
1. Határozd meg az ábrán bejelölt ismeretlen szakaszok hosszát! ( fe ) 

 

   
 

2. Az ábrán látható szög szárait metsző e, f, g, h egyenesek párhuzamosak. Számítsd ki az 

ismeretlen szakaszhosszakat! 

 

 
 

3. Egy szög szárait párhuzamosokkal metszettük el. Jelöljük a keletkezett szakaszokat rendre 

a, b, c, d, e, f-fel. Add meg a hiányzó szakaszok hosszát, ha 4d , 7e , 10f . 

 

 
 

4. Egy ABC egyenlő szárú háromszög alapja 18 cm hosszú, szárai 15 cm-esek. Vegyük a 

szárak harmadoló pontjait (E és F valamint D és G)! Mekkora lesz az így keletkezett 

DEFG trapéz területe? 

 

 
 

 



5. Az ábrán látható paralelogramma oldalai 6 és 4 cm hosszúak. Milyen hosszú a CF 

szakasz, ha BE = 2 cm? 

 

 
 

6. Az ábrán látható ABCD trapéz oldalai AB = 7,2 cm; CD = 4,8 cm és AD = 3 cm hosszúak. 

Milyen hosszú a DM szakasz? 

 

 
 

7. Egy szimmetrikus trapéz párhuzamos oldalinak hossza 16 és 10 cm, a trapéz magassága 4 

cm. Számítsd ki a trapéz kiegészítő háromszögének oldalait! A feladat megoldásához 

készíts ábrát is! 

8. Egy szimmetrikus trapéz kiegészítő háromszöge egy olyan egyenlő szárú háromszög, 

amelynek oldalai 13, 13 és 10 cm hosszúak. A trapéz magassága 24 cm. Mekkorák a 

trapéz oldalai? A feladat megoldásához készíts ábrát is! 

9. Egy szimmetrikus trapéz szárai és rövidebb alapja 10 cm-es. A trapéz átlói 2 : 5 arányban 

osztják egymást. Mekkora a trapéz kiegészítő háromszögének kerülete, területe? 

10. Egy háromszög két oldala 3 és 4 cm hosszú, a két oldal által bezárt szög 60°-os. Szerkeszd 

meg a háromszöget, majd a súlypontjából nagyítsd a háromszorosára! 

11. Egy háromszög 6 cm-es oldalán 60° és 30° nagyságú szögek vannak. Szerkeszd meg a 

háromszöget, majd a magasságpontjából kicsinyítsd a felére! 

12. Egy kettőslétra csukott állapotban 4 m hosszú. A létra két szárát a három negyedelő 

pontjánál lánccal kötik össze. Milyen hosszúak ezek a láncok, ha a létrát teljesen 

szétnyitott módon felállítva 395 cm magasra tudunk felmenni? 

13. Egy repülőgép a 30 m magas irányítótoronnyal szemben áll, attól 900 m-re. Miután elkezd 

felemelkedni, pont elkerüli a tornyot. A kiindulási ponttól nézve a repülőnek mekkora 

távot kell megtennie ahhoz, hogy 1 km magasan szálljon? 

14. Egy 800 m magas hegy tetejéről egy vitorlázórepülő elkezd zuhanni. Hol fog földet érni a 

hegyhez képest, ha éppen ki tudta kerülni a hegytől 1 km-re lévő 3 m magas 

villanyoszlopot? 

15. Egy egyenes csúszda 50 m hosszú. Milyen magasra kell felmásznia annak, aki le akar 

csúszni, ha a csúszda a közepén egy 8 m-es acélrúddal alá van támasztva? 

16. Egy hajó a tengeren vesztegel. Mi a világítótoronytól 80 m-re vagyunk a hajó fedélzetén, 

az 5 m magas árboctól 10 m-re. Ekkor pont nem látjuk az árboc tetejétől a világítótorony 

tetejét. Milyen magas a világítótorony? 

17. Egy derékszögű háromszög átfogóját az átfogóhoz tartozó magasság (amely 4 cm hosszú) 

1 : 4 arányú szakaszokra bontja. Mekkora a háromszög kerülete, területe? 

18. Egy derékszögű háromszög átfogójához tartozó magasság a 16 cm-es átfogót 1 : 3 

arányban osztja. Mekkora a háromszög kerülete, területe? 



19. Egy derékszögű háromszög átfogóját a hozzá tartozó magasság 8 és 18 cm hosszúságú 

szakaszokra bontja. Mekkora a háromszög kerülete, területe? 

20. Egy derékszögű háromszög átfogója 10 cm, a hozzá tartozó magasság 6 cm. Milyen 

hosszú szakaszokra bontja az átfogót a magasság? Mekkora a háromszög kerülete, 

területe? 

21. Egy derékszögű háromszög befogói 10 és 24 cm hosszúak. Milyen hosszú szakaszokra 

bontja az átfogót a hozzá tartozó magasság? Mekkora a háromszög területe? Határozd 

meg a háromszögbe és a háromszög köré írható kör sugarát! 

22. Egy derékszögű háromszög átfogóját a hozzá tartozó magasság 2 és 8 cm-es szakaszokra 

bontja. Határozd meg a háromszög oldalainak hosszát! Mekkora a háromszög területe? 

Határozd meg a háromszögbe és a háromszög köré írható kör sugarát! 

23. Egy derékszögű háromszög befogói úgy aránylanak egymáshoz, mint 3 : 7, az átfogóhoz 

tartozó magasságvonal hossza 42 cm. Mekkora a háromszög kerülete? 

24. Egy derékszögű háromszög egyik befogója 5 cm, az átfogóhoz tartozó magasság 3 cm. 

Mekkora a háromszög kerülete, területe? 

25. Egy téglatest éleinek hossza 5, 7 és 11 cm. Egy hozzá hasonló téglatest felszíne 3006 cm
2
. 

Mekkora ennek a téglatestnek a térfogata? 

26. Egy négyzet alapú egyenes gúla térfogata 48 cm
3
, magassága 9 cm. Egy hozzá hasonló 

gúla térfogata 6 cm
3
. Mekkora ennek a gúlának az alapéle és a magassága? 

27. Egy kocka felszíne 54 cm
2
. Egy másik kocka térfogata 9261 cm

3
. Mekkora ennek a 

kockának a testátlója? Mekkora a két kocka hasonlóságának aránya? 

 

 


