
Fogalmak: 

1. Félegyenes: az egyenest egy pontja két félegyenesre bontja. 

2. Szakasz: egy egyenesnek két pontja közé eső része- 

3. Két pont távolsága: az őket összekötő szakasz hossza. 

4. két egyenes párhuzamos, ha egy síkban vannak és nulla vagy végtelen sok közös pontjuk van. 

4. Két metsző egyenes merőleges, ha a síkot négy egybevágó részre osztják fel. 

5. Egyenes és pont távolsága: a pontból az egyenesre rajzolt merőleges szakasz hossza. 

6. Döféspont: egy sík és egy egyenes metszéspontja. 

7. Konvex síkidom: bármely két pontját összekötő szakasznak minden pontja a síkidomhoz tartozik. 

8. Konkáv síkidom (nem konvex): van olyan két pontja, amelyeket összekötő szakasznak nem minden 

pontja tartozik a síkidomhoz. 

9. Sokszög:  

Síkidom (síkban van) 

Egyetlen záródó töröttvonal határolja, 

Ugyanannyi csúcsa van, ahány oldala, 

az oldalak csak a csúcsokban találkoznak. 

 

10. Átló: két nem szomszédos csúcsot összekötő szakasz. 

 

11. Körvonal: egy adott ponttól egy adott távolságra lévő pontok halmaza a síkban. 

 

12. Sugár: a kör középpontját és a körvonal egy tetszőleges pontját összekötő szakasz. 

 

13. Átmérő: a körvonal két pontját összekötő szakasz, amely áthalad a kör középpontját. 

 

14. Körív: a körvonal egy része. 

 

15. Körlap: a körvonal által határolt síkidom. vagy másként: egy  adott ponttól egy adott távolságnál 

nem nagyobb távolságra lévő pontok halmaza a síkban. 

 

16. Körcikk: a sugár a körlapot két körcikkre osztja. 

17. Húr: a körvonal két tetszőleges pontját összekötő szakasz. 

18. Szelő: olyan egyenes, amelynek a körvonallal két közös pontja van. 

19. Érintő: olyan egyenes, amelynek a körvonallal egy közös pontja van a síkban. 

A fogalmakról villámkártyákat kell készíteni!! 

  

 

 

 

 

Átmérő 

a körvonal két pontját összekötő 

szakasz, amely áthalad a kör 

középpontját. 



1. feladat 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Egészítsd ki a mondatokat! 

 

  A testeket felületek határolják, amelyek lehetnek _______ vagy ___________felületek. 

     

  A felületeket vonalak határolják, amelyek lehetnek __________ vagy _________ vonalak.  

 

3. Rajzolj a megadott e egyenessel egy párhuzamos (b) és egy merőleges (c) egyenest! 

 

 e 

 

 

 

4. Nevezd el az alábbi sokszög csúcsait, oldalait és rajzold be zölddel az AC átlóját! 
 

 

 

 

 

5. Egészítsd ki a következő mondatokat!  

Egy adott ponttól egy adott távolságra lévő pontok halmaza a síkban : _____________ . 

A középpontot a körvonal tetszőleges pontjával összekötő szakasz : ______________ . 

A körvonal egy része : ________________ . 

A körvonal által határolt síkidom : ________________ . 

A körvonal két pontját összekötő olyan szakasz, amely áthalad a középponton _________ . 
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