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1. Ellenőrizzétek a házi feladatokat és javítsátok zölddel a hibákat! 

Munkafüzet 90. oldal  1. feladat 

a) Nem sokszögek: 2; 7 

 

b)  Konvex síkidomok: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 9 

     Konkáv síkidomok: 2; 8; 10 

c) Konvex sokszögek: 1; 3; 4; 5; 6; 9 

    Konkáv sokszögek: 8; 10 

 

Munkafüzet 90. oldal  2. feladat 

Három sokszögnek 12 oldala van. Hány csúcsú sokszögekről lehet szó? 

A sokszög oldalainak és csúcsainak száma egyenlő.  

A 3 szám összege 12 kell legyen, mert 3 sokszögről van szó.  

12 = 3 + 3 + 6  

12 = 3 + 4 + 5 

Két 3 csúcsú és egy 6 csúcsú, vagy egy 3, egy 4 és egy 5 csúcsú sokszögről lehet szó.   

 

  



Munkafüzet 90. oldal  3. feladat 

Rajzolj négyszöget, melynek 

a) minden oldala egyenlő, de nem négyzet  

b) van merőleges oldalpárja, de nem téglalap 
  

c) van párhuzamos oldalpárja, de nem téglalap 
 

d) minden oldala különböző hosszúságú 
 

e) szemben lévő oldalai párhuzamosak, de nem téglalap 
  

f) átlói merőlegesek, de nem négyzet 
 

g) átlói felezik egymást, de nem négyzet 
 

h) minden szomszédos oldala merőleges egymásra 
  

 

Írd le a munkafüzetedbe a következő feladatokat, ha nem oldottad meg őket! 

Szorgalmi feladat: munkafüzet 90. oldal  4. feladat 

a)  Hány háromszög rajzolható az ábrába, ha csúcsai 

illeszkednek az adott pontokra? 
5 

 

b)  Hány esetben kaptál szabályos háromszöget? 3 

c)  Kaptál-e olyan egyenlő szárú háromszöget, amelyik 

nem szabályos? 
nem 

 

Szorgalmi feladat: munkafüzet 90. oldal  5. feladat 

Rajzolj az ábrába! 

a)  Egyenlő szárú háromszöget, amelyik nem szabályos: 

 

b)  Szabályos háromszöget: 

 

c)  Négyzetet:  Nem lehet. 



d) Téglalapot: 

 

 

Írjátok le és rajzoljátok le a füzetetekbe a következőket! 

 

A kör 

Körvonal: azok a síkbeli pontok alkotják, amelyek a sík egy adott 

pontjától ugyanakkora távolságra vannak. 

Jele: k 

 

Kör középpontja  

Jele: K  

 

Körlap 

 

Sugár: a középpont és a körvonal egy pontjának távolsága. 

Jele: r (a rádiusz szóból) 

 

Húr: A körvonal két különböző pontját összekötő szakasz. 

Jele: h 

 

Átmérő: a leghosszabb húr, a kör középpontjára illeszkedik.  

Jele: d (a diaméter szóból). A sugár kétszerese: d = 2 ∙ r 

 

Szelő: olyan egyenes, amelynek a körvonallal két közös metszés-

pontja van. 

Jele: s 

 



Érintő: olyan egyenes, amelynek a körvonallal egy közös pontja 

van. Ezt a pontot érintési pontnak nevezzük. 

Jele: e 

 

Körív: A körvonal egy darabja. 

Jele: i 

 

Körszelet: Egy körív és egy húr által határolt síkidom. A kört egy 

húrja két körszeletre vágja. 

Jele: ks 

 

Körcikk: egy körív és a kör két sugara által határolt síkidom. 

Jele: c 

 

Körgyűrű: két azonos középpontú körvonal által határolt alakzat. 

Jele: Kg 

 
 

A gömb  Ezt nem kell leírnotok, csak nézzétek meg. 

Gömb középpontja: K 

Gömb sugara: r 

 

Gömb átmérője: d 

 

 

Tanuljátok meg az elnevezéseket! Használjátok a házi feladat megoldásához! 

 

  



Házi feladat: 

Tankockák: 

Nyissátok meg és oldjátok meg a feladatokat! 

https://learningapps.org/10237442 

 

Oldd meg tetszőleges sorrendben a feladatokat! 

Ha kész vagy egy feladattal, nyomj a pipára! Majd a bal felső sarokban a vissza nyílra és 

válassz egy másik feladatot! 

Ha az összes feladatot megoldottad egy jelszót kapsz és egy kérdést. Írd le ezeket! 

Az 5 feladat helyes megoldása után egy jelszót és egy kérdést kaptok az üzenetben. 

Erre a címre küldjétek el lehetőleg még ma legalább a szót! 

 

Szorgalmi feladat: munkafüzet 93. oldal  6. feladat 

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

 

Pénteken felmérőt írunk az eddig tanultakból. Készüljetek! 

Párhuzamos, merőleges, kitérő egyenesek, síkidom és sokszögek, a kör és részei. 

Feladatlapot fogok küldeni e-mailben mindenkinek! 

 

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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