
1.  Rajzolj minden helyre egy háromszöget (, ha lehet)! 

 
minden oldala 

különböző 
(általános) 

 
két oldala 
egyenlő 

 (egyenlőszárú) 
 

minden 
oldala egyenlő 

(szabályos) 

 
hegyesszögű 

   

derékszögű 

   

tompaszögű 

   

/ 9P 

2. Egészítsd ki a mondatokat! 

A háromszögbe írható kör középpontja az …………………………………..   ……………………………… metszéspontja. 

A háromszög köré írt kör középpontja a háromszög ………………………….  …………………………………. metszéspontja. 

A háromszög belső szögeinek összege ………………………………… . 

A háromszög magasságvonalának nevezzük a háromszög egy …………………………. a szemközti …………………. 

……………………………… bocsátott merőleges egyenest. 

A háromszög …………………………………………………… nevezzük a háromszög súlyvonalainak metszéspontját. 

Azt a négyszöget, amelynek minden oldala egyenlő, ……………………………………….. nevezzük. 

Az olyan négyszöget, amelynek …………………… ……………. …………………..………………… oldala, trapéznak nevezzük. 

Az olyan négyszöget, amelynek két-két szomszédos oldala egyenlő, ……………………………….. nevezzük.              /8P 

3. a, Egy egyenlő szárú háromszög egyik szöge 1000-os, mekkorák a háromszög külső és belső szögei? 

 

 

/ 4P 

b, Egy négyszög belső szögeinek aránya 1:3:4:4. Mekkorák a négyszög belső szögei? 

 

 

/ 4P 

 

 

Geometria II. Gyakorló feladatok          Név: 



A 

C 

B 

4. Töltsd ki a táblázatot! Az adatok szabályos sokszögekre vonatkoznak. 

csúcsok száma 6   

külső szögek összege    

egy külső szög   450 

egy belső szög    

belső szögek összege  14400  

átlóinak száma    
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5. Egy trapéz területe 13,2 dm2. Mekkora a trapéz rövidebbik alapja, ha a hosszabb alapja 6,4 dm és a trapéz 

magassága 2,4 dm? 

 

 

 

/ 4P 

6. a Pizzát szeretnénk enni (legalább hárman) és ezért egy internetes oldalról online rendelést adunk fel. A 32cm 

átmérőjű pizza ára 1490,- Ft, ugyanabból a fajtából a 45 cm átmérőjű pizza 2990,- Ft. Melyik pizza éri meg 

jobban?  

/ 3P 

b. Milyen messzire ment az a kerékpáros (28”-os a kerék), akinek a biciklijén lévő fordulatszám-mérő 4000-et 

mutat? (1” = 2,54cm) 

/ 3P 

7. Szerkeszd meg az adott derékszögű ABC Δ köré írható körét. Mekkora a háromszög kerülete és területe. 

Szorg.: (+2P) Mekkora a köré írható kör területe, kerülete? 
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Összesen: ______/50 P  


