
Tantárgy: matematika 

Osztály: 5.a  

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Az óra témája: Párhuzamos és merőleges síkok 

Időpont: 04.16. csütörtök 

Feladat: 

Vegyetek a kezetekbe egy téglatestet, pl. egy teafilteres dobozt! 

Betűzzétek meg a csúcsait az 1. ábra szerint! 

Figyeljétek meg rajta a beszínezett síkokat! 

A síkokat a csúcspontjaik felsorolásával adhatjuk meg. 

Az ábrán látható,  

pirossal színezett síkot így jelöljük: 

ABCD. 

Vagyis felsoroljuk a négy csúcsát jelölő 

betűket az óra járásával ellentétes irányban 

haladva.  

Az ábrán látható,  

zölddel színezett síkot pedig így jelöljük: 

BCGF. 

Érdemes a felsorolást az ábécében előbbre 

levő betűnél kezdeni. 
 

Párhuzamos síkok 

Az ábrán látható, sárgával színezett síkok 

párhuzamosak egymással. 

Ezeket így jelöljük: 

ABCD ‖ EFGH. 

 

Az ábrán látható, zölddel színezett síkok is 

párhuzamosak egymással. 

Ezeket így jelöljük: 

ADHE ‖ BCGF. 

 

Az ábrán látható, kékkel színezett síkok is 

párhuzamosak egymással. 

Ezeket így jelöljük: 

ABFE ‖ CGHD. 

 



Merőleges síkok 

Az ábrán látható, sárgával színezett síkok 

merőlegesek egymásra. 

Ezeket így jelöljük: 

ABCD ⊥ BCGH. 
 

Az ábrán látható, zölddel színezett síkok is 

merőlegesek egymásra. 

Ezeket így jelöljük: 

ABFG ⊥ EFGH. 

 

Az ábrán látható, kékkel színezett síkok is 

merőlegesek egymásra. 

Ezeket így jelöljük: 

ABCD ⊥ ADHE. 

 

 

Nyissátok ki a tankönyvet a 118. oldalon és olvassátok el a figyelmesen a Párhuzamos és 

merőleges síkok című leckét! 

Válaszoljatok az 1. feladat kérdésére!  

Hány párhuzamos és hány merőleges lappárja van a téglatest alakú tanteremnek? 

Nézzétek közben a kezetekben levő téglatestet! 

A helyes válasz: 3 párhuzamos lappárja van a téglatestnek. 

6 lapja van a téglatestnek. Minden lapra 4 másik lap merőleges, ezért 6 ∙ 4 = 24 merőleges 

lappár lenne. De ezt el kell osztanom 2-vel, mert minden lapot kétszer számoltunk párban 

 (pl.: ABCD ⊥  ADHE és ADHE ⊥ ABCD ugyanaz, csak a két oldalt megcseréltük). 

A helyes válasz: 12 merőleges lappárja van a téglatestnek. 

 

Tankockák: 

https://learningapps.org/10182346 

 

https://learningapps.org/10182346


A feladatok helyes megoldása után egy szót és egy kérdést kaptok az üzenetben. 

Írjátok le és ha tudtok, válaszoljatok rá! 

Erre a címre küldjétek el lehetőleg még ma legalább a szót: tkrisztina@vmai.hu! 

 

Házi feladat:  

Munkafüzet 84. oldal 1., 2. és 85. oldal 3. feladat. 

 

Szorgalmi feladat:  

Munkafüzet 84. oldal 11. és 12. feladat 

Írd le a válaszaid röviden! Feladatonként 1-1 pont jár. 5 pont pedig egy ötöst ér. 

 

Jó munkát! 

Kriszta néni 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040801_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010502_1__teljes.pdf 
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