
 
 
 
 
 
 

 
MATEMATIKA „C” 

8. évfolyam 
 
 
 
 
 

8. modul 
SÍK ÉS TÉR 

 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Surányi Szabolcs 



MATEMATIKA „C” – 8. ÉVFOLYAM – 8. MODUL: SÍK ÉS TÉR TANÁRI ÚTMUTATÓ    2 
 

 
A modul célja A tanulók térszemléletének fejlesztése. Darabolási feladatokon keresztül a kombinatív készség fejleszté-

se. A síkgeometriai fogalmak elmélyítése. 
Időkeret 3 x 45 perc 
Ajánlott korosztály 13–14 évesek; 8. évfolyam 
Modulkapcsolódási pontok 

 
 

Tágabb környezetben:  
 Képzőművészetek. 
Szűkebb környezetben: 
 Maradékos osztás, leszámlálási feladatok. 
Ajánlott megelőző tevékenységek:  

Sík- és térgeometriai alapismeretek. 
A képességfejlesztés fókuszai 
 

Gondolkodási képességek: 
 Térlátás, térbeli viszonyok felismerése. 
 Ábrázolás, elemzés. 
 Hosszúság (terület, térfogat) becslés. 
Kommunikációs képességek: 
 Szövegértés, szövegértelmezés. 

 
 
AJÁNLÁS 

A tanulók térszemléletének fejlesztése időigényes feladat, így mindenképpen indokolt, hogy ebben a fejlesztő sorozatban is szerepeljen. Mivel az 
ilyen problémák megoldásához szükséges idő sok, előre nem ismerhető tényezőtől függ, így az egyes problémafelvetéseknél megadott időkeret 
csak hozzávetőleges. Ha a tanár egyik-másik problémát túl nehéznek ítéli, akkor azokat egy másik foglalkozáson is meg lehet oldani, vagy el-
hagyhatóak. 
A síkidomok, térelemek darabolásával kapcsolatos feladatokon keresztül (a geometriai ismereteken túl) a kombinatív gondolkodás kiválóan fej-
leszthető. A terület- és kerületszámítás leszámlálási és terület-átalakítási feladatokon keresztül kerül előtérbe. 
 
TÁMOGATÓ RENDSZER 
 



MATEMATIKA „C” – 8. ÉVFOLYAM – 8. MODUL: SÍK ÉS TÉR TANÁRI ÚTMUTATÓ    3 
 

http://www.artchive.com/artchive/e/escher/escher_red_ants.jpg∗ 
http://www.worldofescher.com/gallery/jpgs/P3L.jpg* 

 

                                                 
∗ 2007 augusztusában a honlap elérhető 
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MODULVÁZLAT 
 

 Lépések, 
tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, mellékletek 

I. Síkban vagy térben? 

1. A Moebius-szalag vizsgálata Térlátás, térbeli viszonyok, ábrázolás, prezentáció Eszközök:  
csoportonként fénymásolat a 
grafikáról, A4-es papírlapok, ol-
lók, tűzőgép 

Melléklet a tanároknak:  
M. C. Escher: Moebius-szalag 
II. 
Az A feladatlap és megoldása 

2. Testek elől-, felül- és oldalnézeti képének vizs-
gálata 

Térlátás, térbeli viszonyok, ábrázolás, prezentáció Eszközök:  
csoportonként 10 db dobókocka 
vagy gyufaskatulya 

3. Térlátást fejlesztő feladatok Térlátás, térbeli viszonyok, ábrázolás, prezentáció Melléklet a tanulóknak:  
A feladatlap 

Melléklet a tanároknak:  
Az A feladatlap és megoldása 
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 Lépések, 
tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, mellékletek 

II. Darabolás 

1. Adott oldalú téglalap feldarabolása, és a dara-
bokból négyzet összeállítása 

Rendszerezés, kombinativitás, induktív következ-
tetés, eredetiség, kreativitás, problémamegoldás 

Eszközök:  
A4-es papírlapok, ollók 

Melléklet a tanároknak: 
Bújtatás megoldása 
Miként vágjuk szét a téglalapot? 
 

2. Négyzet feldarabolása, és négyzetté darabolás Rendszerezés, kombinativitás, induktív következ-
tetés, eredetiség, kreativitás, problémamegoldás 

Eszközök:  
A tanári mellékletben található 
Sablon fénymásolata páronként 
egy példányban 

Melléklet a tanulóknak: 
B feladatlap 

Melléklet a tanároknak:  
A B feladatlap és megoldása 
Sablon 

        Négyzet darabolása 
 

3.  Háromszögek és kocka darabolása Rendszerezés, kombinativitás, induktív következ-
tetés, eredetiség, kreativitás, problémamegoldás 

Melléklet a tanároknak:  
Szabályos háromszög darabolá-
sa 
Tetszőleges háromszög darabo-
lása 
Kocka darabolása 
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 Lépések, 
tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, mellékletek 

III. Terület és kerület 

1. Adott területű és kerületű sokszögek számának 
meghatározása 

Problémamegoldás, kombinativitás, hosszúság 
(terület, térfogat) becslés 

Eszközök:  
papír, olló 

Melléklet a tanároknak: 
Megoldás 1. 
Tartalék feladat 
Megoldás 2.  
Megoldás 3. 

2. Terület-átalakításokkal kapcsolatos feladatok Problémamegoldás, kombinativitás, hosszúság 
(terület, térfogat) becslés 

Melléklet a tanulóknak: 
C feladatlap 

Melléklet a tanároknak:  
A C feladatlap és megoldása 
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I. SÍKBAN VAGY TÉRBEN? 
 
Ráhangolódás (kb. 5 perc) 
 
Játsszunk kézgombolyag játékot! Egyikőtök vállalja majd, hogy kibogozza a gombolyagot.  
A többiek körben állva fogják meg egymás kezét, majd a körnek össze kell gabalyodnia. 
Ügyeljetek arra, hogy a gabalyodás közben ne engedjétek el egymás kezét! Szabad a karok 
fölött átlépni, alattuk átbújni stb.  
Ki fogja kibogozni a gombolyagot? 

A bogozó a gabalyodás alatt forduljon el, vagy menjen ki a teremből. A gabalyodás és a bo-
gozás alatt is általában figyelni kell arra, hogy a gyerekek ne engedjék el egymás kezét. Ha 
mégis elengedték, akkor az eredeti helyzetnek megfelelően fogják meg újra egymás kezét. 
 
 
1. A Moebius-szalag vizsgálata 
(Javasolt idő: 10 perc; Eszközök: csoportonként fénymásolat a grafikáról; A4-es papírlapok, 
ollók, tűzőgép; Munkaforma: 2-3 fős csoportokban) 
 
M. C. Escher grafikáival már találkoztunk az előző foglalkozások során. Most egy olyan ábrát 
vizsgálunk meg, ami egy furcsa felületű alakzatot mutat be. Kövessétek végig a hangyák út-
ját! Milyen furcsaságot tapasztaltok? 

A tanár ossza ki a csoportoknak a képet, majd hagyja, hogy a tanulók azt maguk tanulmá-
nyozzák. Ez után kiscsoportokban beszéljék meg a tanulók az észrevételeiket. Ha a csoportok 
nagy része rájött a furcsaságra, akkor az egész csoport közösen beszélje meg azokat. Valószí-
nűleg több tanuló is hamar észreveszi, hogy a hangyák a végtelenségig folytathatják útjukat, 
hiszen a szalagnak csak egy oldala van. Általában minden csoportban található egy-két olyan 
tanuló, akiknek nehezére esik elképzelnie egy ilyen térbeli alakzatot. Nekik a következő fel-
adat jelenthet segítséget. 
Melléklet a tanároknak: M. C. Escher: Moebius-szalag II. 
 
A kép címe: Moebius-szalag II. (Vöröshangyák). Moebius egy XIX: századi német matemati-
kus és csillagász volt, róla nevezték el ezt a fajta szalagot. Készítsünk mi is ilyet!  
Vágjatok le egy kb. 2 cm széles csíkot a lap hosszabbik oldalából. A szalag egyik rövidebb 
végén csavarjatok egyet, és illesszétek oda a másik rövidebb végéhez, majd tűzőgéppel kap-
csoljátok össze! Hány oldala van az így kapott szalagnak?  
Jelöljetek ki egy pontot a szalag közepén, és húzzatok egy egyenest a szalag szélével párhu-
zamosan. Mit tapasztaltok?  
Tippeljétek meg, hogy mi lesz akkor, ha a rajzolt vonal mentén felvágjátok a szalagot! Szerin-
tetek hány szalagot fogtok kapni?  
Próbáljátok is ki! 

Ahhoz, hogy később könnyebb legyen felvágni a szalagot, érdemes mind a két szélén, az ol-
dalával párhuzamosan összetűzni. Miután a vonalat berajzolták a tanulók, fontos, hogy tippel-
jék meg a szétvágás eredményét. (Egy duplán csavart szalagot kapunk.) 
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2. Testek elöl-, felül- és oldalnézeti képének vizsgálata 
(Javasolt idő: 10 perc; Eszközök: csoportonként 10 db dobókocka, esetleg gyufaskatulya; 
Munkaforma: 2-3 fős csoportokban) 
 
Minden csoport kap 10 db kockát. Ezek felhasználásával építsetek egy testet! Figyeljetek, 
hogy ne legyen olyan kocka, amelyik csak az élével vagy csak a sarkával kapcsolódik a töb-
bihez! 
Ha elkészült a test, akkor rajzoljátok le az elöl-, a felül- és az oldalnézeti képét!  
Ezután az elkészült rajzot minden csapat forgóasztal szerűen adja át egy másiknak, és építsé-
tek meg a kapott rajz alapján a másik csoport által készített testet!  
Az ellenőrzés módját később beszéljük meg. 
Ha a tanulók nem ismerik az elöl-, felül- és oldalnézeti kép fogalmát, akkor az egész csoport 
először közösen építsen egy testet, és rajzolja meg a megfelelő ábrákat. Ügyeljen a tanár arra, 
hogy a csoportok ne lássák a másik által épített testeket. Mielőtt a rajzokat továbbadnák a 
csoportok, ellenőrizze a tanár, hogy a testekről megfelelő rajzok készültek-e. A testek rekonst-
ruálásakor az eredetileg azt megépítő csoport egyik tagja ellenőrizze le, hogy sikerült-e a má-
sik csoportnak a megfelelő testet felépíteni. 
 
 
3. Térlátást fejlesztő feladatok 
(Javasolt idő: 20 perc; Eszközök: papír, olló; Munkaforma: 2-3 fős csoportokban) 
 
Melléklet a tanulóknak: A feladatlap 
Melléklet a tanároknak: Az A feladatlap megoldása 
 
Tegyük további próbára a térlátásotokat! Minden csoport kap egy feladatlapot. Válasszatok 
egy kedvetekre való feladatot közülük!  
Ha készen vagytok, fogjatok bele egy újabb feladat megoldásába! 
A tanár felügyelje a csoportok munkáját, ha kell, magyarázza el a feladatot, segítsen!  
Az első feladatot választóknál javasolhatja a tanár, hogy vágjanak ki papírból egy kockapalás-
tot, és annak segítségével oldják meg a feladatot.  
A második feladat esetében valószínűleg el kell magyaráznia a tanárnak, hogy a folytonos 
vonal a látható, a szaggatott a nem látható éleket jelenti.  
A harmadik feladatban nem egyforma nehezek a kérdések, lehet, hogy csak egy pár esetben 
sikerül a megfelelő testet a tanulóknak lerajzolniuk. Ha a tanulók nehéznek tartják a feladatot, 
és esetleg egy testet sem tudnak lerajzolni, akkor adja oda a tanár a megoldásokat nekik, és a 
feladat csak az legyen, hogy a megfelelő párokat kell megtalálniuk. 
 
Ha valamely csoport hamar készen van, akkor bíztassa őket a tanár, hogy a harmadik feladat 
mintájára gyártsanak ők is feladatot, amit bemutathatnak a többieknek. Az első két feladat 
megoldását érdemes közösen is megbeszélni. A harmadik feladat esetében csak akkor beszélje 
meg közösen a megoldást a csoport, ha erre igény van, egyéb esetben elég, ha a tanár megmu-
tatja a tanulóknak a megoldást. Ha marad idő a foglalkozás végén, akkor az osztály játszhat 
még egy bogozós játékot. 
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MELLÉKLET A TANÁROKNAK 
 
1. A Moebius-szalag vizsgálata 
 
M. C. Escher: Moebius szalag II (Vöröshangyák) 1963 
 

 
A kép megtalálható a következő címeken: 
http://www.artchive.com/artchive/e/escher/escher_red_ants.jpg∗ 
http://www.worldofescher.com/gallery/jpgs/P3L.jpg* 
 
Megjegyzés: 
Ilyen szalagokat használnak egyes futószalagok esetében (hogy minden „oldaluk” egyformán 
kopjon), valamint régebben használták a végtelenített magnószalagoknál. 

                                                 
∗ 2007 augusztusában a honlap elérhető 
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3. Térlátást fejlesztő feladatok 
 
A feladatlap és megoldása: 
 
1. Rajzoljátok be azt a három-három különböző lehetőséget az alábbi ábrákba, ahogyan a szí-
nessel kihúzott vonalak a hálókban megjelenhetnek! 
 

 
Megoldás: 
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2. Az ábrák síklapokkal határolt munkadarabok felül- és elölnézetét mutatják. A vonal feletti 
kép mutatja az elölnézetet. Mindegyikhez tartozik ez alatt egy (nem teljesen kész) felülnézet. 
Egészítsd ki az első példákhoz hasonlóan a felülnézeteket! 
 

 
Megoldás: 
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3. Az alábbi ábrán 11 keret látható, mindegyik keretben három nyílás. Rajzoltunk mindegyik 
kerethez egy-egy olyan testet, amelyik pontosan átfér a keret mindhárom nyílásán. Válaszd ki 
melyik test, melyik kerethez tartozik! 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Megoldás: 
A párok: 4-A, 8-B, 3-C, 1-D, 7-E, 10-F, 5-G, 2-H, 11-I, 6-J, 9-K. 
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II. DARABOLÁS 
 
Ráhangolódás (kb. 5 perc) 
 
Rendeződjetek két csapatba! Mindkét csoportnak adok egy A4-es méretű lapot és egy ollót.  
A feladat az, hogy a csapat összes tagja minél hamarabb átbújjon a lapon! Vigyázat! Vágni 
lehet, de a lap nem szakadhat el közben! 
Ha valamely tanuló már ismeri ezt a feladványt, akkor kérje meg a tanár, hogy ne árulja el a 
többieknek a megoldást. 
Melléklet a tanároknak: Bújtatás megoldása 
 
 
1. Adott oldalú téglalap feldarabolása, és a darabokból négyzet összeállítása 
(Javasolt idő: 5 perc; Eszközök: papír, olló; Munkaforma: egyénileg) 
 
Vágjatok ki papírból egy olyan téglalapot, melynek egyik oldala kétszer olyan hosszú, mint a 
másik. Ezt a téglalapot vágjátok szét részekre úgy, hogy azokból négyzetet lehessen összerak-
ni! 
Hagyja a tanár, hogy a tanulók maguk kísérletezzenek a darabolással. Ha nagyon tanácstalan 
valamelyik tanuló, akkor javasolhatja neki, hogy próbálja meg négy egyforma darabra szét-
vágni a téglalapot (ld. megoldás). Ha valamely tanuló hamar talált megoldást a problémára, 
akkor bíztassa a tanár, hogy keressen egy attól különböző megoldást is. Ha a tanulók nagy 
részének van megoldása a feladatra, akkor beszélje meg azt a csoport. A tanulók ismertessék a 
megoldásaikat, bemutatva azt a többi tanulónak. Az általuk talált összes különböző megoldás-
ra kerüljön sor. 
Melléklet a tanároknak: Miként vágjuk szét a téglalapot? 
 
 
2. Négyzet feldarabolása, és négyzetté darabolása 
(Javasolt idő: 15 perc; Eszközök: 5. Melléklet fénymásolata páronként egy példányban; Mun-
kaforma: párban)  
 
Melléklet a tanulóknak: B feladatlap 
Melléklet a tanároknak: A B feladatlap és megoldása 
 
Minden páros kap két feladatot. Válasszátok ki a számotokra érdekesebbet, és próbáljátok 
meg megoldani.  
Ha készen vagytok, akkor próbáljátok megoldani a másik feladatot is! 
A tanár felügyelje a munkát. Adjon a pároknak egy-egy példányt a B feladatlap 2. példájához 
tartozó Sablon fénymásolatából, vágják ki a megfelelő alakzatokat (akár többször is), és utána 
kísérletezzenek a darabolásukkal!  
A feladatokat közösen nem kell megbeszélni, csak akkor, ha erre külön igénye van a tanulók-
nak. 
 
Feldarabolható-e egy négyzet 2006 darab (itt mindig az aktuális évszámot érdemes említeni) 
nem feltétlenül egyforma négyzetre?  
Lehet, hogy így egy kicsit nehéz a kérdés, próbáljátok meg megkeresni azokat a darabszámo-
kat, ahány kisebb négyzetre egy nagyobb feldarabolható! 
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Hagyja a tanár a párosokat egy kicsit gondolkozni, és utána tegyen javaslatot arra, hogy elő-
ször érdemes kisebb darabszámokkal foglalkozni, csak utána a nagyobb számokkal. A megbe-
széléskor a tanulók ismertessék a megoldást. Érdemes először a konkrét feladat megoldását 
megbeszélni, és utána az általánosítást. 
Melléklet a tanároknak: Négyzet darabolása 
 
 
3. Háromszögek és kocka darabolása 
(Javasolt idő: 20 perc; Munkaforma: párban) 
 
Feldarabolható-e egy szabályos háromszög 2006 darab (itt mindig az aktuális évszámot érde-
mes említeni) nem feltétlenül egyforma szabályos háromszögre?  
Lehet, hogy most is egy kicsit nehéz a kérdés, próbáljátok meg megkeresni azokat a darab-
számokat, ahány kisebb szabályos háromszögre egy nagyobb feldarabolható! 
Most is az előző problémafelvetésnél ismertetett módon járjon el a tanár. 
Melléklet a tanároknak: Szabályos háromszög darabolása 
 
Feldarabolható-e egy tetszőleges háromszög 2006 darab (itt mindig az aktuális évszámot ér-
demes említeni) nem feltétlenül egyforma, az eredetihez hasonló háromszögre?  
Lehet, hogy most is egy kicsit nehéz a kérdés, próbáljátok meg megkeresni azokat a darab-
számokat, ahány kisebb hasonló háromszögre egy nagyobb feldarabolható! 
Most is az előző problémafelvetésnél ismertetett módon járjon el a tanár. Ha kell, beszélje 
meg a csoport, hogy mit jelent két háromszög hasonlósága. 
Melléklet a tanároknak: Tetszőleges háromszög darabolása 
 
Feldarabolható-e egy kocka 2006 darab (itt az aktuális évszámot érdemes mondani) nem fel-
tétlenül egyforma kisebb kockára?  
Hány kisebb kockára könnyű feldarabolni egy nagyobbat? 
Most nem annyira egyértelmű a megoldás, mint az előző problémafelvetéseknél, ezért tegye 
fel rögtön a tanár a segítő kérdést. Felhívhatja a tanár a tanulók figyelmét arra, hogy az előző-
ekben megismert alapmódszert próbálják alkalmazni, vagyis egy alap darabszámból kiindulva 
kell tovább darabolni. 
Melléklet a tanároknak: Kocka darabolása 
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MELLÉKLET A TANÁROKNAK 
 
Ráhangolódás 
 
Bújtatás megoldása 
 
A lapot hosszanti irányban félbehajtva a mintának megfelelően be kell vágni (szaggatott vo-
nalak), így egy szalag keletkezik, amin a tagok már át tudnak bújni. 
Minta: 
 

 
 
1. Adott oldalú téglalap feldarabolása, és a darabokból négyzet összeállítása 
 
Miként vágjuk szét a téglalapot? 
 
Két lehetséges megoldást mutatunk be (az eredeti téglalapot a vastag vonal, a kapott négyzetet 
a szaggatott vonal jelzi). 
 
1. megoldás: 
A téglalapot a szaggatott vonalak mentén felvágjuk, és a keletkezett két egyenlő szárú derék-
szögű háromszög alakú részt a nyilaknak megfelelően áthelyezzük. 

 
 
2. megoldás: 
A téglalapot két egyforma négyzetre vágjuk, majd az egyik négyzetet az átlói mentén 4 egy-
bevágó egyenlő szárú derékszögű háromszögre vágjuk, és ezeket a részeket az átfogójukkal a 
másik négyzet oldalaihoz illesztjük. 
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2. Négyzet feldarabolása, különböző alakzatok négyzetté darabolása 
 
B feladatlap és megoldása 
 
1. Hányféleképpen vághatjuk szét az ábrán látható négyzetet a rácsvonalakon haladva egyet-
len összefüggő vonallal úgy, hogy azok egyforma nagyságúak és alakúak legyenek? (Nem 
feltétlenül annyi négyzet van, ahány eset!) Keress minél több megoldást! 
 

 
 
Megoldás: 
Az elforgatásoktól eltekintve 6 eset van: 
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2. Vágd szét az alakzatokat egyetlen egyenes vágással úgy, hogy a darabokból négyzeteket 
tudjunk összerakni! 
 
 
 
Sablon: 
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Megoldás: 
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3. Sokszögek feldarabolása adott számú sokszögre. Kocka feldarabolása 
adott számú kockára. 
 
Négyzet darabolása: 
2, 3 és 5 kis négyzetre nem darabolható egy nagy négyzet. Négyzetszám darabszámokra 
könnyen adódik a megoldás. Ha egy négyzetet 4 kisebbre darabolunk, akkor 3 új darab kelet-
kezik, így 4, 7, 10, … darabra (3-mal osztva 1 maradékot adó darabszámra) könnyen darabol-
ható egy négyzet. 
6 részre darabolható a négyzet: 

   
   
   

 
Így darabolható minden 3-mal osztható, 3-nál nagyobb darabszámra. 
 
 
8 részre darabolható a négyzet: 

    
    
    
    

 
Így darabolható minden 3-mal osztva 2 maradékot adó, 5-nél nagyobb darabszámra. 
 
 
Szabályos háromszög darabolása: 
2, 3 vagy 5 kisebb szabályos háromszögre nem darabolható egy nagyobb szabályos három-
szög a négyzethez hasonlóan. 4 részre osztható, ha behúzzuk a középvonalait. Így (a négyzet-
hez hasonlóan) 3-mal növelhetjük a háromszögek számát. Most is elég tehát megmutatni, 
hogy 6 és 8 részre tudjuk darabolni a háromszöget: 
6 részre: 8 részre: 
 

 
Az első esetben az oldalharmadoló, a második esetben a negyedelő pontokat összekötve egy 
trapézra és egy szabályos háromszögre osztjuk az eredeti háromszöget, majd a trapézt dara-
boljuk fel a megfelelő számú kis háromszögre. 
 
 
Tetszőleges háromszög darabolása: 
A megoldás az előzőhöz teljesen hasonló. 
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Kocka darabolása: 
Általában egy nagyobb kockát könnyű darabolni k3 darab kisebb kockára.  
Ha egy kockát 8 kisebbre darabolunk, akkor a darabszám 7-tel, ha 27-re, akkor 26-tal növek-
szik. Miután ( ) 126;7 = , így kellően sok darab kisebb kockára mindig feldarabolható egy koc-
ka.  
2006 darabra például így: először feldaraboljuk 27 kis kockára, majd ebből egyet megint 27 
darabra (ekkor 27 + 26 = 53 kis kockánk lesz), majd 279 lépésben mindig egy kockát darabo-
lunk 8 kis kockára. Így 200672792627 =⋅++  darab kis kockánk lesz.  
Általánosságban: daraboljuk fel a nagy kockát először 27 kisebbre, majd ezek közül annyiszor 
daraboljunk fel egyet 27 részre, hogy a hiányzó kockák darabszáma 7-tel osztható legyen. (Ez 
mindig megtehető, hiszen ( ) 126;7 = .) Ezután megfelelő számú lépésben mindig egy kis koc-
kát 8 kisebbre darabolunk. 
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III. TERÜLET ÉS KERÜLET 
 
Ráhangolódás (kb. 5 perc) 
 
Vágjatok ki egy 2 cm széles és 14 cm hosszú csíkot egy papírból! Hajtogassatok ebből egy 
kockát! 
Valószínűleg hamar rájön egy-két tanuló, hogy a papírcsíkot 2 × 2 cm-es darabokra kell haj-
togatni. Segítség lehet a tanulóknak, ha emlékezteti őket a tanár, hogy többféle kockahálóval 
is találkozhattak már, és valami ehhez hasonlóra törekedjenek a hajtogatás során is. (A meg-
oldásban nem igazi háló szerepel, hiszen a kocka egyik lapja is fel van vágva az átlója men-
tén.) 
 
 
1. Adott területű és kerületű sokszögek számának meghatározása 
(Javasolt idő: 20 perc; Munkaforma: 2-3 fős csoportban) 
 
Hány olyan téglalap van, aminek a leghosszabb oldala 2006 (itt az aktuális évszámot érdemes 
említeni), és az oldalak mérőszáma egész szám?  
Mi a megoldás, ha téglalap helyett négyzetet, paralelogrammát, rombuszt, deltoidot mon-
dunk? 
Ezt a kérdéskört az egész osztálynak közösen vesse fel a tanár, a következőket akkor, ha már 
ezt megoldották.  
Ha valamelyik csoport elakad, segítse őket a tanár. Tegyen javaslatot arra, hogy próbáljanak 
meg egy-két, az adott feltételnek megfelelő sokszöget találni, majd ebből általánosítsanak a 
darabszámra.  
A problémákat nem kell közösen megbeszélni, elég, ha a kisebb csoportokban eljutnak a tanu-
lók a megoldáshoz. Ha valamely csoport hamar készen van, akkor foglalkozhat a tartalék fel-
adattal, vagy az előzőekhez hasonló problémákat fogalmazhat meg nekik a tanár háromszö-
gekre vonatkozóan. (Pl. hány olyan egyenlő szárú háromszög van, amelynek a leghosszabb 
oldala 2006 stb.) 
Melléklet a tanároknak: Megoldás 1. 
Melléklet a tanároknak: Tartalék feladat 
 
Hány olyan téglalap van, aminek a kerülete 2006 (itt az aktuális évszámot érdemes említeni), 
és az oldalak mérőszáma egész szám?  
Mi a megoldás, ha téglalap helyett négyzetet, paralelogrammát, rombuszt, deltoidot mon-
dunk? 
 
Hány olyan téglalap van, aminek a területe 2006 (itt az aktuális évszámot érdemes említeni), 
és az oldalak mérőszáma egész szám?  
Mi a megoldás, ha téglalap helyett négyzetet, paralelogrammát, rombuszt, deltoidot mon-
dunk? 
Melléklet a tanároknak: Megoldás 2. 
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Hány olyan téglalap van, aminek a területe 2006 (itt az aktuális évszámot érdemes említeni), 
és az oldalak mérőszáma egész szám?  
Mi a megoldás, ha téglalap helyett négyzetet, paralelogrammát, rombuszt, deltoidot mon-
dunk? 
Melléklet a tanároknak: Megoldás 3. 
 
 
2. Terület-átalakításokkal kapcsolatos feladatok 
(Javasolt idő: 20 perc; Munkaforma: 2-3 fős csoportban) 
 
Melléklet a tanulóknak: C feladatlap 
Melléklet a tanároknak: A C feladatlap és megoldása 
 
Minden csoport kap egy feladatlapot. A feladatok nem egyforma nehézségűek, nem kell sor-
ban megoldani őket. Válogassatok kedvetekre közülük! Melyik csoport tudja a legtöbbet 
megoldani? 
A tanár kísérje figyelemmel a csoportok munkáját. Ha kell, segítse a tanulókat, például ilyen 
mondatokkal: „Találtok egyforma területű részeket az ábrán?” vagy „Próbáljátok meg ügye-
sen feldarabolni az ábrát!”. Közösen elég azokat a feladatokat megbeszélni, amire a tanulók-
nak van megoldása. Ilyenkor a tanulók maguk ismertessék a megoldást. Ha egy feladatra több 
eltérő megoldás is született, akkor hallgassa meg mindegyiket az osztály. Javasolhatja a tanár, 
hogy azokkal a feladatokkal, amelyekkel nem lettek készen, otthon is foglalkozhatnak a tanu-
lók, de ez ne legyen kötelező. Ilyen esetben a megoldás megbeszélésére egy későbbi alka-
lommal kerülhet sor. 
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MELLÉKLET A TANÁROKNAK 
 
Ráhangolódás 
 
A hajtogatás menete: 
 

 
 
 
1. Adott területű és kerületű sokszögek számának meghatározása 
 
Megoldás 1. 
Ha a téglalap leghosszabb oldala n, akkor a rövidebbik oldala az 1, 2, …, n számok bármelyi-
ke lehet, így n darab van. Négyzetből egyetlen ilyen van, paralelogrammából, rombuszból és 
deltoidból végtelen sok. (Ha egy alkalmasat találtunk, akkor az egyik szögén kicsit változtatva 
is alkalmas négyszöget kapunk.) 
 
 
Megoldás 2. 
Csak abban az esetben van n kerületű téglalap, ha n páros. Ekkor annyi ilyen van, ahányféle-

képpen az 
2
n  felírható két egész szám összegeként. Ha 

2
n  páros, akkor ez 

4
n  féleképpen, ha 

2
n  páratlan, akkor 2:1

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

n  féleképpen tehető meg. Négyzetből és rombuszból csak akkor 

létezik megfelelő, ha n 4-gyel osztható, ekkor egyetlen ilyen négyzet van, rombusz viszont 
végtelen sok. Megfelelő paralelogramma és deltoid is csak akkor létezik, ha az n páros, ilyen-
kor végtelen sok van belőlük.  
 
Megoldás 3. 
Olyan téglalap, aminek a területe n, annyi van, ahányféleképpen az n előáll két egész szám 
szorzataként. Ez pont a fele az n osztói számának, ha páros osztója van, és az osztók számánál 
eggyel nagyobb szám fele, ha az n-nek páratlan számú osztója van. Ilyen négyzet csak akkor 
létezik, ha az n négyzetszám. Paralelogramma végtelen sok van, pl. az egyik oldala n hosszú, 
az ehhez tartozó magasság pedig 1. Rombusz annyi van, mint téglalap, itt az osztópár na-
gyobbik tagja legyen az oldal hossza, a rövidebbik a rombusz magassága. Deltoidból végtelen 
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sok van. Legyen például a hosszabbik átlója n, a rövidebbik 2, az átlók metszéspontja ilyenkor 
tetszőleges. 
 
 
Tartalék feladat: 
Rakj ki 12 gyufaszálból 4 egység területű sokszöget! (A gyufaszál hossza legyen 1 egység!). 
 
Megoldás: 
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C feladatlap és megoldása 
 
1. Egy trapéznak berajzoltuk a két átlóját, így négy darab háromszögre 
bontottuk. Mutasd meg, hogy a két szürke háromszög területe egyenlő! 

Megoldás: 
Az ABC és az ABD háromszögek területe megegyezik, ezekből elvéve 
az ABM háromszög területét, pont a kívánt egyenlőséget igazolhatjuk. 
 
 
2. Az ábrán egy trapéz két párhuzamos oldalának felezőpontját kötöt-
tük össze a csúcsokkal. Igazold, hogy a világosabban színezett terüle-
tek összege egyenlő a sötétebben színezett területtel! 

Megoldás: 
A párhuzamos oldalak felezőpontjait összekötve a trapézt két kisebb trapézra bontjuk, ame-
lyekben lévő világosabb és sötétebb háromszögek területe egyenlő. 
 
 
3. Egy paralelogrammának berajzoltuk az egyik átlóját, 
majd az átló egyik pontjából párhuzamosokat húztunk az 
oldalakkal. A keletkezett két (színezett) paralelogramma 
közül melyiknek nagyobb a területe? 

Megoldás: 
A két paralelogramma területe egyenlő. Az átlóval az eredeti át két egybevágó háromszögre 
bontottuk, és ezek területéből kell elvenni két-két, páronként egybevágó háromszög területét, 
hogy a kérdéses területeket megkapjuk. 
 
 
4. Felrajzoltunk egy 4 cm oldalú és négy darab 2 cm oldalú négyzetet, 
Mutasd meg, hogy a világosabb (kis négyzetekben lévő) szürke területek 
összege megegyezik a sötétebb (nagy négyzetben lévő) területek összegé-
vel! 

Megoldás: 
A négy kis négyzet területe egyenlő a nagy négyzet területével. Mivel a nagy négyzeten belül 
pontosan akkora területet nem színeztünk ki, mint amennyit a kis négy-
zetekben összesen, így a kérdéses területek egyenlők. 
 
 
5. Hányad része a szürkével színezett terület a nyolcszög területének? 

Megoldás: 
A fele. A szaggatott vonalakkal a téglalapot 6 háromszögre bontjuk. Az 
egyenlő szárúak területe a nyolcszög területének nyolcada. 2 derékszögű 
háromszögből pedig az egyenlő szárúakkal egybevágó háromszög ké-
szíthető. 
 
 

A B

CD 

M
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6. Egy négyzet belsejébe egy kisebb négyzetet rajzoltunk úgy, hogy a 
két négyzet megfelelő oldalai párhuzamosak. Ezután összekötöttük a 
két négyzet csúcsait az ábrán látható módon. Mutasd meg, hogy a két 
szürke trapéz területe megegyezik a két fehér trapéz területével! 

Megoldás: 
Hosszabbítsuk meg a kis négyzet oldalait (szaggatott vonalak). A sar-
kokban keletkezett téglalapok területét az eredeti két négyzet csúcsait 
összekötő vonalak felezik. A szaggatott vonalakkal határolt téglalapok 
területe megegyezik, így a trapézokba lévő részeik területe is egyenlő, 
mert mindkettőből a kis négyzet területét kell elvenni. 
 
 
 
 
 
 
7. A két egyforma négyzetben a színessel jelölt területek közül melyik a nagyobb? 

Megoldás: 
Egyforma a két terület. Ha 4 cm oldalú négyzettel számolunk, 
akkor az elsőben ππ 422 =⋅  terület nincs beszínezve, a máso-
dikban szintén ππ 414 2 =⋅⋅  terület nincs beszínezve. 
 
 
 
8. Igazold, hogy az ábrán látható szabályos ötágú csillagnak pontosan a 
felét színeztük ki! 

Megoldás: 
A felét. Az egyformán számozott területek egyenlők. 
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