazt tekintjük annak.  

A kikötésekkel szűkített alaphalmazt az egyenlet értelmezési tartományának nevezzük. 

A mintapéldában az alaphalmaz az egész számok halmaza. A kikötés ezt leszűkíti: az 

értelmezési tartományból kiveszi a 3-at, hisz ekkor a nevező nullává válna.  
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Az egyenletek megoldásakor tehát  az értelmezési tartománynak azokat a számait (elemeit) 

keressük meg, amelyek kielégítik az egyenletet. Ezek a számok az egyenlet megoldásai, vagy 

másként az egyenlet gyökei. Ezek a számok alkotják az egyenlet megoldáshalmazát.  
 

Amennyiben nincs olyan szám, amelyik igazzá teszi az egyenletet, akkor az egyenletnek nin-

csen megoldása, azaz a megoldáshalmaz az üres halmaz. 

 

A törtes egyenletek megoldása során is úgy kell átalakítanunk az egyenletet, hogy egyre egy-

szerűbb egyenlethez jussunk, és végül az egyenlet egyik oldalán csak az ismeretlen álljon, a 

másik oldalon pedig egy szám. Itt is érvényes a mérlegelv. 

 

Amire különösen figyelni kell:  

− Az ismeretlent tartalmazó kifejezéseket is hozzáadhatjuk az egyenlet mindkét 

oldalához, illetve kivonhatjuk belőle. 

− Az egyenlet mindkét oldalát szorozhatjuk, illetve oszthatjuk ugyanazzal, az ismeret-

 lent tartalmazó, nem nulla kifejezéssel. Mielőtt szorzunk vagy osztunk az isme-

 retlent tartalmazó kifejezéssel, meg kell vizsgálnunk, hogy  mely értékekre lehet  a ki-

fejezés nulla. Ezeket az értékeket ki kell zárni a lehetséges megoldások közül. Ha 

 erre nem figyelünk, hamis gyököt kaphatunk. 
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Mintapélda2 

Oldjuk meg a következő egyenletet az egész számok halmazán:        
4

2
4
2

−
=

−
−

xx
x . 

Megoldás: 

Minthogy a nevező nem lehet nulla, így az egyenlet értelmezési tartománya a 4-től kü-

lönböző egész számok halmaza. 

Szorozzuk be az egyenletet a közös nevezővel, ( )−− 4x gyel! 

.4
,22

=
=−

x
x

 

A 4 nem eleme az egyenlet értelmezési tartományának, így az egyenletnek nincs meg-

oldása, x = 4 hamis gyök. 

 

Mintapélda3 

x egy háromszög oldalát jelöli, amire érvényes a következő egyenlőség: 
4

412
−

=
xx

.  

Mekkora a háromszögnek ez az oldala? 

 

Megoldás: 

Mivel x távolságot jelöl, ezért csak nemnegatív szám lehet. A tört nevezője nem lehet 

nulla (egyik sem), ezért 0≠x  és 4≠x . 

)4(
4

412
−⋅⋅

−
= xx

xx
. Hozzuk a két törtet közös nevezőre, és szorozzuk be az 

egyenlet mindkét oldalát a két tört közös nevezőjével: 

,48444812
,4)4(12

+−=−
=−

xxx
xx

 

.6
,48

=
=

x
x

 

A 6 pozitív szám, és teljesül az 0≠x  és 4≠x  kikötés. Visszahelyettesítéssel ellenőriz-

zük az eredményt: 2
2
4

46
4;2

6
12

==
−

= , vagyis a 6 valóban megoldás. 

Tehát a háromszög oldala: 6=x  egység. 
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Feladatok 
 

 1. Oldd meg a következő egyenleteket! 

a) xx
=

+
−

2
13 ;  b) 2

4
122 =

−
−

xx ;  c) xx 5
5

753 =
−

+ ; 

d) 3
2
2510 −=

−
+

xx . 

 
 2. Oldd meg a következő egyenleteket a nem negatív számok halmazán! 

a) 3
2

1
=

− x
;  b) 5

32
3

−=
+x

; c) 0
2

2
=

−x
x ;  d) 0

3
3

=
−
+

x
x ; 

e) 
2
1

2
2

=
+
x
x ;  f) 

3
2

1
1

−=
+x

;  g) 
4
39

=
x

;  h) 
x
x

55
77

5
7

+
−

=− . 

 
 3. Oldd meg a következő egyenleteket! 

a) 4
13

91
=

+
−
x

x ;  b) 
15

230
−

+
=

x
x ;  c) 8

105
64
=

−
+

x
x ; d) 

x
x
−
+

=
3

268 . 

 

Mintapélda4 

Oldjuk meg a következő egyenletet:   
xx −

−
=

+ 5
3

4
2 . 

Megoldás:  

Az egyenlet alaphalmaza a valós számok halmaza. Mivel a törtek nevezője nem lehet 0, 

két kikötést kell tennünk: 

404 −≠⇒≠+ xx  és 505 ≠⇒≠− xx . 

Így az értelmezési tartomány: a valós számok, elhagyva közülük a –4-et és az 5-öt. 

)5)(4(
5

3
4

2 xx
xx

−+⋅
−
−

=
+

. Határozzuk meg a közös nevezőt, majd szoroz-

zuk meg az egyenlet mindkét oldalát a közös 

nevezővel. 

)4(3)5(2 +⋅−=−⋅ xx . Zárójelfelbontás, rendezés után: 

.22
),1(22

,122123210

x
x

xxx

=−
−⋅−=

++−−=−
 

Kikötések ellenőrzése: 422 −≠−  és 522 ≠− .  
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Visszahelyettesítés:
9
1

18
2

422
2

−=
−

=
+−

 és 
9
1

27
3

)22(5
3

−=
−

=
−−
− , vagyis – 22 kielégíti 

az egyenletet. 

Tehát az egyenlet megoldása –22. 

 

 4. Oldd meg a következő egyenleteket! 

a) 
1

2
1

1
+

=
− xx

;   b) 
xx
4

24
1

=
+

; c) 
33

9
1

3
−

=
+ xx

;  

d) 
xx 412

8
618

12
−

=
+

;  e) 
23

5
62

4
−

=
− xx

; f) 
45

5
33

3
−

=
+

−
xx

. 

 

 5. Oldd meg a következő egyenletet a racionális számok halmazán: 11
2
72
=+

xx
. 

 

 6. Oldd meg az egyenletet a természetes számok halmazán: 
x

x
x
x

−
+

−
−
−

=
3

65
3
533 . 

 

 7. Oldd meg az egyenletet az egész számok halmazán: 
x

x
x
x

−
−

=+
−
−

4
133

4
32 . 

 

 8. Oldd meg az egyenletet az egész számok halmazán: 2
4
13

82
22

+
−
−

=
− x

x
x

. 

 

 9. Oldd meg az egyenletet a pozitív számok halmazán: ( )122
376

12
23

+
+

=+
+
−

x
x

x
x . 

 



13. MODul
szövEgEs  
FElaDatOK
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I. Egyszerű szöveges feladatok 
 
A gyakorlatban előforduló problémák megoldása során sok esetben egyenleteket írunk fel. 

Ezek megoldása adja a szövegesen megadott probléma megoldását. 

Az első lépés a szükséges adatok kiválasztása a szövegből. Ezután felírjuk az adatok közti 

összefüggéseket a matematika nyelvén, majd ezt követi a megfelelő egyenlőség felírása. 

Nézzünk példákat! 

 
Mintapélda1 
 
Szüleiddel karácsonyi vásárra mentek. A szüleidnél összesen 24000 Ft, nálad 1200 Ft van. Ha 

édesapád átadna édesanyádnak 8000 Ft-ot, akkor mindkettőjüknek ugyanannyi pénze lenne. 

Mivel egymásnak akartok meglepetést venni, külön-külön mentek vásárolni. Mennyi pénze 

volt édesapádnak és édesanyádnak külön-külön? 

 
Megoldás:  

Szükséges adatok: szüleidnek összesen 24000 Ft-ja van. Édesapád 8000 Ft-ot adna át 

édesanyádnak. Az, hogy neked mennyi pénzed van, a feladat szempontjából nem lénye-

ges, tehát az 1200 Ft nem szükséges adat. 

Összefüggés: ha édesanyádnak x Ft-ja van, akkor édesapádnak (24000 − x) Ft-ja van. 

Ha édesapád 8000 Ft-ot ad édesanyádnak, akkor édesanyádnak x + 8000 Ft-ja lesz, az 

édesapádnak viszont (24000 − x) − 8000 = 16000 − x Ft-ja marad. 

Ezért felírható a következő egyenlőség: 16000 − x = x + 8000. 

Az egyenletet megoldva kapjuk, hogy x = 4000, az egyenletbe helyettesítve ez helyes 

megoldás. A szövegbe helyettesítve: édesapádnak 20000 Ft-ja, édesanyádnak 4000 Ft-ja 

van,  

20000 Ft + 4000 Ft = 24000 Ft. 
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Mintapélda2 
 
Fordítsuk a matematika nyelvére a következő összefüggéseket! Adott egy x szám. 

 a) Írjuk fel a kétszeresét! 

Megoldás: 2x. 

 
 b) Írjuk fel a felét! 

Megoldás: 
2
x . 

 
 c) Írjunk fel az x számnál 2-vel nagyobb számot! 

Megoldás: x + 2. 

 
 d) Írjunk fel az x számnál 5-tel kisebb számot! 

Megoldás: x − 5. 

 
 e) Írjunk fel az x szám 3-szorosánál 1-gyel nagyobb számot! 

Megoldás: 3x + 1. 

 
 f) Írjuk fel az x szám 2-szeresének és 4-szeresének az összegét! 

Megoldás: 2x + 4x. 

 
 g) Vegyük el az x szám 5-szöröséből az x szám egyharmadát! 

Megoldás: 5x − 
3
x . 
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Feladatok 
 

 1. Melyik az a szám, amelynek hatszorosa eggyel nagyobb, mint a nála hárommal nagyobb 

szám ötszöröse? 

 
 2.  A Mikulás mogyorót rejteget a zsebében. Annyit elárul, hogy a két zsebében együtt  

44 db mogyoró van, és ha a bal zsebéből 12 db-ot áttesz a jobba, akkor mind a két zse-

bében ugyanannyi mogyoró lesz. Hány db mogyoró van eredetileg a bal, illetve jobb 

zsebében? 

 
 3. Melyik az a szám, amelynek négyszerese 2-vel kisebb, mint a nála 4-gyel kisebb szám 

háromszorosa? 

 
Mintapélda3 
 
Tudjuk, hogy egy dobozban ötször annyi szög van, mint egy másikban. Az egyikből átraktunk 

a másikba 32 db szöget, így mindkét dobozban ugyanannyi szög lett. Mennyi szög volt a do-

bozokban eredetileg és a pakolás után? 

 

1. megoldás: következtetéssel 

Ha 32 szöget átrakva lett ugyanannyi a két dobozban, akkor eredetileg a különbség 64 

volt. A két dobozban levő szögek között 5-szörös a különbség, vagyis a különbség a 

kevesebb szögmennyiség négyszerese. Így a kevesebb szöget tartalmazó dobozban 

164:64 =  szög van, a másikban 80516 =⋅ . 

Ellenőrzés: 483280 =− , és 483216 =+ , átrakással egyenlővé válik a szögek száma. 

 

2. megoldás: egyenlet felírásával 

Jelölje x (darab) a kevesebb szöget tartalmazó dobozban levő szögek számát. A má-

sikban ennek 5-szöröse, 5x darab szög van.  

 

Egyenlet felírásakor mindig egyenlő mennyiségeket keresünk, amelyet két kifeje-

zéssel is fel tudunk írni.  
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A szöveg megmondja, mi lesz egyenlő: a szögek száma, átrakás után. A kevesebb 

szöghöz adódik 32: 32+x  lesz, a többől kivonódik 32: 325 −x  lesz, és így válik a két 

dobozban a szögek száma egyenlővé: 32325 +=− xx . Az egyenlet megoldása: 

.16
,644

,645

=
=

+=

x
x

xx
 

Ez megfelel a feladat szövegének, hiszen ha a 80 darab szögből 32-t átteszek a 16 szög 

mellé, akkor mindkét dobozban 48 darab szög lesz. 

Így az egyik dobozban 16, a másik dobozban 80 darab szög van. 

 

Szöveges feladatok esetén mindig a szövegből indulunk ki: értelemszerűen választjuk meg az 

ismeretlent, és fel is írjuk, hogy mit jelent, és milyen egységben keressük az értékét. 

 
Feladatok 
 

 4. Ica egy szám kétszereséhez hozzáadta a szám háromszorosát, az eredményt megszorozta 

3-mal, hozzáadott 5-öt, és amit így kapott, azt elosztotta 2-vel. Ekkor közölte, hogy az 

eredmény 40. Melyik számra gondolt Ica? 

 
 5. Egy 12 évfolyamos iskolába összesen 850 gyerek jár. A gimnáziumi osztályokba 120-

szal kevesebben járnak, mint az általános iskolaiba. Hány általános iskolás és hány gim-

nazista tanuló jár az iskolába? 

 
 6. Találd ki, melyik számra gondoltunk! A gondolt szám háromszorosából kivonunk 5-öt, 

a különbséget elosztjuk 4-gyel, és a hányadoshoz hozzáadjuk az eredeti szám 2-szeresét, 

így 18-at kapunk. 

 
 7. Egy esküvő alkalmával 64-tagú társaság jött össze az egyik étteremben. A pincérek két 

csoportba ültették le őket. Hányan voltak külön-külön az egyes csoportokban, ha az 

egyikben 14-gyel többen ültek, mint a másikban? 

 
 8. Ljubljana és Maribor között fizetős autópálya van. 1996 nyarán az autópálya 67%-a 

autóútként működött (nem fizetős). Az autópálya kapujában 350 tolárt kellett fizetni. 

Mennyit kellene fizetni, ha a teljes út autópálya lenne? 
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 9.  Kecskére káposztát? 

Egy pásztornak át kell kelnie a folyón egy kecskével, egy kosár káposztával és egy 

farkassal. A csónakkal egyszerre ezek közül csak egyet vihet át a túlpartra. Ha a kecs-

ke és a káposzta egyedül marad, akkor a kecske megeszi a káposztát. Ha a kecske és a 

farkas marad egyedül, akkor a farkas eszi meg a kecskét. Hogyan juthatnak át a másik 

partra, hogy egyikben se essen kár? 
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II. Százalékszámítás 
 
Százalékszámítással már foglalkoztunk. Idézzük fel a tanultakat néhány feladattal! 

 
 10. A nagy árfaló ismét működésbe lépett, de az árakból eltérő százalékokat harapott le. 

Töltsük ki a táblázat hiányzó részeit! 

Termék Régi ár (Ft) Csökkenés (%) Új ár (Ft) 

Tűzhely  5 19999 

Mosópor 3499  2694 

Bébi garnitúra  40 1490 

Gyermek étkészlet 599  497 

Palacsintasütő 3990 43  

 

 11. Az egyik élelmiszerüzlet sajthetet tartott, és a finomabbnál finomabb sajtokat 

csökkentett áron hozták forgalomba. Számold ki az új árakat! 

 ár/kg csökkenés új ár/kg 

Holland sajt  3199 17%  

Füstölt sajt  2379 18%  

Camamber sajt  3219 20%  

 
Megjegyzés: az árakat egészre kerekítve kell megadnunk. 

 
 12. Ferinek a Ft-ja van. Mennyi pénze van Tibinek, ha 

a) Tibi pénze 36%-kal kevesebb, mint Ferié, 

b) Tibi pénze 28%-kal több mint Ferié, 

c) Tibi pénze Feri pénzének a kétszeresénél 150 Ft-tal több, 

d) Tibi és Feri pénzének hányadosa 5,2, 

e) Tibi pénze 42%-a a Feri pénzének 20%-kal csökkentett értékének? 

 
 13. Mennyi valódi narancs jut a szervezetedbe, ha 3 dl-t iszol és 
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a) a dobozra 12% van ráírva; 

b) a dobozra 40% van ráírva; 

c) a dobozra 50% van ráírva; 

d) a dobozra 100% van ráírva? 

Mintapélda4 
 
Kati néni két kosárnyi, összesen 90 kg sárgabarackot árul a piacon. Hány kg volt a 

kosarakban, ha az egyik kosárban lévő barack 25%-a megegyezett a másik kosár-

ban lévő barackok 20%-ával? 

 
Megoldás:  

Az egyik kosárban x, a másikban (90 − x) kg barack volt. 

 x-nek a 25%-a: 0,25x; (90 − x)-nek a 20%-a: 0,2(90 − x).  

 Felírhatjuk a következő egyenletet: 0,25x = 0,2(90 − x), ebből x = 40. Az egyik kosár-

 ban 40 kg, a másikban 50 kg barack volt. 

 Ellenőrzés: 0,25⋅40 = 10; 0,2⋅50 = 10; 40-nek a 25%-a egyenlő 50-nek a 20%-ával. 

 
Keveréses feladatok 
 

 14. Mennyi vizet kellene önteni 3 dl 100%-os narancsléhez, hogy 

a) 50%-os ivólét kapjunk; 

b) 25%-os ivólét kapjunk; 

c) 10%-os ivólét kapjunk? 

 
 15. A szörp házi készítésű, 80%-nyi gyümölcs van benne. A gyerekek hígítva szeretik. Két 

liter szörphöz mennyi vizet kell önteniük, hogy az innivalójuk 32%-os gyümölcsital 

legyen? 

 
 16. 5 liter 12%-os és 3 liter 40%-os gyümölcslevet összeöntöttek. Hány % gyümölcsöt 

tartalmaz a kapott ital? 

Mintapélda5 
 
5 liter 64%-os alkoholhoz hány liter vizet öntsünk, hogy a keverék 38%-os legyen? 
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Megoldás: 

5-nek a 64%-a 5⋅0,64; (5 + x)-nek a 38%-a (5 + x) ⋅ 0,38. 

Táblázatot készítünk, amely segítségünkre lesz a megoldás során. Jelölje x a hozzáön-

tendő víz mennyiségét (literben). 

 Alkohol Víz Keverék 

Mennyiség (liter) 5 x 5 + x 

Töménység (%) 64 0 38 

Oldott anyag 64,05 ⋅  0⋅x  ( ) 38,05 ⋅+ x  

 

Az alkoholtartalom az eredeti és vízzel tovább hígított oldatban ugyanannyi, ezért fel-

írható a következő egyenlőség: 

5 ⋅ 0,64 + x ⋅ 0 = (5 + x) ⋅ 0,38, /szorozzuk az egyenlet mindkét oldalát 100-zal: 

           320 + 0 = 38x + 190, 

                 130 = 38x, 

          .42,3
38

130
==x  

3,42 liter vizet kell öntenünk a keverékhez. 

Ellenőrzés: a szöveg alapján: 8,42 liter vízben 5⋅0,64 = 3,2 liter alkohol van. 3,2 liter al-

kohol 8,42 liter keveréknek a 38%-a. (8,42-nek az 1%-a 0,0842, és 3,2 : 0,0842 = 38.) 

 
 17. 7 liter 40%-os kénsavhoz hány liter 10%-os kénsavat öntsünk, hogy a keverék 14%-os 

legyen? 

 
 18. Mennyi vizet kell kivonni 11 liter 25°-os alkoholból, hogy annak alkoholtartalma  

45°-os legyen? 

 



52    MATEMATIKA „A” • 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE 

 

III. Egyéb szöveges feladatok 

Mozgási feladatok 

 
Mintapélda6 

Reggel 8-kor indul az egyik településről a másikba egy teherautó, és 70 
h

km  állandó sebes-

séggel halad. Fél órával később utána indul egy személygépkocsi, ugyanazon az útvonalon, és 

90 
h

km  állandó sebességgel halad. Hány órakor éri utol a személygépkocsi a teherautót? 

 
Megoldás:  

Tudjuk, hogy a megtett út a sebesség és az idő szorzata.  

Jelöljük a személyautónak a találkozásig eltelt menetidejét t-vel! 

Készítsünk táblázatot! 

 személyautó teherautó 

idő (h) t t + 0,5 

sebesség (
h

km ) 
90 70 

a találkozásig megtett út 90t 70(t + 0,5)

 
A találkozásig mind a két jármű ugyanakkora utat tett meg, ezért felírhatjuk a következő 

egyenletet:  90t = 70(t + 0,5); ebből: 

   90t = 70t + 35, 

   20t = 35, 

     t = 1,75. 

A személyautó 1,75 óra múlva éri utol a teherautót, ez egy és háromnegyed óra. Tehát a 

találkozás időpontja 8 + 1,75 = 9,75, azaz 9 óra 45 perc. 

Ellenőrizzük: A teherautó (1,75 + 0,5) óra alatt 2,25⋅70 = 157,5 azaz 157,5 km-t tett 

meg; 

a személyautó 1,75⋅90 = 157,5; azaz 157,5 km-t tett meg, tehát valóban helyes az ered-

ményünk. 

Ez a táblázat akkor is használható, ha az út (s), az idő (t) és a sebesség (c) közül bárme-

lyik kettőt ismerjük, és a harmadikat szeretnénk kiszámítani. 

Például: 
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Mintapélda7 
 
Egy kerékpáros indul a vasútállomáshoz, és egyenletes sebességgel halad. 10 perc múlva 

utána indul kerékpárral a barátja, és 2 km-rel többet tesz meg óránként, mint az elsőnek induló 

kerékpáros. Így egyenletes sebességgel haladva 40 perc múlva éri utol. Mekkora a két kerék-

páros sebessége?  

 
Megoldás: 

Az előbb induló kerékpáros sebességét jelöljük c-vel.  

Készítsünk táblázatot! (10 perc = 
6
1 óra, 40 perc = 

3
2  óra.) 

 előbb induló gyalogos később induló gyalogos 

idő (h) 
3
2 +

6
1 = 

6
5  

3
2  

sebesség (
h

km ) c (c + 2) 

a találkozásig megtett út 
6
5
⋅ c 

3
2
⋅ (c + 2) 

 

A találkozásig megtett út megegyezik, ezért: 

 
6
5 c = 

3
2
⋅(c + 2) , 

 
6
5 c = 

3
2 c + 

3
4 , 

 
6
5 c − 

3
2 c = 

3
4 , 

  
6
1 c = 

3
4 , 

     c = 8. 

Az előbb induló kerékpáros sebessége 8 
h

km , a később indulóé 10 
h

km . 

Ellenőrzés: az elsőnek induló megtett 8 ⋅ 
6
5  = 

3
20

, azaz 
3
20

 km-t; a második  

10 ⋅ 
3
2  = 

3
20

, azaz szintén 
3
20

 km-t. 
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 19. Egy személyautó, egyenletes sebességgel haladva 6 óra alatt teszi meg a két várost 

összekötő utat. Ugyanezt az utat egy teherautó, egyenletes sebességgel haladva 1 órá- 

val hosszabb idő alatt teszi meg. Milyen távol van a két város egymástól, ha a sze- 

mélyautó 10 km-rel többet tesz meg óránként, mint a teherautó? 

 
 20. Egy vitorlás hajó két tengerparti város közt oda-vissza 9 óra alatt tette meg az utat. 

Szélirányban 16 
h

km , széllel szemben 20 
h

km  sebességgel haladt. Milyen messze van 

egymástól a két város? 

 
Munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 
 
Mintapélda8 

Egy varrodában 60 azonos szabású blúz megvarrásával 6 nap alatt készülnek el. (A munkaidő 

minden nap azonos.) 4 napon át 4 varrónő dolgozik, majd, hogy időre elkészüljenek, az utolsó 

2 napra még 3 varrónőt felvesznek. A varrónők teljesítménye közelítőleg azonos. Egy varrónő 

hány blúzt tud elkészíteni egy nap alatt? 

 

Megoldás:  

Több varrónő több blúzt készít adott idő alatt, mint kevesebb varrónő. Egy varrónő b da-

rab blúzt tud 1 nap alatt elkészíteni. 

Készítsünk táblázatot! 

napok száma varrónők száma blúzok száma

1 1 b 

4 4 4 ⋅ 4b  

2 7 2 ⋅ 7b 

6  16b + 14b 

 

Felírhatjuk a következő egyenletet: 60 = 16b + 14b, amiből b = 2.  

Egy varrónő 2 blúzt tud megvarrni 1 nap alatt. 
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Mintapélda9 

Egy park sövényének nyírására két ember jelentkezik. Az egyik, aki sövénynyíró ollóval dol-

gozik, 6 nap alatt készülne el egyedül a munkával, a másik, aki elektromos sövénynyíróval 

dolgozik, 3 nap alatt befejezné a munkát. A munka sürgős, ezért mind a két embert alkalmaz-

zák. Hány nap alatt készülnek el, ha együtt dolgoznak?  

 

Megoldás:  

Több ember ugyanazt a munkát rövidebb idő alatt végzi el, mint kevesebb ember, ha egymás 

munkáját nem akadályozzák. Azt nem tudjuk, hogy hány méter  hosszú sövényt kell megnyír-

ni, de azt tudjuk, hogy az az ember, aki 3 nap alatt készülne el a munkával, 1 nap alatt az 
3
1  

részével végezne, a másik, aki 6 nap alatt, az 
6
1  részével készülne el. 

Ketten x nap alatt végeznének, ezért az egyik x ⋅ 
3
1  részt; a másik x ⋅ 

6
1  részt nyírna le, ez 

éppen az egész sövény. Ezért felírhatjuk, hogy x ⋅ 
3
1  +  x ⋅ 

6
1  = 1; ebből: 

3
x  + 

6
x  = 1.  

Közös nevezőre hozva, és a nevezővel szorozva: 2x + x = 6, amiből  x = 2.  

A két ember együtt 2 nap alatt végezne a sövénynyírással. 

 

 21. Egy 672 m2 területű tér kőlapokkal történő burkolása 12 nap alatt készül el. 10 napon 

át 4 ember dolgozik, majd az utolsó két napon még 4 embert beállítanak, hogy a mun-

ka időre befejeződjön. Átlagosan hány négyzetméterrel készül el naponta 1 ember? 

 

 22. Egy vízzel telt medencéből két szivattyúval víztelenítenek. Az egyik szivattyú 12 óra 

 alatt, a másik 8 óra alatt tudná a medencét vízteleníteni. Hány óra alatt tudják a vizet 

 kiszivattyúzni, ha a két szivattyú együtt dolgozik? 

 

 23. Hány éves Jutka édesapja? Ha az éveinek számát megkétszerezed, és ehhez a felét, 

majd a negyedét még hozzáadod, akkor egy híján 100-at kapsz. 
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Mintapélda10 
 
Egy kétjegyű szám számjegyeinek különbsége 4. Ha a számot és a számjegyeinek felcserélé-

sével kapott számot összeadjuk, akkor 110-et kapunk. Melyik ez a két szám? 

 
Megoldás: 

 Tízes Egyes A kétjegyű szám 

Eredeti x x + 4 411410 +=++ xxx  

Felcserélt x + 4 x ( ) 40114010410 +=++=++ xxxxx  

 

.3
,6622
,1104011411

=
=
=+++

x
x

xx
 

7434 =+=+x . 

A két szám a 73 és a 37. 

Ellenőrzés: 73 + 37 = 110.  

 
 24. Egy kétjegyű szám egyik számjegye kétszer akkora, mint a másik. Ha a számjegyeket 

felcseréljük, és a keletkezett számból kivonjuk az eredetit, akkor 36-ot kapunk. Melyik 

ez a szám? 

 
 25. Melyik az a kétjegyű szám, amelyben a számjegyek összege 12, és az egyesek helyén 

kétszer akkora szám áll, mint a tízesek helyén? 
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V. Feladatgyűjtemény 
 

 26. Valaki egy híres színésznő életkora iránt érdeklődik. Íme a válasza: „Életkorom éppen 

3
4 -a a hátralevő időm felének, ha száz évig élek.” Hány éves a színésznő? 

 
 27. Brigi kétféle (kék és fekete) tollból 17 darabot vásárolt a boltban 2185 Ft értékben.  

A kék tollak 125 Ft, a fekete tollak 135 Ft-ba kerülnek. Hány darabot vett Brigi a kék, 

illetve a fekete tollakból? 

 
 28. Dóri és Barbi ikrek. Mind a ketten gyűjtik a papírszalvétát. Kettőjüknek összesen 

 650 db szalvétájuk van. 

a) Ha Dórinak x db szalvétája van, hány darab van Barbinak? 

b) Dórinak 200-zal több szalvétája van, mint Barbinak. Mennyi szalvéta van a gyűjte-

ményükben külön-külön? 

c) Dórinak 100 db szalvétával van kevesebb, mint Barbinak. Dóri zokog, csak akkor 

nyugodna meg, ha ugyanannyi szalvétája lenne, mint Barbinak. Mit tanácsolsz, mit 

tegyen Barbi? 

– Valahonnan szerezzen 100 db szalvétát, és adja oda Dórinak. 

– A sajátjából adjon oda 100-at Dórinak. 

– A sajátjából adjon oda 50 db-ot Dórinak. 

– Ne törődjön Dóri fájdalmával. 

 
29. A kertet a kertész 6 óra alatt ássa fel. A kert területe 120 m2. Mennyit ás fel 

a) egy óra alatt; 

b) három óra alatt; 

c) x óra alatt? 

 
 30. Hány db kétrészes ruha (szoknya és blúz) készíthető 20 m és 80 cm szövetből, ha a 

blúzhoz 40 cm-rel több anyagra van szükség, és egy ruhához 2 m 60 cm szövet kell. 

Hány m szövetből készülhet egy szoknya, illetve blúz? 

 
 31. Három évvel ezelőtt ötször idősebb voltam az unokaöcsémnél. Öt év múlva már csak 

háromszor leszek nála idősebb. Hány éves vagyok most? 
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 32. Szilváéknál összegyűltek a gyerekek. Szilva néni szilvás gombócot főz nekik. Ha min-

denki öt gombócot enne, akkor egy gyereknek eggyel kevesebb jutna. Ha azonban 

mindenki csak négyet enne, akkor a fennmaradó két gombócot Szilva néni enné meg. 

Hány gyerek van Szilva néninél? – kérdezik Lakatosék. 

 
 33. Lakatosék meglepetésnek kétféle édes aprósüteményt, összesen másfél kilogrammnyit 

vásároltak. Az egyiknek kg-ja 1700 Ft-ba, a másiknak 2300 Ft-ba került. Az egészért 

3225 Ft-ot fizettek. Hány dkg-ot vettek külön-külön az egyikből és a másikból? 

 
 34. Három nadrágot vásároltunk 24000 Ft-ért. Az első háromnegyed része, a másodiké 

kétszerese volt a harmadik árának. Mennyibe kerültek a nadrágok külön-külön? 

 
 35. Mennyi pénze van Áginak, ha pénzének négyötöd része 140 Ft-tal több, mint az egy-

harmad része? 

 
 36. Marietta megnőtt, így szobája szűk lett. Szülei elhatározták, hogy az erkély 

beépítésével megnagyobbítják a helyiséget. Hány százalékkal nőtt az alapte-

rülete, ha a szoba méretei: 3,5 m×2,5 m, és az erkély méretei: 1,2 m×2,5 m? 

 

 37. Az új nyugdíjtörvény alapján a kezdő szakemberek jövedelmük 6%-át valame-

lyik nyugdíjpénztárba fizetik. (Ezzel leendő nyugdíjuk egy részét alapozzák 

meg.) Számold ki, mekkora jövedelem esetén lesz a befizetett összeg 13400 

Ft! 

 
 38. Forintosék hirtelen nagy összegű pénzhez, 1,2 M Ft-hoz jutnak. Mivel most 

nem akarják elkölteni, évi 9%-os hosszú lejáratú kamatra lekötik. Ha három 

hónap múlva szükségük lenne a pénzre, szerinted mennyi kamatot kapnának? 

Egy év múlva mennyi pénzük lenne? 
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 39. Zoli négy hónap múlva 50000 Ft-ot kap. Mennyit kérhet most kölcsön, ha négy 

hónap múlva az 50000 Ft-ból a kölcsönkért pénz kamataival együtt kell vissza-

fizetnie?  

A kölcsön éves kamata 25%. 

 
 40. Egy kabát árát 25%-kal felemelték, de nem volt elég kelendő, ezért az új árat 

25%-kal csökkentették. Ki járt jobban: az eladó vagy a vevő? 

 41. Egy 36 éves anyának 6 éves fia van. Hány év múlva lesz az anya háromszor annyi 

idős, mint a fia? 

 

 42. A hajó és a kapitány együtt hetven éves. Hány éves a kapitány, ha a hajó most kétszer 

olyan idős, mint a kapitány volt akkor, amikor a hajó annyi idős volt, mint most a ka-

pitány? 

 

 43. Osszunk el 92 szaloncukrot három gyerek között, úgy hogy az elsőnél lévő cukrok 

száma egyenlő legyen a másodiknál lévő szaloncukrok számának 
3
2  részével és a 

harmadik gyerek szaloncukrainak 
4
3 -ével. 

 

 44. Elutazás előtt zoknikat csomagolok. A fiókból kivettem három pár zoknit, majd a ma-

radék egyharmadát. Később kivettem a fiókból még egyet, ekkor a zoknik fele maradt 

a fiókban. Hány pár zoknim van? Mennyit vittem magammal az utazásra? 
 

 45. Zoli, Krisztián, Laci és István szeretnék megvenni a kedvenc Play Station játékukat. 

Zoli beleadott 3250 Ft-ot. Krisztián feleannyit, Laci harmadannyit, István negyed- 

annyit fizetett, mint a többiek összesen. Mennyibe került a játék? 

 
 46. Fejtsd meg Diophantosz, görög matematikus sírfeliratát! 

 
„Vén Diophantoszt rejti e kő. Bár ő maga szunnyad,  
megtanította a sírt, mondja el élte sorát. 
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Évei egy hatodát tölté ki a gyönge gyerekkor,  
még feleannyi lefolyt, s álla szakálla kinőtt. 
Egy heted eltelt még, és nászágy várta a férfit,  
elmúlt újra öt év, és fia megszületett.  
Ez feleannyi napig láthatta a fényt idefenn, mint  
atyja, mivel neki így szabta az isteni sors. 
Őt gyászolva a sír felé hajlott agg Diophantosz, 
négy évvel később ő is elérte a célt. 
Mondd, hány esztendőt élt hát meg gyászban, örömben, 
S itta az édes fényt, míg hona lett ez a sír?” 
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Ajánlott szakmai jellegű feladatok 
 
 

Egyenletek 
 
 
1. Egy gazdaságban a jobb minőségű földeken hektáronként átlagosan 4 tonna, a kevésbé jó 

minőségű földeken 3 tonna gabona termett. Összesen 120 hektáron termeltek gabonát. Az 

összes hozam 420 tonna volt. Hány hektár a jobb minőségű föld? 

 
2. Két 100 literes boroshordóban összesen 140 liter bor volt. Mindegyikből kivettek 10–10 

litert. Ezután az első hordóban maradt bor 25%-a egyenlő lett a második hordóban lévő 

bor 50%-ával. Hány liter bor volt az egyes hordókban? 

 
3. Állványozáshoz 4 pallót használnak. A legrövidebb palló 4 m, a következő ennél 25%-kal 

hosszabb, a harmadik az első 1,5-szerese. Milyen hosszú a negyedik palló, ha a négy palló 

összhosszúsága 20,5 m? 

 
4. 120 gyapotszedő szedi a gyapotot egy gyapotföldön. A munkásokat a tiszta gyapot után 

fizetik. A leszedett magvas gyapotból 30% tiszta gyapotot nyernek. Minden munkás 

átlagosan 6 kg tiszta gyapotra valót akar szedni. Legalább hány kg magvas gyapotot kell 

leszedniük? 

 

5. Egy csomag kötszerből az egyik nővér elhasználta a csomag 
3
1  részét, a másik ennél  

4 m-rel többet, és még maradt 12 m. Hány méteres a kötszercsomag? 
 
6. Egy ház külső vakolásán 3 kőműves dolgozik. Az egyik 2 nap, a másik 2,5 nap, a 

harmadik 3 nap alatt végezne egyedül a vakolással. Hány nap alatt végeznek együtt? Hány 

órai munkának felel ez meg, ha 1 munkanapot 8 órának tekintünk? 

 
7. Egy raktárból egy tehergépkocsi indul, amely óránként 50 km utat tesz meg. Három- 

negyed órával később utána indul egy másik teherautó, amely 60
h

km  sebességgel halad. 

Hány óra múlva éri utol a második autó az először indított tehergépkocsit? Hány 

kilométerre vannak ekkor a kiindulási helytől? 
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8. Egy ládában 120 db öntvény van. Az öntvények kétfélék. Az egyik öntvény tömege  

3 kg, a másiké 5,5 kg. Az öntvényekkel teli láda tömege 500 kg, az üres láda 5 kg. Hány 

db 3 kg-os és hány db 5,5 kg-os öntvény van a ládában? 

 
9. Egy bizonyos termék gépi megmunkálásával a szakmunkás 12 perc alatt készül el. A ta- 

nulónak egy munkadarab megmunkálása kicsit tovább tart. A gépen a szakmunkás és a 

tanuló felváltva dolgoznak. Mindketten 15–15 munkadarabot munkálnak meg. A 8 órás 

műszak alatt a gépállás 75 perc volt. Mennyi idő alatt munkál meg egy munkadarabot a 

tanuló? 

 
10. Egy tengely megmunkálásán 3 tanuló dolgozik. A mester elindítja a munkát, és elkészíti a 

tengely 23 cm-es darabját. Ezután az első tanuló elkészíti a tengely 
4
1 , a második az 

3
1 , a 

harmadik az 
6
1  részét. Ezzel el is készül az egész tengely. Hány cm hosszú a tengely? 

 
11. Egy családi ház nappali szobájában hőszabályozó műszert szereltek fel. A műszer, a 

műszer tartálya és a szerelési munka együttes költsége 24000 Ft-ba kerül. A műszer ára a 

tartály árának 15-szöröse. A szerelés ára fele a műszer és a tartály együttes árának. 

Mennyi volt az anyagköltség (a műszer ára, tartállyal együtt), és mennyi volt a munkadíj? 

 
12. Egy településen csatornáznak. Januárban erős fagyok voltak, ezért nem tudtak dolgozni. 

Márciusban háromszor annyi csatornát fektettek le, mint februárban. 

A második és harmadik negyedévben kétszer annyi készült el, mint az első negyedévben. 

A negyedik negyedévben pontosan annyi csatornát fektettek le, mint az első negyedévben. 

Összesen 48 km csatornát építettek. Hány km csatornát fektettek le az I., a II., a III. és a 

IV. negyedévben? 

 

13. Egy hétvégi ház két helyiségének hőszükséglete 68250
h
J . A kisebb helyiség hőszük- 

séglete 25%-kal kevesebb, mint a nagyobbé. Mekkora az egyes helyiségek hőszük- 

séglete? 
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14. Egy nagy építkezéshez 2 teherautó folyamatosan szállítja a téglát. Az építkezésről egy 

üres teherautó indul a téglagyárba. Vele egyszerre indul vissza a téglagyárból, ugyanazon 

az útvonalon, a téglával megrakott teherautó. A teherautók sebessége üresen 70 
h

km , 

téglával megrakodva 56 
h

km . Az út az  építkezés helyétől a téglagyárig 68 km. Az indu- 

lástól számítva mennyi idő múlva találkoznak? Hány km utat tettek meg addig az egyes 

gépkocsik? 

 
15. Egy termálvizes gyógyfürdő melegvizes medencéjében 30 oC-ra kell a víz hőmérsékletét 

beállítani. A termálvíz 70 fokos, a vezetékes víz 10 fokos. Hány liter vezetékes vizet kell a 

termálvízhez vezetni, hogy a 10 m széles, 30 m hosszú medencében, 1,5 m magasságig 

érő 30 fokos víz legyen? 

 
16. Egy nyomdában 3 gépen 23200 ívet nyomtak ki egy 8 órás műszak alatt. Két gépnek 

azonos a teljesítménye. A harmadik gép teljesítménye 10%-kal kevesebb, mint a másik 

két gépnek egyenként. Hány ívet nyomnak ki az egyes gépek egy műszak alatt? Hány 

órával kellene tovább dolgoznia a harmadik gépnek, hogy ugyanannyi ívet nyomjon ki, 

mint a másik két gép egyenként, egy 8 órás műszak alatt? (Egy A/0 jelű papírív mérete: 

841 mm×1189 mm.)  

 
17. Egy faanyagraktárból háromféle faanyagot szállítottak el, összesen 138 m3-t. Tölgyfából 

kétszer annyi m3-t, mint fenyőből, és bükkfából 22 m3-rel kevesebbet, mint tölgyfából. 

Hány m3 fát vittek el az egyes fafajtákból? 

 
18. Egy könyvkötészetben a kötésre váró könyvek bekötését 2 hét alatt végeznék el. 

Ha naponta 5 könyvvel többet kötnének be, akkor 8 munkanap alatt elkészülnének. (A heti 

munkaidő: 5 munkanap, napi 8 óra.) Hány darab könyvet kell bekötni? 

 
19. Egy fogaskerék 3-szor fordul körbe, amíg a hozzákapcsolt nagyobb fogaskerék csak 

egyszer. Ha a kisebb keréken 6-tal több fog lenne, akkor csak kétszer fordulna körbe, 

amíg a nagyobb kerék egyszer. Hány foguk van az egyes kerekeknek? 
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20. Egy háziorvosi rendelőben a megjelent betegek egy része csak gyógyszert írat, másik 

része egészségügyi rutinellenőrzést végeztet (vérnyomásmérés, testsúly-ellenőrzés), a 

többi akut betegséggel jön. Az orvosi napló szerint 261 személy vette igénybe a házi- 

orvosi rendelő szolgáltatását. Háromszor annyian kértek receptet, és 41-gyel többen jöttek 

akut betegséggel, mint ahányan rutinellenőrzésre jöttek. Hányan szenvedtek akut beteg- 

ségben? 

 
21. Egy kórház sebészeti osztályán három szinten ápolják a betegeket. Az első szinten van a 

járóbeteg-rendelés, és a fekvőbeteg férfiak egy része. A második szinten vannak a műtők 

és a többi férfi. A harmadik szinten a nők. Az első szinten 12 ággyal van kevesebb, mint a 

másodikon. A harmadik szinten 5-tel kevesebb, mint az első két szinten együttvéve. Hány 

ágy van az egyes szinteken, ha a három szinten összesen 143 ágy van? 

 
22. A kórház alagsorában vannak elhelyezve a rehabilitációt szolgáló intézmények, különböző 

mozgásterápiákhoz, gyógytornához használt helyiségek. Egy csőtörés következtében az 

alagsort elárasztotta a víz. Két szivattyúval szivattyúzták ki a vizet. Az egyik szivattyú  

4 óra alatt, a másik 9 óra alatt szivattyúzná ki egyedül a vizet. Mennyi idő alatt 

szivattyúzta ki a vizet a két szivattyú egyszerre működve? 

 
23. 500 g 10%-os élettani tisztaságú konyhasóoldatból 9%-os élettani sóoldatot kell 

készítenünk. Hány g desztillált vizet kell 500 g 10%-os konyhasóoldathoz önteni, hogy 

9%-os élettani sóoldatot kapjunk? 

 
24. Egy fodrász átlagosan 1,5 óra alatt készít el egy frizurát. A mosás és vágás ugyanannyi 

időt vesz igénybe. A hajberakás és szárítás ennél 5–5 perccel hosszabb időt vesz igénybe. 

A fésülés ugyanannyi idő alatt készül el, mint a berakás. Hány percet vesznek igénybe az 

egyes műveletek? 

 
25. A hosszú haj szőkítéséhez 270 g 8%-os hidrogénhiperoxid (H2O2) oldatot használnak. Ezt 

az oldatot 30%-os hidrogén-hiperoxid oldatból készítik. Hány g 30%-os oldatot és hány g 

vizet kell összekeverni ahhoz, hogy 270 g, 8%-os oldatot kapjunk?  
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26. A fodrászüzletben szőke, barna és fekete festékekből többféle árnyalatot is tartanak. 

Szőkéből, barnából ugyanannyi féle, feketéből 3-mal kevesebb féle festék van. Minden 

fekete árnyalatból 3 tubust tartanak. A szőke és a barna minden árnyalatából kétszer annyi 

tubus festék van, mint a fekete egyes árnyalataiból. Hány tubus festék van a szőke, a bar- 

na, és a fekete festékfajtákból, ha összesen 81 tubus festék van az üzletben? 

 
27. Egy szépségszalonban három kozmetikus dolgozik. Az üzletben egy nap alatt 19-en 

veszik igénybe a  kozmetikusok szolgáltatásait. Az egyiknek 1-gyel kevesebb, a másiknak 

2-vel több vendége volt, mint a harmadiknak. Hány vendége volt az egyes kozme- 

tikusoknak? 

 
28. Egy áru nagykereskedelmi ára 1200 Ft. A kiskereskedelmi árrés (másként haszonkulcs) 

8%. Hány forintért árulják az árut a kiskereskedelemben? (Egyszerű árkalkuláció esetén, a 

nagykereskedelmi ár (n), a kiskereskedelmi ár (f), és a kiskereskedelmi árrés (p) közt a 

következő összefüggés áll fenn: n = f − pf .) 

 
29. Mekkora a nagykereskedelmi ára annak a terméknek, amelynek fogyasztói ára 625 Ft, és a 

kiskereskedelmi árrés 9,5%?  

 
30. Mekkora kiskereskedelmi árréssel működik az az üzlet, amely 2600 Ft nagykereskedelmi 

áron vásárolja meg az árut, és 3000 Ft fogyasztói árat alkalmaz? 

 
31. Egy zöldség–gyümölcs üzlet 528 Ft-ért árulja a paradicsomot. A paradicsom nagyker. ára 

420 Ft. A nagyker. árrés 9%. Mennyi volt a termelői ára a paradicsomnak? 

(Egyszerű árkalkuláció esetén a termelői ár: t = n − qf, ahol q a nagykereskedelmi árrés, n 

a nagyker. ár, f a fogyasztói ár.) 

 
32. Az őszibarackot 114 Ft-ért vásárolja meg a nagykereskedés felvásárlója a termelőtől.  

A nagykereskedelmi ár 208 Ft, a nagykereskedelmi árrés 12%. Mennyi az őszibarack 

fogyasztói ára? 

 
33. Egy áruházlánc három üzlete 12300 ezer Ft forgalmat bonyolított le két hét alatt. Az első 

másfélszer annyi forgalmat bonyolított le, mint a második. A harmadik 586 ezer Ft-tal 

többet, mint a második. Mekkora volt az egyes boltok forgalma? 
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34. Egy cukrászat első nap felhasználta cukorkészletének az 
3
1  részét és még 2 kg-ot, a 

második nap a megmaradt rész 20 %-át. Így a harmadik napra maradt 5 kg cukor. Mennyi 

volt a cukrászat cukorkészlete, és mennyi cukrot használtak el az első és a második 

napon? 

 
35. Egy takarítóbrigádban hárman dolgoznak egy munkán, azonos órabérért. Az első takarító  

3 napig dolgozott napi 8 órában, a második ugyancsak 3 napig, napi 5 órában, a harmadik  

2 napig napi 3 órát dolgozott. Mennyi volt az órabérük, ha a munkáért 36000 Ft-ot 

kaptak? 

 
36. Kétféle szaloncukorból édességcsomagokat állítanak össze karácsonyra. Az egyik ára  

180 Ft/kg, a másiké 210 Ft/kg. A 2 kg-os csomagokat 192 Ft/kg egységárú keverékként 

árulják. Mennyit kell beletenni a csomagba az egyes fajtákból?  

 
37. Egy áru árát bizonyos mértékben felemelték, majd, hogy így csökkent a forgalma, 20%-

kal leszállították. Így az áru 4,8%-kal olcsóbb lett az eredeti árnál. Hány százalékos volt az 

eredeti áremelés? 

 
38. Egy traktor a gépállomásról megy a felszántandó területre. Az út egy dombon halad át.  

A traktor felfelé 12 
h

km , lefelé 30 
h

km  átlagsebességgel halad. Az út a gépállomástól a 

szántóföldig 18 km hosszú, és a traktor 54 perc alatt ért oda. Hány km-t tett meg felfelé és 

hány km-t lefelé a traktor? 

 
39. A zöldséges táblát két motoros szivattyúval öntözik. Ha csak a nagyobbik szivattyú 

működik, akkor 6 óra alatt tudják megöntözni a táblát. Ha csak a kisebbik, akkor ez 8 órát 

vesz igénybe. Mennyi idő alatt tudják elvégezni a locsolást, ha egyszerre, mind a két 

szivattyú működik? 

 
40. Egy kisüzemben két szövőgép működik. Az egyik 6 m szőttest sző meg 1 óra alatt, a 

másik 8 m-t. A nagyobbik teljesítményű szövőgép meghibásodott, így fél órával később 

kezdett el dolgozni. Az első gép indításától számítva mikor készül el a két gépen az 

ugyanolyan hosszúságú szőttes? 
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41. Két csévéről különböző finomságú fonalat használnak fel. A 28 tex finomságúból fele 

annyit, mint a 24 tex finomságúból. Milyen hosszú fonaldarabokat használnak fel az egyes 

csévékről, ha a felhasznált fonalak együttes tömege 22,5 g? (A tex a fonal finomságát adja 

meg. 1 tex 1 km fonal grammokban kifejezett tömege.) 

 
42. Egy műhelyben, az egyik polcon háromféle csavar található. M6-os csavarból 100 da- 

rabbal több van, mint M8-asból, és M10-esből 20-szal több, mint fele annyi van, mint a 

másik két csavarból együttvéve. Összesen 800 darab csavar van. Hány csavar van az 

egyes fajtákból? 

 
43. Két benzintartály teljesen tele van benzinnel. Az egyikben lévő benzin 26%-a megegyezik 

a másik tartályban lévő benzin 30%-ával. Az egyik tartályba 50 l-rel kevesebb benzin fér. 

Mennyi a benzintartályok űrtartalma? 

 
44. Mennyi annak a fogaskeréknek a fogszáma, amelynek osztókör átmérője 120 mm és a 

modul 2 mm? 

(A fogaskerék osztóköre az a kör, amelyen a két fogaskerék fogainak az érintkezési 

pontjai helyezkednek el. A két fogaskerék osztóköreinek középpontját összekötő szakasz a 

két fogaskerék tengelytávolsága, amely megegyezik a két osztókör sugarának az 

összegével: d = r 1 + r 2 . A fogaskerék fogszáma (z) függ az osztókör átmérőjétől (d) és a 

modultól (m). A  modul a fogak méretét jellemzi. A köztük lévő összefüggés: z = m ⋅ d .) 

 
45. A két, egymáshoz kapcsolódó fogaskerék fogszámai: z 1 = 25, z 2 =13 és a modul 3 mm. 

Mekkora a két fogaskerék tengelytávolsága? (A tengelytávolság: a = ).(
2 21 zzm

+ ) 

 
46. Hány foga van a nagyobbik fogaskeréknek, ha a kisebbik fogszáma 12, a két 

összekapcsolódó fogaskerék tengelytávolsága 152 mm, és a modul 2,5 mm? (Lásd az 

előző feladatot!) 

 
47. Egy vasaló ohmos ellenállása R = 44 Ω. Mekkora áramot vesz fel az U = 230 V 

feszültségű elektromos hálózatból? 

(Az ellenállás jele: R, mértékegysége: Ω (ohm), a feszültség jele: U, mértékegysége: V 

(volt), az áramerősség jele: I, mértékegysége: A (amper). Az összefüggésük: I = 
R
U  .) 
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48. Hány kWóra villamos energiát használ el évente vasaláshoz a háziasszony, ha a vasaló 

átlagos teljesítménye P = 800 W, és hetente átlagosan 2 órát vasal? 

(Az elfogyasztott villamos energia jele W, mértékegysége Wóra, az egységnyi idő (t) alatt 

elvégzett munka a teljesítmény, amelynek jele: P. Összefüggésük: W = P⋅ t .) 

 
49. Egy szerelőműhelyben 12 járműre, motorkerékpárra és autóra szerelik fel a kerekeket. Az 

összes járművön minden kereket kicserélnek. Hány autó és hány motorkerékpár van a 

műhelyben, ha összesen 34 kereket szerelnek fel? 

 

50. Egy kör alakú versenypálya 5,3 km hosszú. A leggyorsabb autó 220 
h

km , a legkevésbé 

gyors 195
h

km  átlagsebességgel halad. Egyszerre indulnak. Mikor körözi le a gyorsabb 

autó a lassabban haladó autót? 
 

51. Egy gépkocsivezető 90 
h

km  átlagsebességgel megteszi az út 52%-át. Ekkor eléri az 

autópályát, félórára beül a büfébe, majd folytatja útját 120 
h

km  átlagsebességgel. A teljes 

utat 4 óra alatt teszi meg. Mekkora volt a gépkocsi átlag sebessége az egész utazásra 

vonatkoztatva? 

 

52. Egy repülőgép leszállás nélkül, 23
h

km  sebességű hátszéllel, 3,5 óra alatt tette meg a 

menetrend szerinti útját két város közt. Visszafelé ugyanezt az utat 4,6 óra alatt tette meg.  

A szél iránya és sebessége nem változott, és a repülőgép motorja is állandó 

teljesítménnyel működött. Milyen távol van egymástól a két város repülőtere? 

 
53. A folyón egy teherhajó árut szállít az egyik kikötőből a másikba. A hajó sebessége 

állóvízben 13 
h

km  óra. A folyó sebessége 2 
h

km . A visszaút sebességét a folyó sodrásától 

függetlenül, erős szembeszél is lassítja. Ezért a hajó további 2 
h

km  sebességgel lassabban 

halad. Visszafelé a hajó menetideje 6,4 óra. Milyen messze van egymástól a két kikötő? 
 

54. Egy gépkocsivezető 50 
h

km  sebességgel halad a városban. 25 méterrel a lámpa előtt 

lassítani kezd, és egyenletes lassulással a lámpa előtt megáll. Mekkora volt a gépkocsi 

lassulása? (A lassulás: a = 
s

v
2

2

, ahol v a gépkocsi fékezés előtti sebessége, és s a fékút.) 

 



14. MODul
gEOMEtriai  
alapFOgalMaK
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Világunk és mi magunk is térben létezünk. Tárgyak vesznek körül bennünket. Ezeknek a 
tárgyaknak alakjuk van. Több tárgynak hasonló vagy egyforma alakja van. Ha minden egyéb 
szemponttól elvonatkoztatunk és csak a tárgyak alakját tekintjük, testekről beszélünk.  
A testeket felületek határolják.  
 
Általános iskolában már megismerkedtünk a kockával, téglatesttel, hasábbal, hengerrel, gúlá-
val, kúppal és gömbbel.  
Ismételjük át, és egészítsük ki ismereteinket! 
 

I. A testek csoportosítása, jellemzése 
 
A testek csoportosítása 
 

A testeket különböző szempontok szerint 

csoportosíthatjuk. 

Felületüket tekintve lehetnek:  

görbe felületűek és síklapokkal határolt testek, idegen szóval: poliéderek. 

 

 

• Poliéderek: véges sok sokszög által határolt testek 

o hasábok (egyenes és ferde),   

 

 

 

o gúlák (egyenes, ferde, csonka),  

 

 

o egyebek 

 

• Görbe felületű testek: a határoló felületek között van görbe felület is  

 

 

o hengerek (egyenes és ferde),  
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o kúpok (egyenes, ferde, csonka),  

 

 

o gömbök,   

 

 

 

 

o egyebek.  

     

 

 

A testeket csoportosíthatjuk aszerint, hogy konvexek, vagy konkávak. 

 

Konvex testeknek nevezzük azokat a testeket, amelyeknek bármely két pontját összekötő 

szakaszt a test teljes egészében tartalmazza. A konkáv testek a nem konvexek, azaz a testnek 

van legalább két olyan pontja, amelyeket összekötő szakaszt a test nem tartalmazza teljes egé-

szében.  

 

A poliéderek felületét határoló lapok a test éleiben érintkeznek.  

Az élek csúcsokban futnak össze. Egy csúcsból több él is kiindulhat.  

Ha a test felületét az élek (nem feltétlenül minden él) mentén szétvágjuk, és a síkban kiterít-

jük, a test hálóját kapjuk. 

Ha a poliéder hálóját kivágjuk, és az éleknek megfelelő szakaszok mentén megfelelően ösz-

szehajtogatjuk, megkapjuk belőle a testet határoló felületet.  

 

A testeket élvázukkal is szemléltethetjük. Ebben az esetben jobban látható, hogy milyen sík-

idomok határolják a testet, hány éle van a testnek, és hány él fut össze az egyes csúcsokban. 

Az élváz alapján könnyebb megszerkeszteni a testek hálóját is. 
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A testek térfogata, felszíne (ismétlés) 
 
Testek térfogata: annak a térrésznek a mértéke, amelyet a test felülete határol. 

Testek felszíne: a testet határoló felület területe. Síklapokkal határolt testek esetén a határoló 

lapok területeinek összege, görbe felületekkel határolt testek esetében a felszín fogalma 

bonyolultabb (határérték-számítás segítségével történik). 

 

A leggyakrabban előforduló testek térfogatát a következő képletek segítségével számítjuk ki: 

• A kocka térfogata 3aV = , felszíne A = 26a  (a a kocka  éle).  

• A téglatest térfogata abcV = , felszíne )(2 acbcabA ++=  (a, b és c a téglatest élei). 

• A gömb térfogata π3
3
4 rV =  , felszíne π24rA =  (r a gömb sugara). 

• A henger térfogata MrV ⋅= π2 , ahol r az alapkör sugara, M a testmagasság,  

• Az egyenes körhenger felszíne )(2 MrrA += π . 

• A hasáb térfogata: MTV ⋅= (T: alapterület, M: testmagasság),  

felszíne: PTA +⋅= 2  (T: alapterület, P: palást területe). 

• A gúla térfogata 
3
MTV ⋅

= , a kúpé 
3

2 MrV ⋅
=

π . 

Feladatok 
 

 1. Poliéderek-e és konvexek-e a következő testek? 

 a)    b)    c) 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Rajzold le a következő testeket kiterítve (vagyis a testek hálóját):  

négyzet alapú egyenes gúla, henger, kúp, négyzetes oszlop. 
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 3. Egy téglatest egy csúcsba összefutó éleinek hossza 2 cm, 3 cm és 4 cm. Rajzold meg a 

hálóját a füzetedben! 

 
 4. Rajzold le a következő testeket a füzetedbe, és színezd pirossal az alapéleket, zölddel az 

oldaléleket! Rajzold be a testmagasságokat is: 

a) négyzetalapú egyenes gúla;    b) négyzetes oszlop;  

 

 5. Másold át a füzetedbe és egészítsd ki az ábrákat úgy, hogy egy kocka hálóját kapjuk! 

 

   

    

 

 

 6. Lehet-e kockát hajtogatni az alábbi síkidomokból? Másold át papírra, vágd ki és próbál-

kozz! 

 

 7.  Polydronból építsd meg az ábrán látható testeket! 

a) Hányszor annyi építőelem kell a nagyobbhoz?  

b) Hányszor akkora az élek hosszának összege?  

c) Hányszor fér bele a kicsi a nagy belsejébe?  

 

 

 



74    MATEMATIKA „A” • 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE 

 

 

 8.  Állítsd össze Polydronból vagy papírból a négy darab szabályos háromszögből álló 

összes lehetséges síkidomot! Hajtogatással ellenőrizz! Melyik lehet közülük egy sza-

bályos tetraéder hálója? 

 

 9.  Társítsd a testeket a nekik megfelelő testhálóhoz:  

a)    b)      

  

  

  

  

 

 c)    d) 

 

 

 

 

 

 

 1)    2) 

 

 

 

 

 

3)    4) 
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 10. Párosítsd a testeket a „szétszedett” (és átszínezett) párjukkal! 

 a)      1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b)      2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c)      3) 
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 11. Készítsd el a kocka hálóját, és rajzold bele, hogy a test felszínére rajzolt vonal hogyan 

jelenik meg a hálón! 

a)      b) 

 

 

 

 

 

 

 12. Építsd meg Polydron készlettel a következő testeket, és becsüld meg a térfogatukat és 

felszínüket: téglatest, négyzet alapú gúla, szabályos tetraéder. A szükséges adatokat 

(például testmagasság) méréssel határozd meg! 
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II. Feladatgyűjtemény 
 

 13. Hová rajzolhatjuk az (a) és (b) határoló lapokat, hogy a hálóból egy négyszög alapú 

egyenes hasábot lehessen készíteni? 

 

 

 

 

 

 

 14. Hány éle van annak a testnek, amelynek hálója az alábbi ábrán látható! 

a)   b)   c)     d) 

 
 

 

 15. Melyik lehet, és melyik nem lehet egy test hálója? 

a)       b)   c) 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

 

 

a 
b 
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 16. Az ábrán három kocka (A, B, C) és a hálóik láthatók (1, 2, 3). 

 

 
 

a) Melyik háló melyik kockához tartozhat?  

b) A C jelű kocka felszínének hány százaléka van befestve? 

 

 

 

 17. Melyik test hálója ez? Rajzold le másféleképpen is 

a test hálóját! 

a) Téglalap alapú gúláé. 

b) Téglalap alapú hasábé. 

c) Derékszögű háromszög alapú hasábé. 

d) Derékszögű háromszög alapú gúláé. 

 

 
 

 18. A következő szabásrajzon az egyik ragasztó  

fülecske fölösleges. Melyik? 
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 19. Az alábbi rajz egy téglatest hálóját ábrázolja. Mekkorák a téglatest élei? 

 
 

 20. Milyen síkidomok határolják a következő testeket? Add meg azt is, hogy mennyi 

számuk! 

a)      b) 

 

 

 

 

 21. Az alábbi ábrán egy térbeli alakzat és annak lehetséges felülnézeti képei láthatók. Vá-

laszd ki a tényleges felülnézeti képet! 
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 22. Az alábbi ábra bal oldalán négy tárgy képe található, a jobb oldalán pedig felülnézeti 

képeik láthatók. Párosítsd össze a tárgyakat felülnézeti képeikkel! Írd a megfelelő szá-

mot a megfelelő betű mellé! 

 
 

 

 

 

 

 



14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK 81 
 

 

 23. Miklós építőkockákból egy alakzatot rakott össze az asztalon, majd lerajzolta, hogy 

milyennek látja ezt az alakzatot fentről, elölről és balról nézve.  

 
 
Öccse kiegészítette ezt az alakzatot a lehető legkisebb téglatestté úgy, hogy az alakzat-

hoz további építőkockákat rakott. Hány építőkockából áll ez a téglatest?  

a) 12 építőkockából;   b) 14 építőkockából; 

c) 18 építőkockából;   d) 27 építőkockából. 

 

 24. Technikaórán azt a feladatot kapták a diákok, hogy készítsenek piramist  

10 cm×10 cm×10 cm-es kockák összeragasztásával.  

 

 
 

A piramis alapja 24 kockából áll, ahogyan ennek a felülnézeti rajza az 1. ábrán látható.  
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A 2. ábra az első és a második szint egymáshoz viszonyított elhelyezkedését mutatja. 

Minden szint az alatta lévő szintből egy 5 cm széles keretet hagy lefedetlenül.  

 

a) Hány kockára van szükség az egyes szintek elkészítéséhez? Egészítsd ki az alábbi 

táblázatot! 

 

 

 

b) A hetedik szintet figyelmen kívül hagyva milyen szabály szerint változik a szom-

szédos szintekhez szükséges kockák száma? 

 
 

 25. Az ábrán négy üvegedény látható. 

 
(Az 1-es pohár hengernek, a 2-es öblös részének alsó része félgömbnek tekinthető. A 3-as jelű  

kancsó szabálytalan alakú, a 4-es pohár felső része pedig kúp formájú.) 

1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

24 kocka       
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Határozd meg, hogy az egyes üvegedényekben melyik grafikon szerint változik a víz 

magassága az edénybe öntött víz mennyiségének függvényében! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 34. Ica henger alakú bögréje kétszer akkora átmérőjű, de fele olyan magas, mint Annamari 

bögréje. Melyikbe fér több tea? Válaszodat matematikai érvekkel támaszd alá! 

 

 
 





15. MODul
síKiDOMOK
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I. Szögek, szögpárok 
 
A geometria legfontosabb alapfogalmai: a tér, a sík, az egyenes, illetve a vonal és a pont. 

A síkok a térben helyezkednek el, a sík a teret két féltérre bontja. 

Mi most elsősorban a sík geometriájával fogunk foglalkozni. 

A sík egy egyenese a síkot két félsíkra bontja.  

 

 
 

Az egyenest egy pontja két félegyenesre bontja,  

 

két különböző pontja az egyenesen egy szakaszt határoz meg. 

 

A síkban két egyenesnek vagy van közös pontja, akkor metszik egymást, vagy nincs, akkor 

párhuzamosak. 

        

Két párhuzamos egyenes távolsága a két egyenes pontjait összekötő szakaszok közül a legrö-

videbb szakasz hossza. A metsző egyenesek távolsága nulla. 
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Ez általánosan is igaz: két alakzat távolságán a különböző alakzatok pontjait összekötő szaka-

szok közül a legrövidebb szakasz hosszát értjük. Ha van közös pontjuk, akkor távolságuk nulla. 

                           
 

 

Egy pontból kiinduló két félegyenes szöget zár be egymással. 

Megjegyzés: Látható, hogy két szög keletkezik. Ha külön nem jelezzük, akkor a két félegye-
nes szögén a kisebb szöget értjük. 

                                
 

Szögek nagyságát többféle módon mérhetjük. Leggyakrabban a teljes szög 
360
1 -ad részét 

választjuk mértékegységnek, ez az 1o.  

 

Egy adott egyenesre bocsátott merőleges egyenesnek az adott 

egyenessel bezárt szögét derékszögnek nevezték el. A derékszög 

90o-os.          

 

A szöget úgy is származtathatjuk, hogy egy             

félegyenest a kezdőpontja körül elforgatunk. 

Ez esetben a szöget az elforgatás ívével mérjük. 
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A szögeket nagyság szerint a következő csoportokba soroljuk: 

 

 
 

A szög konvex, ha a szögtartományban bárhol kiválasztunk két pontot, akkor az őket össze-

kötő szakasz teljes egészében a szögtartományban van.  

Konvex szögek a hegyesszög, a derékszög, a tompaszög.  

A szög konkáv, ha a szögtartományban találunk két olyan pontot, hogy az őket összekötő 

szakasz nincs teljes egészében a szögtartományon belül. A homorúszög konkáv. 

 

 

Egyenlő szögpárok 

Az egyenlő szögpárok közül a következőket ismertük meg korábban: 

 

• Egyállású szögek: száraik páronként párhuzamosak és azonos 

irányúak. (Ha egy egyenes két párhuzamos egyenest metsz, a 

metsző egyenes azonos oldalán keletkező egyenlő szögek 

egyállású szögek.) 
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• Váltószögek: száraik páronként párhuzamosak, és ellenkező irá-

nyúak. Ilyenek például egy Z-betű szára által az alsó és felső víz-

szintes szakaszokkal bezárt szögek. 

 

 

• Csúcsszögek: speciális váltószögek; egy-egy száruk egy  

egyenest alkot. Ha két egyenes egymást metszi, négy szög keletkezik. Ezek 

közül az átellenes szögpárokat csúcsszögeknek nevezzük.  

A keletkezett szögek közül 2-2 egyenlő nagyságú.  

Két egymást metsző egyenes szögén a keletkezett szögek  

közül a kisebbik szöget értjük.  

 

• Merőleges szárú szögek: száraik páronként merőlegesek egymásra; a merőleges szárú 

szögek között vannak egyenlők és olyanok is, amelyek 180°-ra egészítik ki egymást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egymást kiegészítő szögpárok 

 

Pótszögeknek nevezünk két szöget, ha összegük 90°.  

 

A kiegészítő szögek 180°-ra egészítik ki egymást (összegük 180°): 

 

       
mellékszögek     társszögek 
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Feladatok 
 

 1. A fenti szöveg alapján írd a következő ábra megfelelő helyeire az egymást kiegészítő 

szögpárokat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Töltsd ki az ábra hiányzó részeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Melyik szöghöz társíthatók a következő fogalmak: α pótszöge, β csúcsszöge, β mellék-

szöge, β társszöge? 

 

 

 

 4. Egészítsd ki a mondatot! Egy 

hegyesszög és egy tompaszög 

összege lehet …………… 

         …………………………………………………………………………………………. 
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 5. Keress egyenlő és egymást kiegészítő szögpárokat a következő ábrákon! Betűzd meg a 

 szögeket! 

 
 

 6. Megadták, hogy egy szög mennyivel kisebb a mellékszögénél. Számítsd ki a szöget és a 

mellékszögét! 

a) 100°;  b) 20°;  c) 200°; d) 75°;  e) 23,8°; f) 1,2°. 

 

 7. Rajzolj egy trapézt, és hosszabbítsd meg az oldalakat a csúcsokon túl! Keress egyenlő 

és egymást kiegészítő szögpárokat az ábrán! Végezd el a feladatot paralelogramma 

esetében is! 
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II. Alapszerkesztések 
 
Ha ábrákat készítünk, akkor sok esetben használunk derékszögű vonalzókat és különböző 

sablonokat, mint például olyanokat, amelyekkel téglalapokat, szabályos háromszögeket, görbe 

vonalakat rajzolhatunk. 

Ha ezeket használjuk, akkor általában azt mondjuk, hogy rajzolunk, nem pedig azt, hogy 

szerkesztünk. 

A két derékszögű háromszög csúsztatásával könnyen rajzolhatunk párhuzamos, illetve merő-

leges egyeneseket. 

 
 

 

Az igazi szerkesztés csak körző és egyélű vonalzó használatát engedi meg. 
 
Beszédes ábrákkal ismételjük át a következő szerkesztéseket: 

 

Szakasz felezése 
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Szög másolása 

     
 

   
 

Szög felezése 

 

   
 

 

Egyenesre merőleges szerkesztése adott külső pontból 
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Egyenes adott pontjára merőleges szerkesztése  

    

  
   

 

Párhuzamos egyenespár szerkesztése egymást követő két merőleges szerkesztésével történhet. 

 

   
 

 

 

Feladatok 
 

 8. Rajzolj egy tetszőleges, 180o-nál kisebb szöget, és 

 a) másold le,  

 b) felezd meg! 

 

  9. Rajzolj egy tetszőleges egyenest, és rajzolj egy erre merőleges egyenest 

 a) egy adott külső pontból, 

 b) az adott egyenes egy adott pontjában! 

 

 10. Rajzolj egy tetszőleges szakaszt, és azt felezd meg! 
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III. Háromszögek 
 

A síkidomok és tulajdonságaik a mindennapokban fontos szerepet játszanak. Például a házak 

és terek építése, burkolása során, szabásminta elkészítésekor, a megtervezett bútor anyagkölt-

ségének megbecsüléséhez szükséges, hogy a síkidomokat meg tudjuk tervezni, a kerületüket 

és területüket ki tudjuk számítani, és ismerjük a legfontosabb tulajdonságaikat.  

 

 

A sokszögeket szakaszok határolják. Sokszög: a háromszög, négyszög, ötszög stb. 

Foglaljuk össze azokat a legfontosabb ismereteket, amelyeket a háromszögekről korábban 

tanultunk. 

 

A szakaszokat, így az ABC háromszög oldalait is az 

ábécé kisbetűivel jelöljük (a, b, c). A pontokat, így a 

háromszög csúcsait is az ábécé nagybetűivel jelöljük 

(A, B, C). A szögek jelölésére görög betűket haszná-

lunk (α, β, γ). (Az A csúcsnál az α szög, vele szem-

ben az a oldal található.) 

A szögeket a csúcspontjuk és a száraikon lévő egy-egy pont betűjelével is megadhatjuk.  

Például az α szöget így is jelölhetjük: CAB szög.  

A háromszög szögeire vonatkozó állítások közül a legfontosabb: 

 

 

A háromszögek oldalainak és szögeinek kapcsolatára fennáll a következő két állítás: 

 

 

 

 

 

 

 

A háromszög belső szögeinek összege 180°. 

Egy háromszögben egyenlő oldalakkal szemben egyenlő szögek 
vannak (egyenlőszárú háromszög). 

A háromszögben hosszabb oldallal szemben nagyobb szög ta-
lálható, mint a rövidebb oldallal szemben. 
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Minden háromszög oldalaira teljesül a háromszög-egyenlőtlenség: 

 

 

 

A háromszögek külső szögeire teljesül, hogy: 

 

 

°=++ 360''' γβα . 

 

 

 

 

.;; ''' βαγγαβγβα +=+=+=  

 

Háromszögek csoportosítása 

Szögeik szerint:  

 hegyesszögű háromszögek (minden szögük hegyesszög), 

 derékszögű háromszögek (egyik szögük derékszög, a többi hegyesszög), 

 tompaszögű háromszögek (egyik szögük tompaszög, a többi hegyesszög). 

Oldalaik szerint: 

 egyenlő oldalú háromszögek (minden oldaluk egyenlő), 

 egyenlőszárú háromszögek (két oldaluk egyenlő), 

 általános háromszögek (minden oldaluk különböző).  

 

A háromszög bármely két oldalának összege nagyobb a harmadik oldalnál. 

A háromszög külső szögeinek összege 360°. 

A háromszög bármely külső szöge megegyezik a nem mellette 
fekvő két belső szög összegével. 
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Feladatok 
 

 11. Mit írhatnánk A, illetve B helyére? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. Derékszögű háromszögben hogyan nevezzük a derékszöggel szemben levő oldalt? 

 

 13. Egy derékszögű háromszögben az α szög 48°-os. Mit mondhatunk az α-val szemközti 

oldal hosszáról? 

 

 14. Fejezd be a mondatokat! 

a) Azt a háromszöget, amelynek minden szöge különböző, ……………… háromszög-

nek nevezzük. 

b) A két egyenlő szöggel rendelkező háromszöget ……………… háromszögnek ne-

vezzük. 

c) Egy háromszög akkor és csakis akkor szabályos, …………………………………… 

 

 15. Keress olyan tulajdonságokat, amelyek igazak az egyes síkidomokra! 

a) egyenlőszárú háromszög;  b) szabályos háromszög; c) derékszögű háromszög. 
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 16. Derékszögű háromszögben az egyik szög 35°-os. Mekkorák a háromszög szögei? 

 

 17. Egyenlőszárú háromszögben az egyik szög 42°-os. Mekkorák lehetnek a háromszög 

hiányzó szögei? 

 

 18.  Adj meg  legalább 5 olyan szakaszhármast az alábbiak közül, amelyekből (mint 

oldalakból) lehet háromszöget szerkeszteni! 

 

 

 

 

 19. Egy háromszögben az oldalak aránya b : a : c = 2 : 3 : 5. Melyik a leghosszabb oldala? 

 

 20. Mekkorák a háromszög szögei, ha két külső szöge: 

a) 130° és 174°;   b) 87° és 116°; c) 136° és 98°? 

 

 21. Adott egy háromszög egyik szöge és a másik két külső szög aránya. Számítsd ki a 

hiányzó szögeket! a) 70° és 2 : 3;  b) 30°, 8 : 13.  

 

 22. Szerkessz háromszöget, ha adott két oldala (a és b), és az a oldallal szemközti α szög. 

a) a = 10 cm, b = 8 cm, α = 45°;  b) a = 4 cm, b = 10 cm, α = 45°;   

c) a = 5 cm, b = 3 cm, α = 60°. 

 

A háromszög nevezetes vonalai, pontjai 
 

A következő ábra áttekinti, hogy a háromszög milyen nevezetes vonalaival foglalkozunk. 

Minden vonalhoz tartozik egy definíció (meghatározás) és egy tétel (tulajdonság), amelyet 

feladatmegoldásokban is használhatunk. 
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A szögfelező olyan egyenes, amely felezi a háromszög belső 

szögét. Jelölése: fα , fβ, , fγ .  
 

A háromszög szögfelezői egy pontban metszik egymást, ez a 

pont a háromszögbe írható kör középpontja. 

 

 

 

Az oldalfelező merőleges olyan egyenes, amely átmegy az oldal 

felezőpontján, és merőleges az oldalra. Jelölése: fa , fb , fc. 

A háromszög oldalfelező merőlegesei egy pontban metszik egy-

mást, ez a pont a háromszög köré írható kör középpontja. 

 

A magasságvonal a háromszög csúcspontjából a szemközti 

oldal egyenesére állított merőleges egyenes.  

Jelölése: ma , mb , mc . 

A háromszög magasságvonalai egy pontban metszik egymást, 

ez a háromszög magasságpontja. 
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A súlyvonal a háromszög csúcsát a szemközti oldal felező-

pontjával összekötő szakasz. Jelölése: sa , sb , sc . 

A háromszög súlyvonalai egy pontban metszik egymást, ez a 

háromszög súlypontja. A súlyvonalak harmadolják egymást 

úgy, hogy a csúcs felé esik a súlyvonal kétharmad része. 

 

A háromszög középvonala két oldalának felezőpontját össze-

kötő szakasz. 

A háromszög középvonala párhuzamos és feleakkora, mint 

a harmadik (nem felezett) oldal. 

;|| ,|| ,|| ckbkak cba   .
2

,
2

,
2

ckbkak cba ===  

A háromszög kerülete az oldalak hosszának összege. Területét úgy számoljuk ki, hogy bár-

melyik oldal hosszának mérőszámát megszorozzuk a hozzá tartozó magasság hosszának mé-

rőszámával, és a szorzatot kettővel osztjuk.  

 

 

 

 

A derékszögű háromszög területét kétféleképpen is fel lehet írni: 
22
mcbaT ⋅

=
⋅

= . 

 

 

 

 

 

A derékszögű háromszög oldalaira érvényes a Pitagorasz-tétel. 

 

 

 

 

 

 

 

cbaK ++= . 
222

cba mcmbmaT ⋅
=

⋅
=

⋅
= . 

Pitagorasz-tétel: a derékszögű háromszögben a befogók hosszának 
négyzetösszege egyenlő az átfogó hosszának négyzetével:  
 

c2 = a2 + b2 ; a és b: befogók, c: átfogó. 
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A Thalész-tételt is régóta ismerjük:  

Ha egy kör átmérőjének két végpontját a körvonal bármely másik pontjával ösz-

szekötjük, akkor derékszögű háromszöget kapunk. Az átmérő a derékszögű há-

romszög átfogója.  
 

 

 

 

 

 

 
A Thalész-tétel megfordítása: 

Egy derékszögű háromszög köré írt kör középpontja mindig az átfogójának fele-

zőpontja lesz. Az átfogó a kör átmérője. 

 

Feladatok 
 

 23. A következő táblázat háromszögek oldalainak hosszát adja meg. Melyik adatoszlop ad 

 meg derékszögű háromszöget? 

 A B C D E F G H 

a 7 3 7 5 8 8 20 6 

b 6 4 13 12 15 8 21 7 

c 8 5 11 13 17 8 29 6 

 

 24. Egy súlyvonal a háromszöget két részre osztja. Mit mondhatunk, ha ezek területeit 

összehasonlítjuk? 

 
 25. Szerkessz háromszöget, ha adottak a következő adatok (a szokásos jelölésekkel)!  

a) 3=a cm, 5=b cm, °= 60γ ; b) 5=b cm, 7,3=c cm, °= 47β ; 

c) 7=a cm, °=°= 45,48 γβ ; d) 4,6=b cm, °=°= 60,30 γα ; 

e) 4=a cm, 5=am cm, °= 45β ; f) 6=a cm, 2,3=as cm, 7,3=b cm; 

g) 8,4=b cm, 3=bm cm, °= 30α ; h) 8,4=c cm, 2,5=cs cm, °= 70α . 
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 26. Szerkessz derékszögű háromszöget, ha adott az átfogó (8 cm), és az átfogóhoz tartozó 

magasság (3,5 cm)! Hány megoldás van?  

 

 27. Szerkessz háromszöget, ha a szokásos jelölésekkel c = 6 cm, sc = 4,7 cm, α = 35º. 

 

 28. Szerkessz háromszöget, ha a szokásos jelölésekkel a = 6 cm, ma = 4,7 cm, b = 7,3 cm. 

 

 29. Egy egyenlőszárú háromszög alakú padláshomlokzat méretei: a padlás magassága  

3,6 m, a ház szélessége 5,4 m. Szerkeszd meg a homlokzat 1:100 arányban kicsinyített 

rajzát! 

 

 30. Igaz vagy hamis a következő állítás: ha a derékszögű háromszögben az átfogó felező-

pontját összekötjük a derékszögű csúccsal, akkor két egyenlőszárú háromszög kelet-

kezik? 

 

 31. Petinek egy derékszögű háromszög alakú föld-

terület kerületét és területét kell meghatároz-

nia, azonban a mérést áthatolhatatlan bokros 

részek nehezítik. Szerencséjére a háromszög 

oldalfelező pontjait korábban meghatározták, 

és egy-egy karóval megjelölték. Peti megmér-

te ezeknek a karóknak a távolságát egymástól: 13 m, 22 m és kb. 25,55 m. Hogyan ha-

tározhatók meg ezekből a keresett adatok, és mekkora a földterület kerülete? 
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IV. Sokszögek és négyszögek 
 
Már általános iskolában megismerkedtünk a négyszögekkel, sokszögekkel. Tekintsük át eze-

ket! 
 
Konvex sokszög: bármely két belső pontját összekötő szakasz a 

sokszögön belül halad. A nem konvex, azaz konkáv sokszögben 

van két olyan pont, melynek összekötő szakasza a sokszögön kívül 

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

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

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

nek a sokszög minden oldalegyenese az érintője). 

 
Speciális négyszögek definíciói 
 
Trapéz: olyan négyszög, amelynek van párhuzamos oldalpárja. 
Paralelogramma: olyan trapéz, amelynek van két párhuzamos oldalpárja. 
Rombusz: olyan paralelogramma, amelynek minden oldala egyenlő. 
Téglalap: olyan paralelogramma, amelynek minden szöge derékszög. 
Négyzet: olyan paralelogramma, amelynek minden oldala és szöge egyenlő. 
Deltoid: olyan négyszög, amelynek van két egyenlő szomszédos oldalpárja. 
 
Feladatok 
 

 32. Válaszd ki az igaz állításokat: 

a) Minden paralelogramma trapéz is. 

b) Minden téglalap rombusz is. 

c) A rombuszok paralelogrammák is. 

d) Minden rombusz deltoid. 

e) Minden téglalap paralelogramma.   

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

g) A négyszögben a belső szögek összege 360°. 

h) Minden sokszögben a belső szögek összege 360°. 

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

j) Van olyan trapéz, amelyik deltoid is. 
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k) Van olyan rombusz, amelyik nem trapéz. 

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

m) Minden négyszögbe írható mind a négy oldalát érintő kör. 

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

 

 

 

 

 

 

 34. A következő ábrán a négyszögeket 

csoportosítottuk az oldalak egyenlő-

sége szerint. Mit írhatunk a ?  

helyére? 

 

 

 

 

 35. A következő ábrán a négyszögeket cso-

portosítottuk az oldalak párhuzamossá-

ga szerint. Mit írhatunk A, B és C he-

lyére? 

 

 

 36. A következő ábrán a négyszögeket csoportosítottuk. Mit írhatunk a ?-ek helyére? 
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 37. Mi a véleményed a következő halmazábrákról? 

 

a)       b) 

 

 

 

 

 38. A speciális négyszögek közül melyik lehet, és melyik nem lehet konkáv négyszög? 

Válaszodat indokold! 

 

 39. Igaz-e, hogy egy háromszög minden csúcsa egy síkban helyezkedik el? És egy 

négyszögé vagy ötszögé? 

 
A sokszögek szögei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mintapélda1  

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

 

Megoldás:  

5 egybevágó, egyenlőszárú háromszög található az ötszög kö-

ré írható kör középpontjánál, így egy középponti szög nagysá-

ga °=
° 72

5
360 . A belső szög °=°−°=⋅ 108721802 α . A kül-

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

5 · 108° = 540°, a külső szögek összege 5 · 72° = 360°.  
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Mintapélda2  

Mennyi a hatszög belső szögeinek összege? 

Hány átló húzható egy 6 oldalú sokszög egy csúcsából? 

 

Megoldás:  

Bontsuk háromszögekre a hatszöget. 

Húzzunk egy csúcsból átlókat a hatszög csúcsaiba! 

A hatszögnek 6 csúcsa van.  

Az 6 csúcs közül 1 csúcsból indulnak ki az átlók.  

A 2 szomszédos csúcshoz nem húzható átló, hiszen azo-

kat egy-egy oldal köti össze azzal a csúccsal, amelyből az 

átlók indulnak. Tehát a hatszögben egy csúcsból (6 − 3) = 3 átló húzható. Ez a 3 átló  

(6 − 2) = 4 háromszögre bontja a hatszöget. Minden háromszög szögeinek összege 180o.  

Ezért a hatszög belső szögeinek az összege 4⋅180o = 720o. 

 

Általánosan is igaz: egy n oldalú sokszög egy csúcsából 3−n  átló húzható, ami a sokszöget 

2−n  kis háromszögre bontja. A sokszög szögösszege épp ezen kis háromszögek belső szöge-

inek összege. 

 

 

 

A belső és a külső szögek 180°-ra egészítik ki egymást. A külső szögek összegét úgy kapjuk, 

hogy °⋅180n -ból kivonjuk a belső szögek összegét: °=°⋅−−°⋅ 360180)2(180 nn . 

 

 

 

 

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

Az n oldalú konvex sokszög külső szögeinek összege: 360°. 
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Feladatok 
 

 40. Számítsd ki a szabályos sokszög szögeit és szögösszegét, ha csúcsainak száma: 

a) 8;   b) 10;   c) 15. 

 

 41. Egészítsd ki a szabályos sokszögre vonatkozó táblázatot! 

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

csúcsok száma 6 10 n      

egy belső szög nagysága    150° 160°    

egy külső szög nagysága      40°   α  

belső szögek összege       540°  

 

 42. Mekkorák a trapéz hiányzó szögei, ha két szemközti szöge  

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

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

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

szög? 

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

oldalak hajlásszögei? 

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

szögeket zárnak be az átlók az oldalakkal? 

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

is! 
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Mintapélda3 

Válaszoljunk a következő kérdésekre! 

a) Melyik négyszögben felezik az átlók a szögeket? 

b) Melyik négyszögben felezik egymást merőlegesen az átlók? 

c) Melyik négyszögekben felezik egymást az átlók? 

Megoldás: 

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

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

c) Mindenben, ami paralelogramma: általános paralelogrammában, téglalapban, rom-

buszban, négyzetben. Azaz a középpontosan szimmetrikus négyszögekben. 

 

Mintapélda4 

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

Megoldás:  

Először rajzoljuk meg azt a háromszöget (ez 

lesz az AB’D ∆), amelynek alapja 16 – 6 = 

=10 (cm) és további két oldala a trapéz két 

szárának hossza! 

Ezután hosszabbítsuk meg a háromszög alapját 16 cm hosszúra (B pont), majd húzzunk 

ezzel párhuzamost a D ponton keresztül, és mérjünk fel erre 6 cm-t (C pont). 

Az ABCD négyszög a keresett trapéz. 

 

A konvex sokszögek területe  
 

A konvex sokszögek területének kiszámítását visszavezetjük a háromszögek területének ki-

számítására: egy csúcsából kiinduló átlókkal háromszögekre 

bontjuk a sokszöget, ezeknek a területeit kiszámoljuk, majd 

összeadjuk. 

 

 

 
T = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 
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Mintapélda5 

Számítsuk ki az ábrán található négyszög területét, ha a négy-

zetrács egységnyi oldalú négyzetekből áll!  

Megoldás: 

Két háromszögre bontjuk a négyszöget, és külön szá-

moljuk a területeket: 
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T = T1 + T2 = 17 területegység. 

 

A speciális négyszögek területei 

• Deltoid területe: a két átló szorzatának a fele: 
2

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

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

 

• Trapéz területe: a párhuzamos oldalak 

 összegének a felét szorozzuk  

 a trapéz magasságával: mcaT ⋅
+

=
2

. 

 

• Paralelogramma területe: az oldal és a hozzá tartozó magasság szorzata: amaT ⋅=  

 

• Téglalap területe: két szomszédos oldalának szorzata: baT ⋅= . 
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• Négyzet területe: a két oldal hosszának szorzata: 2aT = . (Kiszámítható a 
2

2dT =  kép-

lettel is, ahol d a négyzet átlója.) 

 

 48. Számítsd ki az ábrán látható sokszögek területeit rácsegységben (a kis négyzetek 

oldalhossza 1 egység)! 

 

 49. Rajzold le, hogyan lehet átdarabolással készíteni 

a) deltoidból téglalapot;  b) paralelogrammából téglalapot; 

c) trapézból téglalapot;  d) trapézból paralelogrammát. 

 

 50. Határozd meg a deltoid területét, ha a hosszabb átlója 20 cm, amit a 8 cm-es másik átló 

1 : 3 arányban oszt! 

 

 51. Töltsd ki a táblázatot, amelyben a és b a téglalap szomszédos oldalai, K a kerülete, T a 

 területe! 

 

 

 

 

 

 

a b K T 

3 cm 5 cm   

400 cm  20 m  

 0,03 m 11,3 cm  

430 cm   25,37 m2 
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 52. Egy trapéz alapjai 14,6 cm, illetve 63 mm, a magassága 5 cm. Mekkora a területe? 

 
 53. Egy trapéz területe 40 cm2, magassága 40 mm, egyik alapja 12 cm. Mekkora a másik 

alapja? 

 
 54. Egy trapéz alapjai 10 cm, illetve 16 cm. A hosszabb alapon fekvő szögei 60°-osak. 

Mekkora a kerülete? 

 
 55.  Az ábrán látható négyzetet 90 fokkal az óramutató járásával 

megegyező irányba elforgatjuk a középpontja körül.  

Melyik ábra mutatja az elforgatás eredményét?  

MA03501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56. Egy  trapéz alakú terem méretei: derékszögű szára 6 m, alapjai 

 8 m és 14 m. 

 a) Számítsd ki, hány méter szőnyegpadlót kell vásárolni 

 a terem lefedéséhez, ha a szőnyegpadlót 3 méter  

 szélességben árulják! 

 b) Hány csomag parkettát kell vásárolni, ha a termet  

 parkettázni akarják?  A parketta szálának méretei  

 1380 mm ⋅ 195 mm, továbbá 10 szál van egy csomagban, és a parkettaszálakat az 

alapokkal párhuzamosan rakják le, továbbá +10%-ot akarnak vásárolni tartalékba. 
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 57. Hány százaléka a színezett rész területe a nem színezett rész területének, illetve az 

egész síkidom területének? 

 

 



15. modul: SÍKIDOMOK 113 
 

 

V. A kör és részei 
 

Foglaljuk össze, mit tudunk a körről!    

A körvonal minden pontja egyenlő távol van a kör  

középpontjától. Ez a távolság a sugár, jele: r. 

A körvonal két pontját összekötő szakasz a kör húrja (h). 

A kör leghosszabb húrja a kör átmérője, jele: d. 

 

Mintapélda6 

Szerkesszük meg egy kör két húrjának felezőmerőlegesét! 

Mit tapasztalunk? 

 

Megoldás: 

A két húr felezőmerőlegesei a kör középpontjában metszik 

egymást. 

 

Ez általánosan is igaz: a kör két egymással nem párhuzamos 

húrjának felezőmerőlegese a kör középpontjában metszi egymást.  

 

Ezzel a módszerrel meg tudjuk keresni bármely kör középpontját. 

Innen következik az is, hogy minden háromszög oldalfelező me-

rőlegesei egy pontban, a köré írható kör középpontjában találkoz-

nak.  

 

A kör kerülete a körvonal hossza, 

a kör területe a körvonal által határolt síkrész területe. 

 

A jól ismert képletek szerint: A kör kerülete: πrK 2= . 

A kör területe: π2rT = .
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Mintapélda7 

Számítsuk ki a következő síkidom területét és kerületét, ha a = 12 cm! 

 

Megoldás:  

A síkidom különböző sugarú, 6 cm, 12 cm és 24 cm sugarú fél-

körökből tevődik össze. A terület kiszámításakor figyelembe 

vesszük, hogy átdarabolással a legnagyobb félkör kiegészíthető a  

legkisebbel, vagyis a síkidom területe: 

1131
2

12
2

24 22

≈+=
ππT cm2.  

A kerületnél félkörívek hosszával számolunk: =
⋅⋅

+
⋅⋅

⋅+
⋅⋅

=
2

122
2
622

2
242 πππK  

8,150=  cm. 

 

 58. Mekkora annak a körnek a sugara, amelynek kerülete  

 a) 628 cm;  b) 100 cm;  c) 893 m;  d) 75 dm ? 

 

 59. Mekkora a kör kerülete, ha területe   

a) 200 cm2;  b) 2,85 dm2;  c) 300 m2;  d) 0,256 m2 ? 

 

 60. Számítsd ki az ábrán látható síkidom hiányzó adatait! Egy téglalapot félkörökkel egé-

szítettek ki. T jelenti az egész síkidom területét, K az egész kerületét. 

  

 

 K T d s 

a)   5 cm 15 cm 

b)  300 cm2 10 cm  

c) 170 m   25 m 

d) 400 m   100 m
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 61. Számítsd ki a színezett részek területét és kerületét (a = 30 mm)! 

a)   b)   c)  

 

 

 

 

 

 

 62. Egy kör alakú udvar közepére egy szobrot akarnak állítani. Hogyan keressék meg az 

udvar középpontját? 

 

A kör részeinek elnevezése 
 

A következő ábrák a kör részeinek gyakorlati felhasználásából mutatnak példákat. 
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A hétköznapi életben sok helyen alkalmazzák a kör részeit:  

• a gumi- és betongyűrűk, csövek keresztmetszete körgyűrű alakú; 

• a körgyűrűcikket az építészetben: a megfelelően faragott kövekből összeállított bol-

tozat akár kötőanyag nélkül is megtart falakat (például korai gótikus épületekben), hi-

dakat, födémeket. 

 

A kör részeivel kapcsolatban az alábbi elnevezéseket használjuk: 

• középponti szög (α ), 

• körcikk (i a körív hossza), 

• körgyűrű (R1 a belső, R2 a külső kör sugara), 

• körgyűrűcikk,   

• körszelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
riTkörcikk
⋅

=  Tkörszelet = Tkörcikk – Tháromszög Tkörgyűrű = ( )π2
1

2
2 RR −
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Ajánlott szakmai jellegű feladatok 
 
Geometriai alapismeretek 
 
1. Egy gépműhelyben 100 darab 1,2 m hosszú és 80 cm széles asztallapot szabtak. Hány 

négyzetméter bútorlapot használtak fel, ha a vágási veszteség 8%? 

 
2. A fűrésztelepen 25 cm széles, 2 cm vastag, 2,5 m hosszú deszkákat vágnak. Hány darab 

ilyen deszka van 2 m3 fűrészelt áruban? 

 
3. Egy téglalap alakú asztallap szomszédos oldalainak hossza 80 cm és 60 cm. 28 ilyen 

asztallapot készítenek. Hány méter éllécet használnak az asztallapok széleinek 

takarásához? 

 
4. Farostlemezből 70 cm hosszú és 20 cm széles polcokat vágnak ki. Hány polcot tudnak 

kivágni egy 140 cm széles és 180 cm hosszú farostlemezből? (A vágási veszteségtől 

tekintsünk el.) 

 
5. Egy téglalap alakú szekrényajtó 170 cm magas. Az elkészítéséhez 0,986 m2 területű 

bútorlapot használtak el. Milyen széles az ajtó? 

 
6. Egy stílbútort furnérlemezzel vonnak be. 1 m2 furnérozásához átlag 17 dkg enyvet 

használnak. A bútorlap 1,6 m széles és 2 m hosszú. Mennyi enyvet használnak 20 db 

bútorlap furnérozásához? 

 
7. Egy doboz teteje rombusz alakú. Hány cm2 mahagóni lemez kell a bevonásához? A lemez 

oldalai 14 cm hosszúak, a párhuzamos oldalak távolsága 12 cm. 

 
8. Egy harangtorony tetejét 4 egyenlőszárú háromszög alkotja. A háromszögek alapja 5 m, 

magassága 12 m. Hány m2 rézlemez kell a tető burkolásához? 

 
9.  Egy ház egyenlőszárú háromszög alakú oromfalát lambériával díszítik. A háromszög 

alapja 8,5 m, a magassága 2,5 m. Hány m2 lambériát kell felhasználni? 

 
10. Egy szék támlája egyenlőszárú trapéz alakú. A trapéz párhuzamos oldalai 40 cm, illetve 

45 cm  hosszúak, a két párhuzamos oldal távolsága 27 cm. Hány cm2 területű a támla? 
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11. Egy 80 cm oldalú, négyzet alakú bútorlapból a lehető legnagyobb, kör alakú asztallapot 

készítenek.  

a) Hány cm2 az asztallap területe? 

b) Hány cm2 az asztallap kivágásakor keletkezett bútorlap-veszteség? 

c) Az asztallap szélét élléccel borítják. Hány cm éllécre van szükség? 

 
12. Egy széthúzható, kör alakú asztal átmérője 85 cm. Ha széthúzzák, akkor egy négyzet alakú 

lap kerül középre, a két félkör közé. Mekkora a szétnyitott asztal területe? 

 
13. Könyvespolc készítéséhez 8 db 120 cm hosszú, 25 cm mély, és 2 cm vastagságú fenyőfa 

polcokat veszünk. Mekkora tömegű a 8 polc, ha az 1 m3 polckészítésre használt fenyőfa 

tömege 450 kg? (Másként, sűrűsége 450
3m

kg .) 

 
14. Az előző feladatban szereplő polcokat fehér fatapétával vonják be. Hány m2 fatapétát 

használnak el a 8 polc bevonására, és hány méter szélező fóliát, ha a polcok oldalait 

szélező fóliával vonják be? 

 
15. Egy ablaktalan folyosó egyik falát üvegtéglából rakják fel, hogy a szobákból természetes 

fényt kapjon a folyosó. 4500 üvegtéglát használnak fel a fal elkészítéséhez. A tégla 15 cm 

széles és 20 cm magas. A tégla vastagsága 8 cm. 

a) Milyen hosszú a folyosó, ha a falmagasság 4 m? 

b) Mekkora a tömege ennyi üvegtéglának, ha az üveg sűrűsége 2500
3m

kg ? 

(1m3 üveg tömege: 2500 kg.) 

 
16. Egy könyv lapjaihoz A/5-ös ív nagyságú papírlapokat vágnak. Hány db A/0-ás ív 

szükséges egy 192 oldalas könyvhöz? Az A/0-ás ív mérete: 841 mm×1189 mm, az A/5-ös 

ív mérete: 148 mm×210 mm. (Csak a számozott belső könyvlapokat számítjuk.) 

 

17. Egy 6 vasú traktoros eke haladási sebessége 4,5
h

km . Egy ekevas szélessége 40 cm. 

Felszántanak egy 120 m széles, 30 ha nagyságú földterületet. Mennyi idő alatt tudják 

felszántani ezzel a traktoros ekével, ha a traktort folyamatosan üzemeltetik? 
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18. Egy két hektárnyi, 100 m széles, téglalap alakú területen burgonyát ültetnek. A burgonya 

vetésének sortávolsága 80 cm, és a tőtávolság 40 cm. Egy fészekbe egy vetőburgonyát 

tesznek. Mennyi vetőburgonyára van szükség, ha egy vetőburgonya átlagos tömege 55 g? 

 
19. A takarmánysilót egy betontartályban erjesztik. A tartály trapéz alapú, fekvő hasábnak 

tekinthető. A trapéz két párhuzamos oldala: 3 m, illetve 2 m, magassága 1,5 m. A hasáb 

magassága (a tároló hossza) 6 m. Az 1 m3 siló tömege: 650 kg. Mekkora a siló tömege, ha 

a tartály tele van? 

 
20. Egy szőlőprés henger alakú tartályának átmérője 52 cm, a magassága 60 cm. Mekkora a 

tartály űrtartalma? 

 
21. Egy raktárban henger alakú és négyzet alapú hasáb formájú vastartályok vannak. Ezek 

belső és külső felületét festékkel védik. A tartályoknak teteje is van. Befestenek 10 db  

85 cm átmérőjű 1 m magas henger alakú tartályt, és 10 db 85 cm alapélű, 1 m magas 

hasáb alakú tartályt. 1 m2 felület befestéséhez 4 dkg festék szükséges. Hány kg 

védőfestéket használnak fel? 

 
22. Egy 5 m hosszú, kör keresztmetszetű ólomcső belső átmérője 70 mm, külső átmérője  

73 mm. Mennyi az ólomcső belső keresztmetszetének területe? Mekkora a cső belső és 

külső felületének területe? 

 
23. A víztartályba a vizet egy kör keresztmetszetű és egy négyzet keresztmetszetű csövön 

vezetik át. A kör és a négyzet kerülete egyaránt 15 cm. A víz áramlási sebessége azonos. 

Melyik csövön fog több víz átfolyni azonos idő alatt? 

 
24. Egy 7,5 cm-es belső átmérőjű cső vízmennyiségét két azonos keresztmetszetű csőben kell 

továbbvezetni. Mekkora legyen a két ág keresztmetszete, hogy az áramlási sebesség ne 

változzék? 

 
25. Egy téglalap alapterületű szobát szeretnénk kitapétázni. A szoba szomszédos oldalai 3,5 m 

és 4,5 m hosszúak. A falmagasság 3 m. A nyílászárók területe: 3,2 (m2). A plafont is 

tapétával borítjuk. Elegendő-e, ha 1,4 m széles tapétából 45 métert vesznek?  

 
26. Egy ablakmélyedés félkör alakú boltívvel zárul. A boltív külső átmérője 1,5 m, a belső  

1,2 m. Ezt a külső boltívet fehérre festik. Mekkora a festendő felület? 
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27. Egy trapéz alakú tetősík ereszhossza 22,5 m, a tetőgerinc 16 m. A trapéztető magassága  

8 m. Hány m2 tetőfelületet kell befedni, ha a tetőt két ilyen tetősík alkotja? 

 
28. Az építkezésnél egy szállító kocsiról leeresztett, szabályos körkúpnak tekinthető 

homokdomb alapkörének átmérője 2,6 m hosszú, a kúp magassága 1,5 m. Hány m3 a ho- 

mokdomb térfogata? 

 
29. Egy ereszcsatorna palástja félhenger alakú. A csatorna hossza 8 m, a szélessége 20 cm (a 

szélesség a henger átmérője). Mennyi bádog szükséges hozzá? 

 
30. Egy építőanyagot szállító teherautó kerekének átmérője 78 cm. Hányszor fordul a kerék 

egy 20 km-es úton? 

 
31. Egy 14 m hosszú, 6 m széles és 4 m magas helyiséget istállónak akarnak használni. Ezért 

a falakat fertőtlenítik úgy, hogy a betonpadozatot és a falakat 2 m magasságig fújják be 

fertőtlenítő oldattal. Hány m2 területet fertőtlenítenek összesen? 

 
32. Egy kútgyűrű belső keresztmetszetének kerülete 90 cm. A falvastagsága 8 cm. A kútgyűrű 

külsejéhez, átellenben, két db 2 cm vastag laposacél rudat erősítenek, majd ezekre 

helyezik azt az acélrudat, amelyre a vizesvödröt függesztik. Mekkora legyen a vödröt tartó 

acélrúd hossza? 

 
33. Trapéz alakú szoknyát készítünk. A két trapéz derékhoz kerülő oldala 40 cm, a vele 

párhuzamos alja 55 cm, a 3 cm-es ráhagyást is beleszámítva a hossza 70 cm. Hány 

négyzetméter anyag kell egy ilyen szoknya készítéséhez? Hogyan kell ráfektetni a 

szabásmintát a szövetre, ha a szövet szélessége 140 cm, és nem kell ügyelni a szálirányra? 

Hány m anyagot kell venni a szoknya elkészítéséhez? Hány százalék lesz a szabás után az 

anyagveszteség? 

 
34.  Körgyűrű szabású szoknyát szabunk. A derékkör kerülete 65 cm, a szoknya hossza  

70 cm, és a ráhagyás 3 cm. Mekkora a derékkör sugara? Hány négyzetméter anyag van a 

szoknyában? 
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35. Egy négyzet alapterületű sátor oldalai egyenlőszárú háromszögek. Az oldalak alapja 2 m, 

a magassága 1,8 m. A sátorlapok vízlepergető anyagból készültek, az alaplapja vízhatlan, 

fóliázott anyag. 

a) Hány négyzetméter vízlepergető anyagot kell venni a 4 sátorlap elkészítéséhez, ha a 

varrásra 2%-ot számítunk? 

b) Hány négyzetméter fóliázott anyagot kell venni a sátor alapjához, ha a varrására 1%-ot 

számítunk? 

c) Mekkora a sátor tömege, ha 1 m2 vízhatlanított anyag 160 g, 1 m2 fóliázott alaplap  

280 g, és a merevítő a cövekekkel 600 g?  

 
36. Egy kémcső teljes hossza 18 cm, alakja: 15 mm belső átmérőjű üveghenger, amelynek alja 

félgömb. Hány köbcentiméter folyadék betöltése után lesz tele a kémcső?  

 
37. Egy 2,5 cm belső átmérőjű mérőhengeren hány mm távolságban jelöljük meg a beosz- 

tásokat, hogy a két beosztás közt 1 cm3 legyen a folyadék térfogata? 

 
38. Egy 15 cm magas folyadékhengerbe párolgó folyadékot töltünk. A becsiszolt üvegdugó  

3 cm mélyen nyúlik a hengerbe. Meddig töltsük a folyadékot a hengerbe, hogy a henger 

teljes űrtartalmának a 20%-a üresen maradjon? 

 
39.  Egy gömblombik sugara 4 cm, a nyaka 5 cm hosszú 2,5 cm átmérőjű henger. Mennyi 

folyadék fér bele, ha színültig töltjük? (Azt, hogy a lombik nyakába a gömb egy kissé 

belenyúlik, hanyagoljuk el!) 

 
40. Egy 70 cm hosszú festőhenger átmérője 16,58 cm. Hány cm2 területet fest be 100 körül- 

forduláskor? 

 
41. Egy 2 mm vastag perforált vaslemezen minden cm2-re esik 2 furat. Hány furatot kell 

készíteni egy 120 cm oldalú, négyzet alakú lemezre? Mekkora a tömege a kifúrt 

lemeznek, ha egy kör alakú furat átmérője 2 mm, és a vas sűrűsége 7860 
3m

kg ? 

 
42. Egy keréken a küllők egy síkban helyezkednek el. A keréken 24 küllő van. Hány fokos 

szöget zár be egymással két szomszédos küllő? 
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43. Egy vasúti mozdony hajtókerekének átmérője 1380 mm, a futókeréké 850 mm. Hányszor 

fordulnak a kerekek 1 km-es úton? 

 
44. Mennyivel könnyebb egy 5 km hosszú, 8 mm átmérőjű alumíniumhuzal, mint egy 

ugyanilyen méretű rézhuzal? (Anyagsűrűség: alumínium: 2,7
3dm

kg ; réz: 8,96 
3dm

kg ) 

 
45. Egy vezeték 65 db elemi szálból tevődik össze. A szálak átmérője 0,15 mm. Mennyi a 

teljes vezeték keresztmetszete? 

 
46. Egy szíjáttétel két tárcsája egyaránt 24,5 cm átmérőjű. A két tárcsa tengelytávolsága  

1,6 m. Milyen hosszú a szíj? 

 
47. Egy szíjáttétel hajtókerekének átmérője 120 mm, a hajtott keréké 160 mm. Hány fokkal 

fordul el a hajtott kerék, ha a hajtó teljes fordulatot tesz? 

 
48. Egy kerekes kút vödrének felhúzó kötele egy 22 cm átmérőjű fahengerre csavarodik fel, 

amikor a kút hajtókerekét forgatjuk. A kötél 6 m hosszú. Az utolsó fél méter kötelet már 

nem tekerjük fel a fahengerre, hogy a vizet ki tudjuk önteni. Hány menet csavarodik fel a 

fahengerre? 

 
49. Egy 3,6 mm átmérőjű, kör keresztmetszetű fémrúdból hengereket készítünk. A henger 

keresztmetszetének kerülete 8,4 mm lesz. Hány millimétert kell leforgácsolnunk a fémrúd 

sugarából? 

 
50. Egy épület félgömb alakú kupoláját rézlemezekkel borítják be. A kupola alapkörének 

átmérője 8 m. A rézlemezek gömbfelületre illesztésére a teljes felület 14%-át még hozzá 

kell számítanunk. Hány m2 rézlemezre van szükségünk a munka elvégzéséhez? Mekkora a 

tömege a felhasznált réznek, ha a lemezek vastagsága 2 mm, és a réz sűrűsége 8,96 
3dm

kg ? 

 
51. Egy acél lendítőkerék középen lyukas lapos henger alakú. A henger magassága 2 cm, 

átmérője 38,5 cm. A henger közepén kör keresztmetszetű furat van, amelynek átmérője 

3,6 cm. Mekkora a lendítőkerék tömege, ha az acél sűrűsége 7,5 
3dm

kg ? 
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52. Egy forrasztópákafej vörösrézből készült feje két, négyzet alapú gúlából áll, amelyek 

alaplapja közös. Az alaplap oldala 2,5 cm. A forrasztópákafej hossza (ami az alaplapjaival 

összeillesztett két gúla magasságának összege) 8,6 cm. A két gúla magassága különböző. 

Magasságaik aránya 2 : 3. Hány cm3 vörösrezet használtak el a pákafej elkészítéséhez? 

Mekkora a pákafej tömege? (A réz sűrűsége 8,9 
3dm

kg .) 





16. MODul
EgybEvágóságOK
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I. A tengelyes tükrözés 
 
Általános iskolában már találkoztunk egybevágó síkidomokkal. Egybevágónak akkor nevez-

tünk két síkidomot, ha azokat egymásra illesztve pontosan lefedték egymást. Egymásra illesz-

téskor a síkidomokat meg is „fordíthatjuk”. 

 

    
 

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

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

síkidomot. 

Egy ilyen módszer a tengelyes tükrözés. 

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

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

mérjük a tengelytől kiindulva ennek a félegyenesnek arra részére, amely a tengely által hatá-

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

megkapjuk az alakzat tükörképét.  

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

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

gek esetében a csúcspontokat, kör esetében a középpontot és a kör egy tetszőleges pontját 

tükrözni. 

Tengelyes tükrözéskor a sík pontjaihoz egy adott t egyenes 

(tengely) segítségével hozzárendeljük a sík egy-egy pontját. 

Ezt képpontnak nevezzük. 

A t egyenes pontjainak képe önmaga. A t egyenesre nem il-

leszkedő P pontnak a képe az a P’ pont, amelyre igaz, hogy a tengely (t egyenes merőlegesen 

felezi a PP’ szakaszt. A sík minden pontjának van képe. Alakzatokat (görbéket, síkidomokat) 

pontonként tükrözünk. Egy pontnak egy képe van. 
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Feladatlap 

 

1. Másold át a jobb oldali ábrát a füzetedbe!  

Figyelj arra, hogy ugyanekkora háromszögeket  

szerkessz ott is, és hogy a háromszögek és a t  

egyenes elhelyezkedése hasonló legyen, mint az ábrán!  

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

 

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

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

 

3. Fogalmazd meg írásban a válaszokat a következő kérdésekre! 

a) Hogyan tükrözted az A pontot? 

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

c) Hogyan tükrözted az ABC háromszöget? 

d) Hol található a P pont képe? 

e) Milyen pontok képei esnek a t egyenesre? 

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

tétes? 

 

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

szög súlypontjával? Szerkeszd meg mindkét háromszög súlypontját! 

 

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

szög magasságpontjának képe rajta van az A’B’C’ háromszög mindhárom magasságvona-

lán. 

 

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

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

(vagyis a szakaszok hosszát megőrzi).  

a) Mérésekkel ellenőrizd, hogy a tengelyes tükrözés távolságtartó. 

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

val! 

 

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

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

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

 

9. Igazak vagy hamisak a következő állítások? 

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

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

runk. 

 

A tengelyes tükrözés tulajdonságai: 

 

• távolságtartó: szakasz és képe ugyanolyan hosszúságú; 

• szögtartó: szög és képe ugyanolyan nagyságú; 

• egyenestartó: egyenes képe egyenes; 

• párhuzamosságtartó: párhuzamos egyenespár képe párhuzamos egyenespár; 

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

fog az egyenes képére. 

• A tengely pontjai fixpontok, minden pont képe önmaga; 

• A tengelyre merőleges egyenes fixegyenes, képe saját maga. (A tengelyre merőleges 

egyenes pontjai nem fixpontok, mert nem azonosak a tükörképükkel, csak a tengellyel 

való metszéspontjuk fixpont.) 

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

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

 1. Egy derékszögű háromszöget tükrözz 

a) egyik befogójának egyenesére; 

b) átfogójára! 

Milyen síkidomot kaptál? 

 

 

 

 2. Másold át az ábrát a füzetedbe minél  

pontosabban!  

a) Tükrözd a következő köröket a t egyenesre!  

b) Hány metszéspontjuk van a köröknek és a 

képüknek? 

c) Mitől függ a metszéspontok száma? 

 

 

 

 3. Másold át az ábrát a füzetedbe minél pontosabban! 

Szerkeszd meg az ABC háromszög köré írt körének  

tükörképét az adott t egyenesre! Hányféleképpen  

kapható meg a kör? 

 

 

 4. Másold át az ábrát a füzetedbe, és tükrözd  

a B pontot a t egyenesre! Jelölje B’ a B tükörképét  

a t egyenesre, P pedig a t egyenes és az AB’ szakasz  

metszéspontját. Melyik hosszabb: az AB’ szakasz  

vagy az APB töröttvonal? 
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 5. Az e egyenes egy országutat jelöl, 

amelyen a postakocsi közlekedik. 

Reggel a vadász az erdészházból a 

vadetetőhöz megy, de közben talál-

koznia kell a postakocsival. Az út melyik pontjára beszélje meg a találkozót, ha a lehe-

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

 

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

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

vény: ponthoz pontot rendel.  

Geometriai transzformációnak nevezzük a ponthoz pontot rendelő függvényeket.  

A tengelyes tükrözés geometriai transzformáció. 

 

Mintapélda1 
 

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

tükrözve, a tükörkép azonos az eredeti síkidommal! 

 

 

 
 

Megoldás: láthatjuk, hogy némelyik síkidomnak több ilyen egyenese is van. 
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Azokat a síkidomokat, amelyekhez rajzolható olyan egyenes, amelyre tükrözve a tükrözés az 

alakzatokat önmagukba visz át, tengelyesen szimmetrikus síkidomoknak nevezzük.  
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II. Egyéb geometriai transzformációk 
 
Középpontos tükrözés 
 
A síkban megadunk egy pontot, a tükrözés középpontját.  

Egy pont tükörképét a következőképpen szerkesztjük meg: 

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

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

félegyenesnek az eredeti pontot nem tartalmazó részére.  

 
A középpontos tükrözés is geometriai transzformáció. 

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

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

szakaszt. 

 
A középpontos tükrözés tulajdonságai: 

• távolságtartó: szakasz és képe ugyanolyan hosszúságú; 

• szögtartó: szög és képe ugyanolyan nagyságú; 

• egyenestartó: egyenes képe egyenes; 

• párhuzamosságtartó: párhuzamos egyenespár képe párhuzamos egyenespár; 

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

fog az egyenes képére. 

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

• A középponton áthaladó egyenesek fixegyenesek, képük azonos azzal az egyenes-

sel, amit tükröztünk. (A fixegyenesek pontjai nem fixpontok, mert nem azonosak a 

képükkel, csak a rájuk illeszkedő középpont fixpont.) 

• A középpontos tükrözés is az eredeti alakzattal egybevágó alakzatot hoz létre, a 

körüljárás irányát a tükrözés nem változtatja meg. 
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Feladatok 
 

 6. Tükrözz egy adott pontra egy háromszöget, 

 a) ha a tükrözés középpontja a háromszögön kívül van; 

 b) ha a tükrözés középpontja a háromszög egyik csúcsa; 

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

 d) ha a tükrözés középpontja a háromszögön belül van! 

 
 7. Tükrözz egy szabályos háromszöget egyik oldalának a felezőpontjára! 

 Milyen síkidomot alkot együtt az eredeti háromszög és tükörképe? 

 
 8. Tükrözz egy trapézt egyik szárának a felezőpontjára! 

 Milyen síkidomot alkot együtt az eredeti trapéz és tükörképe? 

 
Mintapélda2 

 
Tükrözzünk  

a) átlóinak metszéspontjára tetszőleges általános paralelogrammát, téglalapot, négyze-

tet, rombuszt és szabályos hatszöget; 

 b) kört a középpontjára! 

 Mit tapasztalunk? 

Megoldás:    a) 
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       b) 

   
 

  

A tükrözések az alakzatokat önmagukra képezik le. Az ilyen síkidomokat középpontosan 

szimmetrikus síkidomoknak nevezzük. 

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

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

megegyező irányt negatív iránynak.) 

 

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

szen az elforgatást végezhetjük az óramutató járásával megegyező, vagy azzal ellentétes 

irányba is. 

Húzzunk a háromszög csúcsain áthaladó félegyeneseket az O pontból kiindulva! 
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Ezután rajzoljunk mindegyik félegyenesre 60o-os szöget úgy, hogy a csúcs az O pontban 

legyen. 

 
 

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

volságát. 

 
 

Ezzel megkapjuk az elforgatott háromszög csúcspontjait. 

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

bevágó az eredeti háromszöggel (ez bebizonyítható). 
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Mintapélda4 
 
Forgassunk el  

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

 b) egy háromszöget 360o-kal! 

 
Megoldás: 

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

nem fixpontok. 

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

 
Mintapélda5 
 
Forgassuk el  

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

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

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

Mit tapasztalunk? 

Megoldás: 

 
 

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

szimmetrikusak a megadott pontra és szögre nézve. 

 
A pont körüli elforgatás geometriai transzformáció. 

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

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

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



16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK  137 
 

 

A pont körüli elforgatás tulajdonságai: 

• távolságtartó: szakasz és képe ugyanolyan hosszúságú; 

• szögtartó: szög és képe ugyanolyan nagyságú; 

• egyenestartó: egyenes képe egyenes; 

• párhuzamosságtartó: párhuzamos egyenespár képe párhuzamos egyenespár; 

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

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

 Csak bizonyos szöggel való elforgatás esetén vannak egyéb fixpontok és fixalakzatok 

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

360° többszörösei esetén a sík minden pontja fixpont.) 

• A pont körüli forgatás az eredeti alakzattal egybevágó alakzatot hoz létre, a körül-

járási irányát a forgatás nem változtatja meg. 

• a forgásszimmetrikus alakzatokhoz található középpont és szög, amelyek által megha-

tározott forgatás az alakzatot önmagába viszi. 
 

Feladatok 
 

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

kal; 150o-kal, és 280o-kal! 
 

 10. Forgass el egy adott szakaszt 45o-kal 

 a) a szakasz egyik végpontja körül; 

 b) a szakasz egy belső pontja körül; 

 c) egy adott külső pont körül! 
 

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

 a) ha a forgatás középpontja a körön kívül van; 

 b) a kör középpontja körül; 

 c) ha a forgatás középpontja a körív egy pontja! 
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Forgásszögek, radián 

 

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

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

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

leírt körív hosszával. 

 

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

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

kifejezett mérőszámával egyezik meg.  

Ez a szögmérés az ívmérték. 
r
i

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

 
 

A szög kétféle mértékegységének kapcsolata 

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

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

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

 

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

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

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

osztóinál jól használható. 

Például: 
3

2120 π
=°  rad, mert 120° a 180°-nak 

3
2 -ad része. 
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Amennyiben nem tudjuk visszavezetni 180° osztójára a szöget, akkor az átváltás számológép-

pel az alábbiak szerint történik:  

 

Például:  65,037
180

37 ≈°⋅
°

=°
π  rad.     °≈⋅

°
= 6,1142180  rad 2

π
. 

 

Figyelem!  Fokot és radiánt együtt sohasem írunk egy kifejezésbe! 

 

Mintapélda6 

Határozzuk meg az ábrákon látható szögek nagyságát fokban és radiánban! 

 

 

 

 

 

Megoldás: 

30°, 
6
π ;   270°, 

2
3π ;          135°, 

4
3π ;    120°, 

3
2π ;            330°, 

6
11π . 

 

Mintapélda7 

Váltsuk át a 102°-os szöget ívmértékre! 

 

Megoldás: 

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

78,1
30

17102
360
2

≈=⋅
ππ rad. 

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

Amennyiben ilyennel rendelkezünk, tanuljuk meg a kezelését, mert nagymértékben 

megkönnyíti a dolgunkat, és csökkenti a hibázási lehetőségeket. 

1°-nak megfelel 
°180

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

π
 felel meg. 
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Feladatok 

12. Írd fel radiánban a következő szögeket! 

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

 e) 300°; f) 72°;  g) 40°. 

 

 13. Számítsd át a radiánokat fokokká! 

a) π3 ;  b) 
12
π ;  c) 

12
5π ;  d) 

9
7π ; e) 3,56 . 

 

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

ábrákba, hogy mekkora körív tartozik az egyes szögekhez! 

 

   a) π          b) 
12
π           c) 

12
5π           d) 

9
7π    

 

 

 e) 
15
4π          f) 

6
5π           g) 

3
8π           h) 

10
11π  

 

 

 i) 2 rad         j) 3,56 rad               k) 10 rad 
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Eltolás, vektor 
 
Mintapélda8 
 
Az ábrán látható háromszöget toljuk el a síkban! Az eltolás nagyságát és irányát a v szakasz-

szal adjuk meg. A v szakasznak iránya és nagysága van. Az ilyen irányított szakaszt vektor-

nak nevezzük. 

Megoldás:  

Illesszük a v vektort a háromszög csúcspontjaihoz,  

azután kössük össze a vektorok végpontjait! 

Láthatjuk, hogy olyan háromszöget kapunk, 

amelynek alakja megegyezik az eredeti  

háromszöggel. (Ez be is bizonyíható.) 

 

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

 
 

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

létre. 

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

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

egyenlő a megadott v vektorral. 

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

egyenestartó, párhuzamosságtartó, illeszkedéstartó. Fixpontja nincs.  

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

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

egymással.  

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

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

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

 

 

 

 

 

A vektorokat írásban aláhúzással (a), nyomtatásban megvastagítva (a) jelöljük.  

 
Vektor abszolútértéke  

A vektorok kezdőpontjukkal és végpontjukkal kijelölnek egy irányt és egy távolságot. A tá-

volságot a vektor hosszának, vagy abszolútértékének nevezzük.  

 
Vektor állása, iránya 

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

vektorok lehetnek azonos vagy ellentett irányúak, irányításúak.  

Vektor: irányított szakasz. 
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Vektorok egyenlősége 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Mintapélda9 
 

Adott a sík egy P pontja és egy v vektor.  

 a) Toljuk el a P pontot a v vektorral; 

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

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

Mit tapasztalunk? 

 

Megoldás: 

 a)  
 

 

 

 b) ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a P1 pontot is eltoljuk v vektorral, ekkor megkapjuk 

a P2 pontot, majd ezt is eltoljuk v vektorral és megkapjuk a P3 pontot. 

 
 

A v vektorral történő háromszori eltolás megegyezik egy olyan vektorral történő elto-

lással, amelynek állása, iránya azonos a v vektoréval, hossza viszont annak háromszo-

rosa. Ez a vektor a 3v vektor.  

 

Két vektor egyenlő, ha hosszuk és irányuk megegyezik. 
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c) A v vektor ellentettje a − v vektor. Most ezzel a vektorral toljuk el kétszer egymás 

után a P pontot, és megkapjuk a P2 pontot. Ez a kétszeri eltolás megegyezik a − 2v 

vektorral történő eltolással. A − 2v vektor állása megegyezik a v vektor állásával, irá-

nya ellentétes vele, és kétszer olyan hosszú. 

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

és iránya akármerre is mutathat. 

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

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

kapott képpontot? 

 
Megoldás:  

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

Figyeljük meg! 

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

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

összege éppen a paralelogrammának a közös kiindulási pontból induló átlója.  

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

összegét. 
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Feladatok 
 

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

meg a vektorokat!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17. Vegyünk fel egy tetszőleges vektort. Rajzoljuk meg az adott vektor 2-szeresét,  

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

4
1 -szeresét! 

 18. Rajzoljuk meg az adott két-két vektor összegvektorát! 

 a)     b)  

  

 

 

 c)     d)  
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Ismétlés 

 

Feladatok 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 20. Másold át a füzetedbe az ábrát, és végezd el az eltolást a négyzetrács segítségével! 
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 21. Vegyél fel két, egymásra merőleges egyenest! 

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

b) Tükrözd az eredeti háromszöget a két egyenes metszéspontjára! Mit tapasztalsz? 

c) Forgasd el az ABC háromszöget a metszéspont  körül 90°-kal, az óramutató járásának 

megfelelő irányba!  

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

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

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

 

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

a) fixpontok, és 

b) azok az egyenesek, amelyek képe önmaga 

(fixegyenesek). Indokold a választásodat! 

 

 

 23. Másold át az ábrát a füzetedbe!   

a) Tükrözd az ABC háromszöget az O pontra! Milyen tulaj-

donságait fedezted fel a középpontos tükrözésnek? 

b) Egészítsd ki a mondatot: Egy egyenest középpontosan 

tükrözve a képe ……………………………. . 

 

 24. Mit kell megadnunk akkor, amikor megadjuk a  

a) tengelyes tükrözést; 

b) középpontos tükrözést; 

c) forgatást; 

d) eltolást? 

 

 25. Egy geometriai transzformáció a piros négyszöget a kék-
be viszi.  

 
a) Keresd meg a betűkkel jelölt mozaiklapok képét!  
 
b) Milyen transzformációt végeztél?  
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 26. Találd ki, hogy melyik transzformáció algoritmusát adja meg a következő leírás! Egé-

szítsd ki a hiányzó részeket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27. Forgasd el az alakzatokat az O középpont körül a megadott forgásszöggel!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 28. Másolópapírral másold át a füzetedbe minél 

pontosabban az ábrát! Keresd meg a forga-

tás középpontját és szögét! 
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Az egybevágósági transzformációk összefoglalása 
 

A tanult transzformációk: 

 tengelyes tükrözés, 

 pontra vonatkozó tükrözés, 

 pont körüli elforgatás, 

 eltolás. 

Ezek geometriai transzformációk. Függvények, amelyek a sík pontjaihoz egyértelműen 

hozzárendelik a sík bizonyos pontjait.  

A tanult transzformációk közös tulajdonsága, hogy 

 egyenestartó, 

 távolságtartó, 

 szögtartó, 

 az adott alakzat illeszkedő pontjait illeszkedő pontokra képezi le. 

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

közös néven egybevágósági transzformációknak nevezzük. 

 

Feladatok 

 29. Milyen szimmetriákat találsz a következő ábrákon? 
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 30. Színezd a parkettát úgy, hogy forgásszimmetrikus legyen! Keress több megoldást! 

                  

 31. Milyen szimmetriákat találsz a következő síkidomokban: 

a) szabályos háromszög; b) szabályos ötszög. 

 

 32. Írd a következő ábrák betűjelét a halmazábra megfelelő helyére! 
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 33. Az ábra egy síkidom két szomszédos oldala. Másold át a füzetedbe 

 az ábrát, és egészítsd ki úgy, hogy 

a) tengelyesen szimmetrikus; 

b) forgásszimmetrikus; 

c) középpontosan szimmetrikus legyen! 

Keress több megoldást is! 

 

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

romszög, húrtrapéz, paralelogramma, rombusz, szabályos háromszög! Indokold az ál-

lításodat! 
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III. Egybevágó síkidomok 
 

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

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

 
Mintapélda11 
 
Keressük meg azokat az egybevágósági transzformációkat, amelyek egymásutánjával az ABC 

háromszög átvihető az A’B’C’ háromszögbe! 

 
Megoldás:  

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

felelő szöggel történő forgatás az ábra szerint. 

 
 

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

donságai alapján kitalálni, mikor egybevágó két alakzat. 

Az egybevágó síkidomok megfelelő távolságadatai és szögei páronként egyenlők: oldalaik 

hossza, átlóik, trapézoknál magasságaik stb. Megvizsgáljuk, hogy igaz-e ez megfordítva? 
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Mintapélda12 
 

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

Megoldás:  

Nem biztos. A deltoid lehet konvex vagy konkáv, ugyan-

akkora oldalakkal, és a szögük is eltérhet.  

 

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

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

 

Feladatok 

 35. Igazak-e a következő állítások: 

a) Két háromszög egybevágó, ha súlyvonalaik páronként egyenlők. 

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

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

magasságuk páronként egyenlő. 

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

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

két-két szög is páronként egyenlő. 

 

 36. Keress egybevágó síkidomokat az ábrán! 
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Háromszögek egybevágósága 
 

Ha két háromszögről tudjuk, hogy egybevágók, akkor azt is tudjuk, hogy minden adatuk pá-

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

egyezősége alapján mondhatjuk két adott háromszögről, hogy azok egybevágók?  

 
Mintapélda13 
 
Szerkesszünk háromszöget, ha oldalai 4,1 cm, 3,2 cm és 2,7 cm. Vizsgáljuk meg, hány meg-

oldás van és ezek egybevágók-e? 

Megoldás:  

Három szakaszból, mint oldalakból két háromszöget tudunk szerkeszteni. 

A 

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

egyértelműen megszerkeszthető a háromszög a három oldalból. 

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

akkor következtethetünk egybevágóságra, ha azokból egyértelműen meg lehet szerkeszteni a 

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

mástól (két szög ismeretében kiszámítható a harmadik), másrészt ha egy háromszöget nagyí-

tunk vagy kicsinyítünk, akkor szögei nem változnak. 

 

A háromszögek egybevágóságának alapesetei 
Két háromszög egybevágó, ha 

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

• két oldaluk és az általuk közbezárt szög páronként 

egyenlő ( ';';' γγ === bbaa ); 

• két oldaluk és a nagyobbikkal szemközti szög páron-

ként egyenlő ( ';';' ββ === bbaa ); 

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

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

egyértelműen! 

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

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

e) c = 14 cm,  b = 10 cm, β  = 78°. 

 

 38. Keress az ábrán látható mozaikdarabon 

egybevágó háromszögeket, négyszöge-

ket! 

 

 

 

 

 

 39. Adott két háromszög két-két adata (a jelölések a szokásosak). Egészítsd ki az adatokat 

továbbiakkal úgy, hogy a két háromszög egybevágó legyen!  

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

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

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

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

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

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

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

Határozd meg az összes olyan adathármast, amelynek egyenlőségéből következik a 

háromszögek egybevágósága! 

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

síkidomokat! Keress minél több síkidomot, amihez találsz egybevágót a rajzon! 
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IV. Vegyes feladatok 
 

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

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

beesnek az oldalegyenesei? 

 

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

tulajdonságait) szemlélteti! 

 

a)     b)    c) 

 

 

 

 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

 

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

get tükrözzük az 

a) átfogójának felezőpontjára; 

b) egyik befogójának felezőpontjára? 
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 47. Jelöld be a táblázatban +/– jelöléssel, hogy melyik transzformációnak milyen tulajdon-

ságai vannak! 

 

Tulajdonság tengelyes 
tükrözés 

középpontos 
tükrözés 

forgatás eltolás 

távolságtartó     

szögtartó     

egyenestartó     

párhuzamosságtartó     

illeszkedéstartó     

körüljárási irányt tartó     

körüljárási irányt fordító     
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 49. Adott az ABC háromszög, és az A pont tükörké-

pe, A’. Szerkeszd meg a tükörtengelyt és a há-

romszög képét! 

 

 

 

 50. A szabályos háromszög oldalainak negyedelő pontjait az ábra sze-

rint összekötöttük. Igazold, hogy a keletkező háromszög is szabá-

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

távolságban van a másik két csúcstól? 

 

 52. Írd fel radiánban a következő szögeket! 

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

 

 53. Mit írhatunk a táblázat hiányzó helyeire? 

 

Szimmetriák: tengelyes középpontos forgás 

Szimmetrikus háromszögek    

Szimmetrikus négyszögek    

Szimmetrikus sokszögek    

 

 

 

 



17. MODul
gEOMEtriai  
száMításOK
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I. Szögekkel kapcsolatos számítások 
 

Feladatok 

 1. Adott egy szög és a mellékszögének aránya. Határozd meg a szöget és a mellékszöget! 

a) 3 : 5;  b) 7 : 11; c) 5 : 7; d) 1 : 5. 

 

 2. Megadtuk,  hogy egy szög a pótszögének hány százaléka. Határozd meg a szöget! 

a) 25%;  b) 150%; c) 12%; d) 48%. 

 

 3. Egy hajó elindul észak felé, majd 30 fokot keletnek fordul. Ettől az iránytól balra fordul 

120°-ot. Ezek után haladásának iránya az eredeti iránnyal hány fokos szöget zár be? 
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II. Síkidomok kerülete, területe 
 

A körrel kapcsolatos számítások 
 
 
Mintapélda1 
 

Egy asztalon 8 tányért helyeztek el az ábra sze-

rint. A tányérok átmérője 24 cm. 

a) Mekkora a tányérok által lefedett terület? 

b) Az asztal területének hány százalékát fedik 

le a tányérok? 

Megoldás:  

a) A tányérok kör alakúak, a körök területének összegét kell kiszámítani. A körök suga-

ra 12 cm. 1,36191288 22 ≈⋅=⋅= ππrT  cm2. 

b) A tányérok méretéből kiszámíthatók az asztal méretei: 48 cm×96 cm, így az asztal te-

rülete 46089648 =⋅=AT cm2. Ennek a tányérok területe a 6,78100
4608

1,3619
≈⋅ %-a. 

 

Mintapélda2 
 

Egy 22 szeletes, 26 cm átmérőjű, kör alakú dobostorta tete-

jén egybefüggő az égetett cukormáz. Számítsuk ki, hogy 

mekkora kerületű és területű az egy szelethez tartozó kör-

cikk! 

Megoldás:  

A torta egy szeletére az egész torta területének 22-ed 

része jut, hiszen 22 egyforma körcikkre bontható a 

teljes kör. Így a cukormáz területe: 1,2413
22
1

22
1 22 ≈⋅=⋅= ππrT cm2. 

 

A kerület egy körcikk kerülete: két sugár és egy körív határolja. A körív a kör kerületé-

nek 22-ed része, így a kerület: 7,29267,322
22
1

≈+≈+⋅= rrK π cm. 

 

Emlékeztető: 
A kör kerülete: πrK 2=  
A kör területe: π2rT =  
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Mintapélda3 
 

Az ábrán egy hold alakú dísz rajzát találjuk, adatokkal 

ellátva. Határozzuk meg a dísz kerületét! 

Megoldás:  

A díszt két körív határolja, amelyek hosszának ösz-

szege a dísz kerülete.  

A rövidebb ív a 8,66 cm sugarú kör kerületének 

hatoda ( °=°⋅ 360606 ), vagyis 

1,966,82
6
12

6
1

≈⋅⋅⋅=⋅ ππr cm.  

A másik körív az 5 cm sugarú körvonal harmada ( °=°⋅ 3601203 ), hossza 

5,1052
3
12

3
1

≈⋅⋅⋅=⋅ ππr cm. 

A dísz kerületének nagysága: 9,1 + 10,5 ≈ 19,6 cm. 

 

Feladatok 

 4. Számítsd ki a színezett részek területét és kerületét (a = 2,4 cm)! 

a)    b)         c) 

 

 
 

 

 

 

 

 5. Hány százaléka a színezett rész területe az egész félkör területének? 

a)     b)    c) 
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 6.  Az építészetben gyakoriak az alábbi ablakformák, díszítő motívumok. Számítsd ki a  

területüket a feltüntetett adatok alapján! Az a) és a c) ábrán található motívumok kerü-

letét is határozd meg! 

a) b)  c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.  Egy pizzéria kétféle kerek pizzát szolgál fel: mindkettő ugyanolyan vastag, de más 

méretű. A kisebbik 30 cm átmérőjű és 30 tallérba kerül. A nagyobbik 40 cm átmérőjű 

és 40 tallérba kerül. Melyik pizza éri meg jobban az árát? Válaszodat indokold!  

 

 

 8.  Mekkora annak a körcikknek a területe és kerülete, amelyet egy 18 cm sugarú körből 

vágunk ki, és középponti szöge  

a) 30°;  b) 90°;  c) 120°; d) 180°; e) 200°? 

 

 

 9.  Egyetlen egyenes vonallal felezd meg a színezett rész területét! 

 

 

 

 

 

 10. Egy motoros 90 m sugarú, félkör alakú úton halad. Mennyi idő alatt teszi meg a fél-

kört, ha sebessége    

a) 8 
h

km b) 20 
h

km ; c) 80 
h

km ; d) 120 
h

km ? 
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 11. Számítsd ki, hogy a dobókocka felületének hány százalékát fedik le a pöttyök, ha a 

kocka éle 2 cm, egy pötty átmérője pedig 3 mm. 

 

 12. Egy sportpályán a focipálya méterei: 110 m×60 m. A focipályát futófolyosó határolja, 

amelynek szélessége 6 m, és a kapuk mögötti részen a futófolyosók félkör alakúak. 

a) Mekkora a focipálya területe? 

b) Mekkora a futófolyosó területe? 

c) Az egész sportpálya területének hány százaléka a futófolyosó területe? 

 

 13. Egy focipályát úgy építettek meg, hogy 

körülötte a futófolyosó átlagos méretei: 

100–100 méter hosszú a focipálya hosz-

szabbik oldala mentén, és a félkörívvel 

határolt futófolyosók belső körívének 

hossza 100–100 méter. Határozd meg a 

focipálya méreteit és területét! 

 

Sokszögek területe, kerülete 
 
 
 

 

 
 

 
 

Emlékeztető: 

A derékszögű háromszög területe: 
2
baT ⋅

= . 

A téglalap területe: baT ⋅= , kerülete )(2 baK += . 

A trapéz területe: mcaT ⋅
+

=
2

. 

A kerület: a határoló vonalak hosszának összege. 
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Mintapélda4 
 

Mekkora az ábrán látható trapéz területe? (Minden távolsá-

got cm-ben adtunk meg.) 

 

1. megoldás:  

A trapéz összerakható két derékszögű háromszögből és egy téglalapból, így ezek terüle-

teinek összege adja a trapéz területét. 

125,27
2

5,325,35
2

5,35,3
=

⋅
+⋅+

⋅
=T cm2. 

2. megoldás:  

A trapéz területképletével számolunk: mcaT ⋅
+

=
2

. Az alapok hossza 5 cm, valamint 

3,5+5+2 cm. Így 125,275,3
2

5,155,3
2

5255,3
=⋅=⋅

+++
=T cm2. 

 

 
 
Feladatok 

 14.  Számítsd ki, hány területegység az itt található síkidomok területe. A terület kiszá- 

mítását vezesd vissza derékszögű háromszögek területének kiszámítására! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

a b c 

d e
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 15. Számold ki a téglalapok oldalait és kerületét, ha tudod, hogy 

a) egyik oldala kétszer akkora, mint a másik, és területe 32 cm2; 

b) egyik oldala 
3
2  része a másik oldalhossznak, és területe 2400 mm2; 

c) egyik oldala 38%-kal hosszabb, mint a másik oldala, és területe 34,5 m2! 

 

 16. Egy rombusz alakú papírsárkányt szeretnénk készíteni. Az átlós irányú merevítők 

hossza 1,7 m és 2,8 m. Mekkora felületű anyag szükséges a papírsárkány elkészítésé-

hez? 

 

 

 17. Számítsd ki ennek a szabálytalan alakú 

teleknek a nagyságát! 

 

 

 18. Töltsd ki a táblázatot (minden 

 távolság cm-ben értendő)! 

a 20 173 27 

c  59,4 10 

m 5  11 

T 76,1 4648,4  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 a) b) c) 

e 33,36 cm 8 egység 52 m 

f 10 cm   

T  20 egység2 624 m2 
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 20.  Egy erkély korlátját hasonló módon akarjuk kialakítani, mint ahogyan az ábrán látható.  

a)  Hány m2 faanyagra van szükségünk, ha a 

deszkák szélessége 8 cm, a deszkák közötti 

hely 5 cm, a korlát szélessége 203 cm, az  

oldalkorlátra 8-8 deszkát tervezünk, és  

a deszkák hossza 70 cm? 

b)  Hány szál deszkát kell vennünk a korlát  

elkészítéséhez, ha az üzletben 3 m hosszú,  

8 cm széles szálakat árulnak? 

c)  A vásárolt anyag hány százaléka válik hulladékká? 
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III. Testekkel kapcsolatos számítások 
 

A leggyakrabban előforduló testek a téglatest, a kocka, a gömb és a 

henger. Az épületeink és a használati tárgyaink többnyire ezekből 

épülnek fel, de ezek a testek alkotják az alapját a szabásmintáknak, 

a burkolandó felületeknek és a munkadaraboknak, amiket fából 

vagy fémből gyártanak a műhelyekben. Ismételjük át ezeknek a 

testeknek a felszínét és térfogatát, és a poliéderek hálóját. 

 

 

 21. Számítsd ki a kocka felszínét és térfogatát, ha oldalának hossza 

a) 6 cm; b) 13 cm; c) 2,6 m. 

 

 22. Egy 14 cm oldalélű kocka minden élét 3 cm-rel megnöveltük. Mennyivel változott a 

térfogata és a felszíne? 

 

 23. Egy bogár a kocka testátlójának egyik végpontjából a másikba megy a kocka felületén, 

de úgy, hogy közben a lehető legrövidebb  utat teszi meg. Rajzolj egy kockát, és raj-

zold rá a bogár útját! Mekkora utat tesz meg, ha a kocka éle 128 mm? 
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 24. Számítsd ki a téglatest térfogatát és felszínét, ha oldalainak hossza  

a) 3 cm, 45 mm és 1 dm; b) 12 cm, 14 cm és 20 cm! 

 
 25. Határozd meg a kocka térfogatát és felszínét, ha az éle  

a) 10 cm;  b) 25 cm! 

 
 26. Határozd meg a gömb térfogatát és felszínét, ha sugara  

a) 10 cm;  b) 2,8 cm! 

 
 27. Egy négyzet keresztmetszetű, hosszú gerenda méretei: 8 cm és 2,8 m.  

a) Mekkora a térfogata?   

b) Mennyi festékre van szükség a gerenda háromszori lefestéséhez, ha a festék kiadós-

sága 10 m2/l ? 

 
 28. Egy szoba szélessége 4,8 m, hosszúsága 7,30 m, magassága 3,2 m. Található benne 

egy 210 cm×142 cm-es (dupla szárnyú) ajtó, egy 150 cm×150 cm-es ablak és egy  

235 cm×88 cm-es erkélyajtó.  

a) Mekkora területtel számoljon a festő, ha a falakat kell lefestenie? 

b) Hány litert vásároljon a falak háromszori átfestéséhez, ha a festék kiadóssága 8 m2/l ? 

 
 29. Egy téglatest oldalainak hossza 7 cm, 9 cm és 10 cm. Hányszorosára változik a térfo-

gata, illetve a felszíne, ha minden oldalát megváltoztatjuk  

a) kétszeresére;      b) háromszorosára;  c) felére; d) negyedére? 

 
 30. Egy téglatest vázának megfelelő állványt építünk vakoláshoz. A tetején deszkával fed-

jük be (járófelület), és minden oldallapját egy-egy átlós irányú merevítővel biztosítjuk. 

Számítsd ki a szükséges cső és deszka mennyiségét, ha az állvány 3,4 m magas,  

115 cm széles és 5 m hosszú! 

 
 31. Mekkora a sugara annak a hidroglóbusznak (gömb alakú víztorony), amelynek térfoga-

ta 200 m3? Mennyi festékre van szükségünk, ha egy rétegben akarjuk lefesteni, és a 

festék kiadóssága 8 m2/l ? 
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 32. Pistike épít: egy 12 cm magas, 3 cm sugarú hengerre pontosan ráilleszt egy 3 cm suga-

rú félgömböt. Mekkora az így keletkezett test térfogata és felszíne? (Az alaplap is szá-

mít.) 

 
 33. Egy álló olajoshordó tetejének átmérője 80 cm, és 84 cm magasságig van benne olaj. 

Hány liter az egész hordó és a benne tárolt olaj térfogata, ha a hordó 60%-ban van te-

le? 

 
 34. Melyik kifejezéssel számítható ki a magasság henger esetén, ha ismert a felszíne és az 

alapkör sugara? 

A)  π
π
−

r
A

2
;  B) 

r
A
2

;  C) 
π22r

A ; D) r
r
A

−
π2

. 

 
35. A városligeti időkerék 8 m átmérőjű és 2,5 m széles.  

 a) Számítsd ki a henger felszínét és térfogatát! 

 b) Az elő- és hátlapon két körcikk alakú lyuk található, 

amelyek középponti szöge körülbelül 20°. Számítsd ki a 

henger két előlapjának területét a körcikkek nélkül!  

 
 

 36. Mekkora a térfogata annak a kockának, aminek a felszíne 140 m2?  
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Ajánlott szakmai jellegű feladatok 
 

Egybevágóság, egybevágósági transzformációk 
 

1. Rombusz alakú sablonlemezt készítenek. A rombusz oldala 18 mm, magassága 11 mm.  

A sablonlemez segítségével rombuszlapokat vágnak ki egy 1 mm vastag ezüstlemez- 

ből. Mennyi a tömege 60 db ezüst lapocskának? (Az ezüst sűrűsége: 10,5 
3dm

kg .) 

 
2. Egy szabályos hatszög alakú lemezt az egyik átlója mentén kettévágunk. Milyen síkido- 

mokat kapunk? 

 
3. Furnérlemezből 14 cm oldalú, szabályos hatszögeket kell kivágnunk. Sablont szeretnénk 

készíteni, de a sablonhoz alkalmas anyagból csak egy A/4-es ív áll rendelkezésünkre, 

amelyre nem fér rá a sablon (A/4-es ív: 210 mm×297 mm). Készítsünk ebből egy olyan 

sablont, amelynek kétszeri alkalmazásával meg tudjuk rajzolni a kívánt hatszöget! 

 
4. Van egy paralelogramma alakú, színes fatapétánk, amelynek két szomszédos oldala:  

22 cm és 44 cm, és a két oldal 60o-os szöget zár be egymással. Borítsunk be egy 22 cm élű 

szabályos tetraédert ezzel a tapétával úgy, hogy a tapétadarabot nem vágjuk szét! 

 
5. Egy 80 cm széles, 130 cm hosszú acéllemezből a lehető legtöbb 12,5 cm sugarú kört 

vágjuk ki. A maradék darabokat már nem tudjuk másra használni. Hány kört tudunk 

kivágni, és hány százalék a veszteség? 

 
6. Deltoid alakú hirdetőtáblát készítenek alumíniumból. A tábla átlói 2,5 m és 1,6 m. A tábla 

vastagsága 1,5 cm. Mekkora a tábla tömege? (Az alumínium sűrűsége 2,7 
3dm

kg .) 

 
7. Egy szabályos ötszög alakú márványlap széleit csiszoljuk simára. Hány fokosra állítsuk a 

lap forgatását végző gépet, hogy egy-egy fordulat után a gép éppen a következő oldalt 

csiszolja? 

 
8. Egy kör keresztmetszetű tengely végére szabályos hatszög alakú csapot marunk. Mekko- 

rák a hatszög  oldalai, ha a tengely átmérője 241 mm?  
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9. Egy 186 mm átmérőjű, kör keresztmetszetű acélidomból szabályos hatszög keresztmet- 

szetű rudat készítünk. Mekkora a rúd keresztmetszetének területe, ha a párhuzamos 

oldalak laptávolsága közelítőleg 104 mm? 

 
10. Egy köszörűgép himbatengelyének két oldalát kell simára megmunkálni. Mekkora a meg- 

munkálandó felület, ha a tengely körcikk alakú, sugara 100 mm, és ívhossza 80 mm? 

 
11. Egy egyenes vasútvonal ugyanazon oldalán két közüzem működik, melyek üzemeltetésére 

transzformátorállomást kell telepíteni. Az egyik az útra merőlegesen, a vasútállomástól  

6 km-re, a másik az útra merőlegesen a vasúti hídtól 8,5 km-re van. Az állomás és a híd 

távolsága 12 km. Rajzoljuk meg ábrán, hogy hova tegyék az állomást, hogy a lehető 

legkevesebb vezetékre legyen szükség! (Az ábrán 1 km-t vegyünk 1 cm-nek!) 

 
12. Egy üzemudvari targonca északi irányban 7,8 m-t tesz meg, majd északnyugatra fordulva 

5 m-t. Rajzoljuk le mozgásának eredő vektorát, és méréssel állapítsuk meg a nagyságát!  

(A rajzon 1 cm a valóságban 1 m-nek feleljen meg!) 

 
13. A kórházban a gyermekkocsik és a mozgássérültek 30o-os lejtőn tudnak feljutni a 

következő szintre. Mekkora erővel kell tolni azt a babakocsit, amelyre 150 N nehézségi 

erő hat? Készítsünk vektorábrát, és szerkesszük meg a kérdezett erővektort! (Az ábrán  

1 cm feleljen meg 10 N-nek.) 

 

14. Egy permetezéshez használt kisrepülő szélcsendben 180 
h

km  sebességgel halad. Ugyan- 

ilyen motorteljesítménnyel repül délkelet felé, de 30
h

km   sebességű déli szélben. 

Rajzoljuk le vektorábrával a repülő mozgását! (A szél sebességvektorának hosszát vegyük 

2 cm-nek.) 

 
15. Egy sarokfeszítő villanyoszlop egymással 160 fokot bezáró két vezetéket tart. Az oszlopot 

az egyik vezeték 400, a másik 540 N erővel húzza. Mekkora az oszlopot húzó eredő erő? 

Rajzoljunk vektorábrát, és méréssel adjuk meg az eredő vektor (közelítő) nagyságát!  

(1 cm 100 N-nek feleljen meg.) 

 
16. Két fa közt, egy ruhaszárító kötél közepére felakasztunk egy kimosott hátizsákot, 

amelynek vizes tömege 60 N erővel húzza a kötelet. Ezért a kötél megnyúlik, így a 



V. témakör: AJÁNLOTT SZAKMAI FELADATOK  173 
 

 

felfüggesztési ponttól jobbra és balra eső részei 120o-os szöget zárnak be egymással. 

Mekkora erő ébred az egyes kötélrészekben? Rajzoljuk meg az eredő vektort! 

 
17. Egy hordót gurítunk 1 m magasra egy 4 m hosszú lejtőn. A hordóra 1000 N nehézségi erő 

hat. Legalább mekkora erő kell a hordó lejtőn felfelé történő elmozdításához? Készítsünk 

vektorábrát! 

 
18. Egy szíjmeghajtású keréktárcsa átmérője 40 cm. Mekkora a tárcsa kerülete? Hány cm 

hosszan érintkezik a szíj a keréktárcsával, ha az érintkező ívhez 2,5 radián középponti 

szög tartozik? 

 
19. Egy gépkocsi kerekének külső (a gumiköpenyre vonatkoztatott) átmérője 55 cm. Miköz- 

ben beáll a garázsba, 5 m utat tesz meg. Hány radián a kerék szögelfordulása? 

Mennyi lesz radiánban a kerék szögelfordulása, ha az autó kitolat az utcára, és közben  

8 m-t tesz meg? 

 
20. Egy szíjáttétel hajtókerekének átmérője 24 cm. Hányszor fordul körbe a 46 cm átmérőjű 

meghajtott kerék, ha a hajtókerék szögelfordulása 780 radián? 
 






