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Bevezetés 
 

A DIGITALIADA egy digitális oktatást támogató program, amely az interaktív tanítási módszerek 

használatát és az oktató jellegű digitális tartalmak létrehozását szorgalmazza, a tanulók iskolai 

teljesítményének növelése érdekében. A program két szinten működik: 

 országos szinten – létrejött a https://www.digitaliada.ro platform, amely oktatási 

szakértők által jóváhagyott digitális tartalmakat hivatott összegyűjteni 

 vidéki szinten – a Digitaliada program vidéki általános iskolák felzárkoztatását 

támogató része. 

A https://www.digitaliada.ro platform 2016 szeptemberében indult és célja, olyan oktatási 

tartalmak létrehozása és közzététele, amelyekhez mindenki  hozzáférhet és szabadon 

használhat. Itt olyan digitális oktatási anyagokat találunk, amelyeket a programban résztvevő 

tanárok, #Digitaliada társszerzők vagy más területen tevékenykedő, de a téma iránt érdeklődő 

személyek alkottak. Ezen nyílt oktatási erőforrások az általános iskolákban tanító tanárok 

munkáját próbálják segíteni. 

A jelen Útmutatóban, olyan javaslatokat találunk, amelynek alapját, a 2016 és 2019 között, 40 

vidéki iskolában elindított DIGITALIADA program keretén belül szerzett tapasztalat képezi. 

  

https://www.digitaliada.ro/
https://www.digitaliada.ro/
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A digitális alkalmazások és oktatási tartalmak 

használatának előnyei a tanulás – tanítás folyamatában 
 

 Egy olyan modern és vonzó eszközt ad a tanulók kezébe, amely lehetővé teszi az elméletben 

tanultaknak, a tanulók számára érdekes és vonzó módon való begyakorlását és a specifikus 

kompetenciák fejlesztését 

 Lehetővé teszik a tanulók közreműködését, együtt tanulását és versengését 

 Minden tanuló a saját ritmusában végzi a feladatokat, a fejlődését pedig a saját alapszintjéhez 

viszonyítjuk 

 Nő a tanulók tanulás iránti érdeklődése, ha az oktatási folyamatba a digitális eszközöket és 

oktatási tartalmakat is integráljuk 

 Lehetőséget ad az önértékelésre, az elrontott válaszok átnézésére és a helyes eredményekkel 

való összevetésre 

 Ötvözi a hagyományos és a modern módszereket 

 Serkenti a tanulási képességet 

 Növeli a tanulók motivációját 

 Versenylégkört teremt 

 Fenntartja a figyelmet 

 Fejleszti a logikus gondolkodást és a képzeletet 

 Gyors feed-back-et biztosít 

 A kapott feed-back elemzése alapján a hibák elhárítását célzó beavatkozási tervet állíthatunk 

össze 

 Az alkalmazások futtatása különböző IKT eszközökön történik (táblagép, okostelefon, 

számítógép) 
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leckék 
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A VALÓS SZÁMOK HALMAZA 

A négyzetgyökvonás 

A lecke címe: A négyzetgyökvonás 

Javasolt alkalmazás: Math Test, Torrential Math 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.1. A valós számok halmazának különböző részhalmazaihoz tartozó számok 

azonosítása.  

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.1. Számítási szabályok alkalmazása a valós számok becslésére és megközelítésére.  

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben.  

S.K. 3.1. Algoritmusok és a műveletek tulajdonságainak használata valós számokkal végzett 

számítások esetén.  

 

 

A négyzetgyökvonás 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Roots, powers and exponents” = Gyökmennyiégek, hatványok és hatványkitevők 

 „Square root” = Gyökmennyiségek 

 „ Exponents and roots with decimal base” = Hatványok és gyökmennyiségek  

  „Start test” = Teszt indítása 
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A négyzetgyökvonás 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Torrential Math alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Squares & Square Roots I” = Hatványok és gyökmennyiségek (középszint) 

 

     

 

 

  



8 
 

Tényező kiemelése a gyökjel elé. Tényező bevitele a gyökjel alá 
 

A lecke címe: Tényező kiemelése a gyökjel elé. Tényező bevitele a gyökjel alá 

Javasolt alkalmazás: Math Test 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.1. A valós számok halmazának különböző részhalmazaihoz tartozó számok 

azonosítása.  

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.1. Számítási szabályok alkalmazása a valós számok becslésére és megközelítésére.  

 

Tényező kiemelése a gyökjel elé 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Roots, powers and exponents” = Gyökmennyiégek, hatványok és hatványkitevők 

 „Simplify square root” = Tényező kiemelése gyökjel elé 

  „Start test” = Teszt indítása 
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LINEÁRIS EGYENLETEK ÉS EGYENLETRENDSZEREK 

Az ax+b=0 alakú egyenletek, ahol a, b∈ℝ 

A lecke címe: Az ax+b=0 alakú egyenletek, ahol a, b∈ℝ 

Javasolt alkalmazás: Math Test, GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.2. Egy adott helyzet azonosítása, amely megoldható egyenletekkel vagy lineáris 

egyenletrendszerekkel.  

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.2. A valós számokkal végzett számítási szabályok alkalmazása, az egyenlet és a lineáris 

egyenletrendszer megoldásának az igazolására. 

  

Az ax+b=0 alakú egyenletek, ahol a, b∈ℝ 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Variable equations” = Egyenletek 

 „One-step variable equations with adding/substracting”  

 „One-step variable equations with multipl./division” 

 „Express y from the equation (easy)”  

 „Multi-step equations with all the operations (easy)”  

 „Multi-step equations with all the operations (difficult)”  

  „Start test” = Teszt indítása 
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Az ax+b=0 alakú egyenletek, ahol a, b∈ℝ 

𝑥 + 5

5
−

𝑥 − 3

4
=

3𝑥

10
−

𝑥 − 1

4
 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a CAS – komputeralgebra munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.   
A billentyűzetről beírjuk a Parancssorba a 
megoldandó egyenletet 

2.  
 

Bemenetet megtart 
Megakadályozza az automatikus egyszerűsítést 

3.   Click-elünk az 1-es parancssorra 

4.  
 

Szimbólikus kiértékelés 
Felbontja az egyenletet 

5.   Click-elünk a 2-es parancssorra 

6.  
 

Szimbólikus kiértékelés 
A közönséges törtek tizedes törté alakulnak 

7.   Click-elünk a 3-as parancssorra 

8.  
 

Megold 
Meghatározza az egyenlet megoldását 
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AZ ADATSZERVEZÉS ELEMEI 

Pontok ábrázolása a derékszögű koordinátarendszerben 

 

A lecke címe: Pontok ábrázolása a derékszögű koordinátarendszerben 

Javasolt alkalmazás: Math Test 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben.  

S.K. 3.3. A megfelelő módszer kiválasztása azon problémák ábrázolására, amelyekben 

függvényi kapcsolatok jelennek meg. 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése.  

S.K. 5.3. Gyakorlati helyzetek elemzése adatszervezési elemek segítségével.  

  

Pontok ábrázolása a derékszögű koordinátarendszerben 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Math Tests alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Tests” = Tesztek 

 „Coordinate plane” = Koordináta-sík 

 „Objects on coordinate plane” = Alakzatok a koordináta-síkon 

  „Start test” = Teszt indítása 
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Derékszögű koordinátarendszer; valós számpárok és pontok ábrázolása 

a derékszögű koordináta-rendszerben; a sík két pontja közötti távolság 

A lecke címe: Derékszögű koordinátarendszer; valós számpárok és pontok ábrázolása a 

derékszögű koordináta-rendszerben; a sík két pontja közötti távolság 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 4. Adott helyzet információinak , következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetének segítségével.  

S.K. 4.3. Az adatszervezés egyes elemeinek a leírása a megfelelő matematikai nyelvezet 

segítségével. kapcsolatok jelennek meg. 

Á.K. 6. Adott helyzet matematikai modellezése más területekről szerzett ismeretek 

felhasználásával.  

S.K. 6.3. Egy adott helyzet átültetése megfelelő ábrázolásba (szöveg, képlet, diagram, ábra).  

  

Derékszögű koordinátarendszer; valós számpárok és pontok ábrázolása a derékszögű 
koordináta-rendszerben; a sík két pontja közötti távolság 

Feladat: 

Ábrázoljuk egy derékszögű koordináta-rendszerben az 𝐴(−2; −1), 𝐵(−2; 3), 𝐶(1, −1) pontokat, 
majd határozzátok meg az AB, AC és BC szakaszok hosszát és a BC szakasz felezőpontját. 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.   
A Parancssorba beírjuk az, A, B és C pontok 
koordinátáit 

2.  
 

Szakasz 
Megszerkesszük az A, B és C pontok által 
meghatározott szakaszokat 

3.  
 

Távolság 
Meghatározzuk a megszerkesztett szakaszok 
hosszát 

4.  
 

Felező vagy középpont 
Meghatározzuk  a BC szakasz felezőpontját és 
D-vel jelöljük 

5.  
 

Szerkesztés mentése 
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NÉGYSZÖGEK 
 

A konvex négyszög; egy konvex négyszög szögeinek összege 

A lecke címe: A konvex négyszög; egy konvex négyszög szögeinek összege 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.4. A négyszögek elemeinek és tulajdonságainak a felismerése egy adott mértani ábrán.  

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.4. A négyszög leírása a meghatározások és tulajdonságok felhasználásával az adott 

mértani alakzatban.   

 

A konvex négyszög; egy konvex négyszög szögeinek összege 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Pont 
Megszerkesztjük az A, B, C és D nem kollineáris 
pontokat 

2.  
 

Sokszög 

Megszerkesztjük a négyszöget  

3.  
 

Szög 
Meghatározzuk a szögek mértékét és 
ellenőrizzük összegüket 

4.  
 

Szerkesztés mentése 
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A paralelogramma és tulajdonságai  

A lecke címe: A paralelogramma és tulajdonságai 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra, Pythagorea 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.4. A négyszögek elemeinek és tulajdonságainak a felismerése egy adott mértani ábrán.  

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.4. A négyszög leírása a meghatározások és tulajdonságok felhasználásával az adott 

mértani alakzatban.   

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben. 

S.K. 3.4. A négyszög tulajdonságainak felhasználása a feladatok megoldásában.  

 

 

A paralelogramma szerkesztése 

 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AB és AD tetszőleges hosszúságú 
szakaszokat 

2.  
 

Párhuzamos 

A B ponton keresztül párhuzamost húzunk az AD egyeneshez 
A D ponton keresztül párhuzamost húzunk az AB egyeneshez 

3.  
 

Metszéspont 
Megszerkesztjük a párhuzamosok metszéspontját 
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4.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük a BC és CD szakaszokat 

5.  
 

Sokszög 

Megszerkesztjük a négyszöget 

6.  
 

Alakzat mutatása/elrejtése 

Elrejtjük a 2. pontban szerkesztett párhuzamosokat 

7.  
 

Szerkesztés mentése 

 

 

A paralelogramma tulajdonságai 

 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 
3. Megszerkesztjük a paralelogrammát  

Ábra:  

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AC és BD átlókat 

2.  
 

Metszéspont 
Megszerkesztjük az átlók O metszéspontját 

3.  
 

Távolság 
Meghatározzuk az AB, BC, CD, DA, AO, BO, CO és DO 
szakaszok hosszát, ellenőrizve a következő 
egyenlőségeket: AB=CD, AD=BC, AO=OC, BO=OD 

4.  
 

Szög 

Meghatározzuk a paralelogramma szögeinek mértékét, 
így ellenőrizve azt, hogy szemben fekvő szögei 
kongruensek és egymás melletti szögei kiegészítő szögek 

5.  
 

Szerkesztés mentése 
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A paralelogramma tulajdonságainak alkalmazása 

 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Pythagorea alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Parallelograms” = Paralelogrammák 
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A paralelogramma tulajdonságainak alkalmazása a háromszög 

geometriájában. Egy háromszög középvonala és súlypontja  

A lecke címe: A paralelogramma tulajdonságainak alkalmazása a háromszög 

geometriájában. Egy háromszög középvonala és súlypontja 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.4. A négyszögek elemeinek és tulajdonságainak a felismerése egy adott mértani ábrán.  

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.4. A négyszög leírása a meghatározások és tulajdonságok felhasználásával az adott 

mértani alakzatban.   

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben. 

S.K. 3.4. A négyszög tulajdonságainak felhasználása a feladatok megoldásában.  

 

A háromszög középvonala 

Feladat: 

Igazoljuk, hogy egy háromszög két oldalának felezőpontját összekötő szakasz párhuzamos a 
harmadik oldallal és egyenlő a harmadik oldal hosszának a felével. 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Sokszög 
Megszerkesztjük az ABC háromoldalú sokszöget 
(háromszöget) 

2.  
 

Felezőpont 
Megszerkesszük az [AB] és [AC] oldalak M és N 
felezőpontjait 

3.  
 

Centrális tükrözés 
Megszerkesztjük az M pont N pont szerinti D 
szimmetrikusát 

4.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AD, DC, CM és MD szakaszokat 

5.  
 

Távolság 
Meghatározzuk az MN és BC szakaszok hosszát 

6.  
 

Párhuzamos 
Megszerkesztjük az M ponton keresztül haladó, BC-vel 

párhuzamos egyenest 

7.  
 

Kapcsolat két alakzat között 
Ellenőrizzük, hogy az N és D pontok rajta vannak a 

fent megszerkesztett párhuzamoson 

8.  
 

Szerkesztés mentése 

 

A háromszög oldalfelezői 

Feladat: 

Igazoljuk, hogy egy háromszög oldalfelezői összefutó egyenesek, a metszéspontjuk (súlypont) az 
oldalfelezőn, az alaptól egyharmadrészre, a csúcstól pedig kétharmadrészre helyezkedik el. 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Sokszög 
Megszerkesztjük az ABC háromoldalú sokszöget 
(háromszöget) 

2.  
 

Felezőpont 
Megszerkesszük az [BC], [AC] és [AB]  oldalak D, E és F 
felezőpontjait 

3.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az [AD], [BE] és [CF] szakaszokat 

4.  
 

Metszéspont 
Megszerkesztjük az [AD] és [BE] oldalfelezők 
metszéspontját és G-vel jelöljük 

5.  
 

Kapcsolat két alakzat között 
Ellenőrizzük, hogy a G pont rajta van a [CF] 

oldalfelezőn 

6.  
 

Felezőpont 
Megszerkesszük az [AG] és [BG]  szakaszok M és N 
felezőpontjait 

7.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az [MN], [ND], [DE] és [EM] 
szakaszokat. 
Észrevesszük, hogy [MN], [ND], [DE] és [EM] szakaszok 
középvonalak, amiből arra következtetünk, hogy 
MNDE paralelogramma 

8.  
 

Távolság 
Összehasonlítjuk az [AG] és [GD], [BG] és [GE] 
valamint a [CG] és [GF] szakaszok hosszát 

9.  
 

Szerkesztés mentése 
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A téglalap és tulajdonságai 

A lecke címe: A téglalap és tulajdonságai  

Javasolt alkalmazás: GeoGebra, Pythagorea 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.4. A négyszögek elemeinek és tulajdonságainak a felismerése egy adott mértani ábrán.  

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.4. A négyszög leírása a meghatározások és tulajdonságok felhasználásával az adott 

mértani alakzatban.   

Á.K. 4. Adott helyzet információinak , következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetének segítségével. 

S.K. 4.4. A négyszögekkel kapcsolatok fogalmak geometriai ábrázolása. 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése.  

S.K. 5.4. A megfelelő geometriai ábrázolás megválasztása a szakaszok hosszának, a szögek 

mértékének és a területek leghatékonyabb kiszámításához.  

 

Az téglalap szerkesztése és tulajdonságai 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AB szakaszt 

2.  
 

Merőleges 
Merőlegest emelünk az AB szakasz végpontjaiba 

3.  
 

Pont 
Legyen C az AB szakasz B pontjába állított merőleges 
egy pontja 

4.  
 

Merőleges 
Szerkesszünk merőlegest a BC szakasz C pontjába 

5.  
 

Metszéspont 
Jelölje D az AB szakasz A pontjába, illetve a BC szakasz 
C pontjába állított merőlegesek metszéspontját 

6.  
 

Alakzat mutatása/elrejtése 
Elrejtjük az előbbi pontokban megszerkesztett három 
merőlegest 

7.  
 

Szakasz 
A BC, CD és DA szakaszok segítségével 

megszerkesztjük az ABCD téglalapot 

Megszerkesztjük az AC és BD átlókat 

8.  
 

Távolság 
Meghatározzuk és összehasonlítjuk az AC és BD átlók 

hosszát 

9.  
 

Szerkesztés mentése 

 

A téglalap tulajdonságainak alkalmazása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Pythagorea alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Rectangles” = Téglalapok 
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A rombusz és tulajdonságai 

A lecke címe: A rombusz és tulajdonságai  

Javasolt alkalmazás: GeoGebra, Pythagorea 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.4. A négyszögek elemeinek és tulajdonságainak a felismerése egy adott mértani ábrán.  

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.4. A négyszög leírása a meghatározások és tulajdonságok felhasználásával az adott 

mértani alakzatban.   

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben. 

S.K. 3.4. A négyszög tulajdonságainak felhasználása a feladatok megoldásában.  

Á.K. 4. Adott helyzet információinak , következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetének segítségével. 

S.K. 4.4. A négyszögekkel kapcsolatok fogalmak geometriai ábrázolása. 

 

A rombusz szerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AB szakaszt 

2.  
 

Szakasz adott hosszal 
Megszerkesztjük az AB szakasszal azonos hosszúságú BC 
szakaszt 

3.  
 

Párhuzamos 
Az A ponton keresztül párhuzamost húzunk a BC szakaszhoz 
A C ponton keresztül párhuzamost húzunk az AB szakaszhoz 

4.  
 

Metszéspont 
Az előbbi pontban megszerkesztett két párhuzamos 
metszéspontját jelöljük D-vel 

5.  
 

Alakzat mutatása/elrejtése 
Elrejtjük az előbbi pontban megszerkesztett két 
párhuzamost 

6.  
 

Szakasz 
Az AD és CD szakaszok segítségével megszerkesztjük a 
rombuszt 

7.  
 

Szerkesztés mentése 

 

A rombusz tulajdonságai 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 
3. Megszerkesztjük a rombuszt  

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AC és BD szakaszokat 

2.  
 

Metszéspont 
az AC és BD szakaszok metszéspontját jelöljük O-val 

3.  
 

Távolság 
Meghatározzuk az AB, BC, CD, DA, AO, BO, CO és DO 
szakaszok hosszát 
Kimutatjuk az AB=BC=CD=DA és AO=OC, valamint BO=OD 
egyenlőségeket 

4.  
 

Szög 
Meghatározzuk az ADO, CDO, DAO, BAO, ABO, CBD, BCO 
valamint a DCO szögek mértékét ellenőrizve, hogy a 
rombusz átlói szögfelezők 
Meghatározzuk az AOD szög mértékét ellenőrizve, hogy a 
rombusz átlói merőlegesek egymásra 

5.  
 

Szerkesztés mentése 

 

 

A téglalap tulajdonságainak alkalmazása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Pythagorea alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Rhombuses” = Rombuszok 
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A négyzet és tulajdonságai 

A lecke címe: A négyzet és tulajdonságai  

Javasolt alkalmazás: GeoGebra, Pythagorea 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.4. A négyszögek elemeinek és tulajdonságainak a felismerése egy adott mértani ábrán.  

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.4. A négyszög leírása a meghatározások és tulajdonságok felhasználásával az adott 

mértani alakzatban.   

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben. 

S.K. 3.4. A négyszög tulajdonságainak felhasználása a feladatok megoldásában.  

Á.K. 4. Adott helyzet információinak , következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetének segítségével. 

S.K. 4.4. A négyszögekkel kapcsolatok fogalmak geometriai ábrázolása. 

A négyzet szerkesztése 

Előkészületek: 

3. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
4. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Szabályos sokszög 
Megszerkesztünk egy szabályos négyoldalú sokszöget 

2.  
 

Szerkesztés mentése 
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A négyzet tulajdonságai 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 
3. Megszerkesztjük a négyzetet  

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Szabályos sokszög 
Megszerkesztünk egy szabályos négyoldalú sokszöget 

2.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AC és BD szakaszokat 

3.  
 

Metszéspont 
az AC és BD szakaszok metszéspontját jelöljük O-val 

4.  
 

Távolság 
Meghatározzuk az AB, BC, CD, DA, AC és BD szakaszok 
hosszát 
Kimutatjuk az AB=BC=CD=DA, valamint AC=BD 
egyenlőségeket 

5.  
 

Szög 
Meghatározzuk az ABC, BCD, CDA és DAB szögek 
mértékét, ellenőrizve, hogy derékszögek 
Meghatározzuk az ADO, CDO, DAO, BAO, ABO, CBD, 
BCO, valamint a DCO szögek mértékét ellenőrizve, hogy a 
rombusz átlói szögfelezők 
Meghatározzuk az AOD szög mértékét ellenőrizve, hogy a 
rombusz átlói merőlegesek egymásra 

6.  
 

Szerkesztés mentése 
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A téglalap tulajdonságainak alkalmazása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Pythagorea alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Squares” = Négyzetek 
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A trapéz és tulajdonságai 

A lecke címe: A trapéz és tulajdonságai  

Javasolt alkalmazás: GeoGebra, Pythagorea 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.4. A négyszögek elemeinek és tulajdonságainak a felismerése egy adott mértani ábrán.  

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.4. A négyszög leírása a meghatározások és tulajdonságok felhasználásával az adott 

mértani alakzatban.   

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben. 

S.K. 3.4. A négyszög tulajdonságainak felhasználása a feladatok megoldásában.  

Á.K. 4. Adott helyzet információinak , következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetének segítségével. 

S.K. 4.4. A négyszögekkel kapcsolatok fogalmak geometriai ábrázolása. 

A trapéz szerkesztése 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AB szakaszt 

2.  
 

Pont 
Felveszünk egy C pontot az AB szakaszon kívül 
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3.  
 

Párhuzamos 
A C ponton keresztül párhuzamost húzunk az AB szakaszhoz 

4.  
 

Pont 
A párhuzamoson felveszünk egy D pontot (a BC egyenes 
ugyanazon oldalán ahol az A pont van) 

5.  
 

Alakzat mutatása/elrejtése 
A párhuzamost elrejtjük 

6.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük a trapézt a BC, CD és DA szakaszok 
megrajzolásával 

7.  
 

Szerkesztés mentése 

 

A trapéz tulajdonságai 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 
3. Megszerkesztjük a trapézt  

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Szög 
Meghatározzuk a trapéz szögeinek mértékét, így 
ellenőrizhetjük, hogy az A és C, illetve B és D szögpárok 
kiegészítő szögek 

2.  
 

Szerkesztés mentése 
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Az egyenlő szárú trapéz tulajdonságai 

Előkészületek: 

4. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
5. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 
6. Megszerkesztjük a trapézt  

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AB szakaszt 

2.  
 

Pont 
Felveszünk egy C pontot az AB szakaszon kívül 

3.  
 

Párhuzamos 
A C ponton keresztül párhuzamost húzunk az AB szakaszhoz 

4.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük az A középpontú és BC sugarú kört 

5.  
 

Metszet 
Meghatározzuk a párhuzamos és a kör metszéspontjait, a C 
ponthoz közelebb levő pontot átnevezzük E-ről D-re 

6.  
 

Alakzat mutatása/elrejtése 
A párhuzamost, a kört és a második metszéspontot elrejtjük 

7.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük a trapézt a BC, CD és DA szakaszok 
megrajzolásával 
Megszerkesztjük az AC és BD átlókat  

8.  
 

Szög 
Meghatározzuk a trapéz szögeinek mértékét és ellenőrizzük, 
az alapon fekvő szögek kongruenciáját 

9.  
 

Távolság 
Meghatározzuk az átlók hosszát és ellenőrizzük 
egyenlőségüket 

10.  
 

Szerkesztés mentése 
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A trapéz tulajdonságai 

Feladat: 

Mutassuk ki, hogy a trapéz középvonala párhuzamos az alapokkal és egyenlő ezek 
félösszegével. 

Előkészületek: 

4. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
5. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 
6. Megszerkesztjük a trapézt  

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.   Megszerkesztjük az ABCD trapézt 

2.  
 

Felező vagy középpont 
Megszerkesztjük az AD és BC szakaszok M, illetve N 
felezőpontját 

3.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AC és MN szakaszokat 

4.  
 

Metszet 
Az AC és MN szakaszok felezőpontját P-vel jelöljük 

5.  
 

Távolság 
Meghatározzuk az AB, CD és MN szakaszok hosszát és 
ellenőrizzük a középvonal tulajdonságát 

6.  
 

Szerkesztés mentése 
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A téglalap tulajdonságainak alkalmazása 

Szabályok: 

Megnyitjuk a Pythagorea alkalmazást, majd kiválasztjuk: 
 „Trapezoids” = Trapézok 

 „Right trapezoids” = Derékszögű trapézok 
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Kerület és területszámítás 

A lecke címe: Kerület és területszámítás 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra, Angles? 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése.  

S.K. 5.4. A megfelelő geometriai ábrázolás megválasztása a szakaszok hosszának, a szögek 

mértékének és a területek leghatékonyabb kiszámításához.  

Á.K. 6. Adott helyzet matematikai modellezése más területekről szerzett ismeretek 

felhasználásával.  

S.K. 6.4. Adott helyzetek modellezése négyszögek segítségével. 

Kerület és területszámítás 

Előkészületek: 

3. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
4. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései:  

1.  
 

Sokszög 
Megszerkesztjük a sokszöget 

2.  
 

Távolság 
A sokszög belsejébe kattintva, megjelenik a sokszög kerülete 

3.  
 

Terület 
A sokszög belsejébe kattintva, megjelenik a sokszög területe 

4.  
 

Szerkesztés mentése 
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Geometriai alakzatok területének meghatározása 

Szabályok: 

Megnyitjuk az Angels? alkalmazást, majd kiválasztjuk: 

 „Areas” = Területek 
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A KÖR 
 

Húrok és körívek. Tulajdonságok 

A lecke címe: Húrok és körívek. Tulajdonságok 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 
 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.5. A kör és/vagy a szabályos sokszögek azonosítása egy adott mértani alakzaton. 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.5. A kör és a körbe írt szabályos sokszögek tulajdonságainak leírása. 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben.  

3.5. A kör tulajdonságainak felhasználása a feladatok megoldásában.  

Á.K. 4. Adott helyzet információinak , következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetének segítségével.  

4.5. A kör és a sokszögek tulajdonságainak leírása matematikai jelölésekkel.  

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése.  

5.5. A kör és a sokszögek tulajdonságainak elemzése adott geometriai alakzaton.  
 

A kör szerkesztése 

Előkészületek: 

3. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
4. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

5.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megadjuk a kör középpontját (O1) és egy ettől 
különböző pontot, amelyen a kör áthalad (A) 

6.  
 

Kör középponttal és sugárral 

Megadjuk a kör középpontját (O2) és a sugarát 

7.  
 

Köré írt kör 
Megszerkesztjük a C, D és E pontokon áthaladó kört 

8.  
 

Körző 
Megszerkeszthetjük a kört úgy, hogy megadunk egy 
szakaszt vagy két pontot, mint a kör sugarának 
hossza, és megjelöljük a kör középpontját (O3) 

9.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Húrok és körívek. Tulajdonságok 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megrajzoljuk az O középpontú és az A ponton 
áthaladó kört 

2.  
 

Szakasz 

Megszerkesztjük az OA és OB sugarakat, amelyek az 
AOB középponti szöget alkotják 
Megszerkesztjük az EF húrt 

3.  
 

Pont 
A körön felveszünk egy C pontot 
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4.  
 

Centrális tükrözés 
Megszerkesztjük a C pont O pont szerinti 
szimmetrikusát, amelyet D-vel jelölünk 

5.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük a kör CD átmérőjét 

6.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Feladat:  

Igazoljátok, hogy egy körben, vagy kongruens körökben kongruens körívekhez 
kongruens húrok tartoznak és fordítva. 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megrajzoljuk az O1 és O2  középpontú,  azonos 
sugarú köröket 

2.  
 

Pont 
Legyen A az első, míg B a második kör egy 
tetszőleges pontja 

3.  
 

Szög adott mérettel 
Megszerkesztjük az AO1A’ és BO2B’ kongruens 
szögeket 

4.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük a O1A, O1A’, AA’, O2B, O2B’, BB’ 
szakaszokat 

5.  
 

Távolság 
Meghatározzuk az AA’ és BB’ szakaszok hosszát; 
ellenőrizzük, hogy egyenlőek-e  

6.  
 

Szerkesztés mentése 
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Feladat:  

Igazoljátok, hogy egy körben, vagy kongruens körökben a kongruens húrok a kör 
középpontjától egyenlő távolságra helyezkednek el és fordítva. 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 

 

A megoldás lépései: 

1.  
 

Csúszka 
Kiválasztunk egy n-el jelölt Egész típusú és egy a-val 
jelölt Szög típusú csúszkát 

2.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megrajzoljuk az O középpontú,  n sugarú kört 

3.  
 

Pont 
Felvesszük a körön a B és C tetszőleges pontokat 

4.  
 

Szög adott mérettel 
Megszerkesztjük az a mértékű BOB’ és COC’ 

szögeket 

5.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük a BB’ és CC’ kongruens 

szakaszokat 

6.  
 

Merőleges 
Az O pontból merőlegeseket húzunk a BB’ és CC’ 

szakaszokra 

7.  
 

Metszet 
A merőlegesek talppontjait jelöljük D, illetve E-vel 

8.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az OD és OE szakaszokat 

9.  
 

Alakzatot mutat/elrejt 
Elrejtjük a szerkesztett merőlegeseket 
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10.  
 

Távolság 
Meghatározzuk a BB’, CC’, OD és OE szakaszok 
hosszát, majd ellenőrizzük az OD=OE és BB’=CC’ 
egyenlőségeket. 
A csúszkák mozgatásával a méretek is 
változtathatóak  

11.  
 

Szerkesztés mentése  

 

 

 

 

 

  



41 
 

Kerületi szög 

A lecke címe: Kerületi szög 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.5. A kör és/vagy a szabályos sokszögek azonosítása egy adott mértani alakzaton. 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.5. A kör és a körbe írt szabályos sokszögek tulajdonságainak leírása. 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben.  

3.5. A kör tulajdonságainak felhasználása a feladatok megoldásában.  

Á.K. 4. Adott helyzet információinak , következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetének segítségével.  

4.5. A kör és a sokszögek tulajdonságainak leírása matematikai jelölésekkel.  

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése.  

5.5. A kör és a sokszögek tulajdonságainak elemzése adott geometriai alakzaton.  

 

Középponti szög 

Feladat: 

Igazoljátok, hogy egy kerületi szög mértéke egyenlő a szárai közé eső körív 
mértékének a felével. 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és kerületi ponttal 
Megszerkesztjük az A ponton áthaladó, O 
középpontú kört 

2.  
 

Csúszka 
Kiválasztunk egy a-val jelölt Szög típusú csúszkát, 

amelynek értékei 0 és 360 között mozognak 

3.  
 

Szög adott mérettel 
Megszerkesztjük az a méretű AOB szöget 

4.  
 

Pont 
Az AB nagyköríven felveszünk egy C pontot 

5.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az OA, OB, AC, BC  szakaszokat 

6.  
 

Szög 
Meghatározzuk az AOB és ACB szögek mértékét, 

ellenőrizve a tulajdonság igaz voltát 

A csúszka mozgatásával a szög mérete is 
változtatható 

7.  
 

Szerkesztés mentése  
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Külső pontból egy körhöz húzott érintők 

 

A lecke címe: Külső pontból egy körhöz húzott érintők 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben.  

3.5. A kör tulajdonságainak felhasználása a feladatok megoldásában.  

Á.K. 4. Adott helyzet információinak , következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetének segítségével.  

4.5. A kör és a sokszögek tulajdonságainak leírása matematikai jelölésekkel.  

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése.  

5.5. A kör és a sokszögek tulajdonságainak elemzése adott geometriai alakzaton.  

 

 

Külső pontból egy körhöz húzott érintők 

Feladat: 

Legyen A a C(O, r) kör egy külső pontja és AB, illetve AC az A pontból a körhöz 
húzott érintők. Igazoljuk, hogy: 

a. AB  AC 

b. Az (OA félegyenes a BOC szög szögfelezője 

c. Az (AO félegyenes a BAC szög szögfelezője 

d. Az OA egyenes a CD szakasz felezőmerőlegese 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük az O középpontú és tetszőleges 
sugarú kört 

2.  
 

Pont  
Legyen A a kör egy külső pontja 

3.  
 

Érintők 
Megszerkesztjük az A pontból a körhöz húzott 
érintőket 

4.  
 

Metszet 
Az érintők és a kör metszéspontjait  B, illetve C-vel 
jelöljük 

5.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AB, BC, OB, OC, BC, OA 

szakaszokat 

6.  
 

Metszet 
A BC és OA szakaszok metszéspontját M-el jelöljük 

7.  
 

Alakzatot mutat/elrejt 
Elrejtjük az AB és AC egyeneseket 

8.  
 

Távolság 
Meghatározzuk és összehasonlítjuk az AB és AC, 
valamint CM és BM szakaszok hosszát 

9.  
 

Szög 
Meghatározzuk és összehasonlítjuk a BOA és COA, 
valamint a BAO és CAO szögek mértékét, majd 
meghatározzuk az OA és BC egyenesek által bezárt 
szög mértékét 

10.  
 

Szerkesztés mentése  
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Szabályos sokszögek 

A lecke címe: Szabályos sokszögek 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.5. A kör és/vagy a szabályos sokszögek azonosítása egy adott mértani alakzaton. 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.5. A kör és a körbe írt szabályos sokszögek tulajdonságainak leírása. 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben.  

3.5. A kör tulajdonságainak felhasználása a feladatok megoldásában.  

Á.K. 4. Adott helyzet információinak , következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetének segítségével.  

4.5. A kör és a sokszögek tulajdonságainak leírása matematikai jelölésekkel.  

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése.  

5.5. A kör és a sokszögek tulajdonságainak elemzése adott geometriai alakzaton.  

 

Az egyenlő oldalú háromszög 

Feladat: 

Mutassátok ki, hogy egy egyenlő oldalú háromszög oldalhossza és a háromszög 

köré írt kör sugara között fennáll az  𝑙 = 𝑅√3  összefüggés. 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Csúszka 
Kiválasztunk egy a-val jelölt Egész típusú csúszkát 

2.  
 

Szakasz adott hosszal 
Megszerkesszük az AB szakaszt, amelynek hossza 

a·sqrt(3) (𝐴𝐵 = √3) 

3.  
 

Szabályos sokszög 
Megszerkesztjük az ABC egyenlő oldalú háromszöget 

4.  
 

Szakaszfelező 
Megszerkesztjük az AC és BC szakaszok oldalfelező 
merőlegeseit 

5.  
 

Metszet 
Az oldalfelező merőlegesek metszéspontját O-val 
jelöljük 

6.  
 

Alakzatot mutat/elrejt 
Elrejtjük az oldalfelező merőlegeseket 

7.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük az O középpontú és a sugarú kört, 
majd a csúszka mozgatásával ellenőrizhetjük, hogy a 
kör mindig áthalad a háromszög csúcsain 

8.  
 

Szerkesztés mentése  

 

A négyzet 

Feladat: 

Mutassátok ki, hogy egy négyzet oldalhossza és a négyzet köré írt kör sugara 

között fennáll az  𝑙 = 𝑅√2  összefüggés. 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Csúszka 
Kiválasztunk egy a-val jelölt Egész típusú csúszkát 

2.  
 

Szakasz adott hosszal 
Megszerkesszük az AB szakaszt, amelynek hossza 

a·sqrt(2) (𝐴𝐵 = 𝑎√2) 

3.  
 

Szabályos sokszög 
Megszerkesztjük az ABCD négyzetet 

4.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AC és BD szakaszokat  

5.  
 

Metszet 
Az AC és BD szakaszok metszéspontját O-val jelöljük 

6.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük az O középpontú és a sugarú kört, 
majd a csúszka mozgatásával ellenőrizhetjük, hogy a 
kör mindig áthalad a négyzet csúcsain 

7.  
 

Szerkesztés mentése  

 

 

A szabályos hatszög 

Feladat: 

Mutassátok ki, hogy egy szabályos hatszög oldalhossza és a köré írt kör sugara 

között fennáll az  𝑙 = 𝑅  összefüggés. 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Csúszka 
Kiválasztunk egy a-val jelölt Egész típusú csúszkát 

2.  
 

Szakasz adott hosszal 
Megszerkesztjük az AB szakaszt, amelynek hossza a  (𝐴𝐵 =
𝑎) 

3.  
 

Szabályos sokszög 
Megszerkesztjük az ABCDEF szabályos hatszöget 

4.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AD, BE és CF szakaszokat  

5.  
 

Metszet 
Az AD és BE szakaszok metszéspontját O-val jelöljük 

6.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük az O középpontú és a sugarú kört, majd a 
csúszka mozgatásával ellenőrizhetjük, hogy a kör mindig 
áthalad a szabályos hatszög csúcsain 

7.  
 

Szerkesztés mentése  
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A HÁROMSZÖGEK HASONLÓSÁGA 
 

Az egyenlő közű párhuzamosok tétele 

A lecke címe: Az egyenlő közű párhuzamosok tétele 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.6. A hasonló háromszögek azonosítása egy adott mértani alakzaton. 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben.  

S.K. 3.6. A háromszögek hasonlóságának alkalmazása adott geometriai alakzaton, a 

hosszúság, a szögek mértékének és a területeknek a meghatározásához. 

 

Az egyenlő közű párhuzamosok tétele 

Tétel: 

Ha három vagy több párhuzamos egyenes egy szelőn kongruens szakaszokat 
határoz meg, akkor bármely más szelőn szintén kongruens szakaszokat fog 
meghatározni. 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Egyenes 
Megrajzoljuk az AB egyenest 

2.  
 

Párhuzamos 

A C, D, E és F pontokon keresztül húzott 
párhuzamosok mindegyike egyenlő távolságra van a 
rákövetkezőjétől 

3.  
 

Egyenes 
Megszerkesztjük a szelőt 

4.  
 

Metszet 
A szelő és a párhuzamosok az I, J, K, L és M 
pontokban metszik egymást 

5.  
 

Távolság 
Meghatározzuk az IJ, JK, KL, LM távolságokat és 
ellenőrizzük a IJ=JK=KL=LM egyenlőséget 

6.  
 

Szerkesztés mentése 
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Thales tétele 

A lecke címe: Thales tétele 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.6. A hasonló háromszögek azonosítása egy adott mértani alakzaton. 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben.  

S.K. 3.6. A háromszögek hasonlóságának alkalmazása adott geometriai alakzaton, a 

hosszúság, a szögek mértékének és a területeknek a meghatározásához. 

Á.K. 4. Adott helyzet információinak , következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetének segítségével.  

S.K. 4.6. A geometriai alakzatok tulajdonságainak leírása, hasonló háromszögekkel.  

 

Thales tétele 

Tétel: 

Egy háromszög egyik oldalával húzott párhuzamos, a másik két oldalon vagy ezek 
meghosszabításain, arányos szakaszokat határoz meg. 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Csúszka 
Kiválasztunk három Egész típusú AB, AC és AD-vel 
jelölt csúszkát  

2.  
 

Szakasz adott hosszal 
Megszerkesztünk egy AB és egy AC hosszúságú 
szakaszt 

3.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük a BC szakaszt 

4.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük az A középpontú és AD sugarú kört 

5.  
 

Metszet 
Az AB egyenes és a kör metszéspontját jelöljük D-vel 

6.  
 

Párhuzamos 
A D ponton keresztül párhuzamost húzunk a BC 
szakaszhoz 

7.  
 

Metszet 
A párhuzamos és az AC szakasz metszéspontját 
jelöljük E-vel 

8.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük a DE szakaszt 

9.  
 

Alakzatot mutat/elrejt 
Elrejtjük a kört és a párhuzamosokat 

10.  
 

Távolság 
Meghatározzuk a AD, DB, AE, EC szakaszok hosszát. 

Ellenőrizzük a 
𝐴𝐷

𝐷𝐵
=

𝐴𝐸

𝐸𝐶
 egyenlőség igaz voltát. 

A csúszkák mozgatásával változtathatjuk az ábra 
méreteit. 

11.  
 

Szerkesztés mentése 
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Háromszögek hasonlósága 

A lecke címe: Háromszögek hasonlósága 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.6. A hasonló háromszögek azonosítása egy adott mértani alakzaton. 

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.6. A háromszögek közötti hasonlósági esetek felismerése. 

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben.  

S.K. 3.6. A háromszögek hasonlóságának alkalmazása adott geometriai alakzaton, a 

hosszúság, a szögek mértékének és a területeknek a meghatározásához. 

Á.K. 4. Adott helyzet információinak , következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetének segítségével.  

S.K. 4.6. A geometriai alakzatok tulajdonságainak leírása, hasonló háromszögekkel.  

 

Háromszögek hasonlósága 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Csúszka 
Kiválasztunk egy k-val jelölt, Szám típusú (értéke 1 és 5 
közötti) és három a, b és c-vel jelölt, Egész típusú (értéke 
1 és 30 közötti) csúszkát  

2.  
 

Szakasz adott hosszal 
Megszerkesztünk egy AB szakaszt, amelynek hossza c és 
egy DE szakaszt, amelynek hossza k·c 

3.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük az A középpontú és b sugarú, a B 
középpontú és a sugarú, a D középpontú k·b sugarú, 
valamint az E középpontú és k·a sugarú köröket 

4.  
 

Metszet 
Az első két kör metszéspontját C-vel, míg az utolsó két 
kör metszéspontját F-el jelöljük 

5.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AC, BC, DF és EF szakaszokat 

6.  
 

Alakzat mutatása/elrejtése 
Elrejtjük a köröket és a felesleges metszéspontokat a 
háromszögek kiemelése érdekében 

7.  
 

Szög 
Meghatározzuk a háromszögek szögeinek mértékét, 
ellenőrizve a megfelelő szögek egyenlőségét 
A csúszkák mozgatásával módosíthatjuk az ábrák méretét 

8.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Háromszögek hasonlósága – Sz. Sz. eset 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Csúszka 
Kiválasztunk két a és b, Szög típusú (értéke 0 és 180 

közötti) csúszkát  
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2.  
 

Szakasz  
Megszerkesztjük az AB és DE különböző hosszúságú 
szakaszokat 

3.  
 

Szög adott mérettel 
Megszerkesztjük az A és D csúcsú a mértékű, az 
óramutató járásával megegyező irányba mért, illetve a B 
és E csúcsú b mértékű, az óramutató járásával ellentétes 
irányba mért szögeket, amelyeknek egyik szára az AB 
illetve a DE szakasz. 

4.  
 

Félegyenes 
Megszerkesztjük az AA’, BB’, DD’, EE’ félegyeneseket 

5.  
 

Metszet 
Az AA’ és BB’ félegyenesek metszéspontját C-vel, 
valamint a DD’ és EE’ félegyenesek metszéspontját F-el 
jelöljük 

6.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AC, BC, DF és EF szakaszokat 

7.  
 

Alakzatot mutat/elrejt 
Elrejtjük a félegyeneseket a háromszögek kiemelése 
érdekében 

8.  
 

Távolság 
Meghatározzuk a háromszögek oldalainak hosszát 

Ellenőrizzük a 
𝐴𝐵

𝐷𝐸
=

𝐴𝐶

𝐷𝐹
=

𝐵𝐶

𝐸𝐹
 egyenlőség igaz voltát 

A csúszkák mozgatásával változtathatjuk az ábra méreteit 

9.  
 

Szerkesztés mentése 

 

Háromszögek hasonlósága – Sz. O. Sz. eset 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Csúszka 
Kiválasztunk két, b és c-vel jelölt, Egész típusú 
(értéke 1 és 30 közötti), egy k-val jelölt, Szám típusú 
(értéke 1 és 5 közötti) és egy a-val jelölt, Szög típusú 
(értéke 0 és 180 közötti) csúszkát  

2.  
 

Szakasz adott hosszal 
Megszerkesztjük az AB és DE szakaszokat, amelyek 
hossza c, illetve c·k 

3.  
 

Szög adott mérettel 
Megszerkesztjük az A és D csúcsú a mértékű, az 
óramutató járásával megegyező irányba mért 
szögeket, amelyeknek egyik szára az AB, illetve a DE 
szakasz. 

4.  
 

Félegyenes 
Megszerkesztjük az AB’ és  DE’ félegyeneseket 

5.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük az A középpontú és b sugarú, 
illetve a D középpontú és k·b sugarú köröket 

6.  
 

Metszet 
Az első kör és az AB’ metszéspontját jelöljük C-vel, 
míg a második kör és a DE’ metszéspontját jelöljük 
F-el 

7.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AC, BC, DF és EF szakaszokat 

8.  
 

Alakzatot mutat/elrejt 
Elrejtjük a félegyeneseket és a köröket a 
háromszögek kiemelése érdekében 

9.  
 

Távolság 
Meghatározzuk a háromszögek oldalainak hosszát 

Ellenőrizzük a 
𝐷𝐸

𝐴𝐵
=

𝐷𝐹

𝐴𝐶
=

𝐸𝐹

𝐵𝐶
= 𝑘 egyenlőség igaz 

voltát 

10.  
 

Szög 
Meghatározzuk a B, C, E, F szögek mértékét, és 
ellenőrizzük a B=E és C=F egyenlőségeket 
A csúszkák mozgatásával változtathatjuk az ábra 
méreteit 

11.  
 

Szerkesztés mentése 
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A hasonlóság alaptétele 

Tétel: 

Egy háromszög egyik oldalával párhuzamosan húzott egyenes a háromszög másik 
kétoldalával, vagy azok meghosszabbításával az eredetihez hasonló háromszöget 
alkot. 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Csúszka 
Kiválasztunk három AB, AC és AD-vel jelölt, Egész 
típusú csúszkát  

2.  
 

Szakasz adott hosszal 
Megszerkesztjük az AB és AC hosszúságú 
szakaszokat 

3.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük a BC szakaszt 

4.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük az A középpontú és AD sugarú kört 

5.  
 

Metszet 
A kör és az AB szakasz metszéspontját D-vel jelöljük 

6.  
 

Párhuzamos 
A D ponton keresztül párhuzamost húzunk a a BC 
szakaszhoz 

7.  
 

Metszet 
A párhuzamos és az AC szakasz metszéspontját E-vel 
jelöljük 

8.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük a DE szakaszt 
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9.  
 

Alakzatot mutat/elrejt 
Elrejtjük a kört és a párhuzamost  

10.  
 

Távolság 
Meghatározzuk a AD, AB, AE, AC, DE, BC szakaszok 
hosszát 

Ellenőrizzük a  
𝐴𝐷

𝐴𝐵
=

𝐴𝐸

𝐴𝐶
=

𝐷𝐸

𝐵𝐶
  egyenlőség igaz voltát 

A csúszkák mozgatásával változtathatjuk az ábra 
méreteit 

11.  
 

Szerkesztés mentése 
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METRIKUS ÖSSZEFÜGGÉSEK DERÉKSZÖGŰ 

HÁROMSZÖGEKBEN 
 

A magasság tétele 

A lecke címe: A magasság tétele 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.7. A derékszögű háromszögek elemeinek felismerése egy adott mértani alakzaton.  

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.7. A metrikus összefüggések alkalmazása a derékszögű háromszögben bizonyos 

elemek meghatározására.  

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben.  

S.K. 3.7. A metrikus összefüggések levezetése egy derékszögű háromszögben. 

Á.K. 4. Adott helyzet információinak , következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetének segítségével.  

S.K. 4.7. A derékszögű háromszög elemei közötti összefüggések kifejezése matematikai 

nyelvezettel.  

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése.  

S.K. 5.7. A derékszögű háromszög elemei közötti metrikus összefüggések elemzése.  

A magasság tétele 

Tétel: 
Egy derékszögű háromszögben az átfogóhoz tartozó magasság hossza egyenlő a 
befogók átfogóra eső vetületeinek mértani közepével. 

Előkészületek: 
1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Csúszka 
Kiválasztunk két, b és c-vel jelölt, Egész típusú 
csúszkát  

2.  
 

Szakasz adott hosszal 
Megszerkesztjük az AB szakaszt, amelynek 
hosszúsága c 

3.  
 

Merőleges 
Az AB szakasz A pontjába merőlegest állítunk 

4.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük az A középpontú és b sugarú kört 

5.  
 

Metszet 
A kör és a szerkesztett merőleges egyik 
metszéspontját jelöljük C-vel 

6.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük a BC szakaszt 

7.  
 

Merőleges 
Az A pontból merőlegest húzunk a BC szakaszra 

8.  
 

Metszet 
A szerkesztett merőleges és a BC szakasz 
metszéspontját jelöljük D-vel 

9.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AD és AC szakaszokat 

10.  
 

Alakzat mutatása/elrejtése 
Elrejtjük a kört és a két merőlegest, a lényeges 
elemek kiemelése végett 

11.  
 

Távolság 
Meghatározzuk az AD, BD és DC szakaszok hosszát, 
és ellenőrizzük az AD2=BD·DB összefüggés igaz voltát 
A csúszkák segítségével változtathatjuk az ábra 
méreteit 

12.  
 

Szerkesztés mentése 
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A befogó tétele 

A lecke címe: A befogó tétele 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.7. A derékszögű háromszögek elemeinek felismerése egy adott mértani alakzaton.  

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.7. A metrikus összefüggések alkalmazása a derékszögű háromszögben bizonyos 

elemek meghatározására.  

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben.  

S.K. 3.7. A metrikus összefüggések levezetése egy derékszögű háromszögben. 

Á.K. 4. Adott helyzet információinak , következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetének segítségével.  

S.K. 4.7. A derékszögű háromszög elemei közötti összefüggések kifejezése matematikai 

nyelvezettel.  

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése.  

S.K. 5.7. A derékszögű háromszög elemei közötti metrikus összefüggések elemzése.  

 

A befogó tétele 

Tétel: 

Bármely derékszögű háromszögben az egyik befogó hossza egyenlő az átfogónak és 
az illető befogó átfogóra eső vetületének mértani közepével. 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Csúszka 
Kiválasztunk két, b és c-vel jelölt, Egész típusú 
csúszkát  

2.  
 

Szakasz adott hosszal 
Megszerkesztjük az AB szakaszt, amelynek 
hosszúsága c 

3.  
 

Merőleges 
Az AB szakasz A pontjába merőlegest állítunk 

4.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük az A középpontú és b sugarú kört 

5.  
 

Metszet 
A kör és a szerkesztett merőleges egyik 
metszéspontját jelöljük C-vel 

6.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük a BC szakaszt 

7.  
 

Merőleges 
Az A pontból merőlegest húzunk a BC szakaszra 

8.  
 

Metszet 
A szerkesztett merőleges és a BC szakasz 
metszéspontját jelöljük D-vel 

9.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AD és AC szakaszokat 

10.  
 

Alakzat mutatása/elrejtése 
Elrejtjük a kört és a két merőlegest, a lényeges 
elemek kiemelése végett 

11.  
 

Távolság 
Meghatározzuk az AB, AC, BC, BD és DC szakaszok 
hosszát, és ellenőrizzük az AB2=BC·BD  és   
AC2=BC·CD  összefüggések igaz voltát 
A csúszkák segítségével változtathatjuk az ábra 
méreteit 

12.  
 

Szerkesztés mentése 
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Pitagorasz tétele 

A lecke címe: Pitagorasz tétele 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.7. A derékszögű háromszögek elemeinek felismerése egy adott mértani alakzaton.  

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.7. A metrikus összefüggések alkalmazása a derékszögű háromszögben bizonyos 

elemek meghatározására.  

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben.  

S.K. 3.7. A metrikus összefüggések levezetése egy derékszögű háromszögben. 

Á.K. 4. Adott helyzet információinak , következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetének segítségével.  

S.K. 4.7. A derékszögű háromszög elemei közötti összefüggések kifejezése matematikai 

nyelvezettel.  

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése.  

S.K. 5.7. A derékszögű háromszög elemei közötti metrikus összefüggések elemzése.  

 

Pitagorasz tétele 

Tétel: 

Bármely derékszögű háromszögben a befogók négyzetének összege egyenlő az 
átfogó négyzetével. 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 

Ábra: 
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A megoldás lépései: 

1.  
 

Csúszka 
Kiválasztunk két, b és c-vel jelölt, Egész típusú 
csúszkát  

2.  
 

Szakasz adott hosszal 
Megszerkesztjük az AB szakaszt, amelynek 
hosszúsága c 

3.  
 

Merőleges 
Az AB szakasz A pontjába merőlegest állítunk 

4.  
 

Kör középponttal és sugárral 
Megszerkesztjük az A középpontú és b sugarú kört 

5.  
 

Metszet 
A kör és a szerkesztett merőleges egyik 
metszéspontját jelöljük C-vel 

6.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AC és BC szakaszokat 

7.  
 

Alakzat mutatása/elrejtése 
Elrejtjük a kört és a két merőlegest, a lényeges 
elemek kiemelése végett 

8.  
 

Távolság 
Meghatározzuk az AB, AC és BC szakaszok hosszát, 
és ellenőrizzük az AB2+AC2=BC2  összefüggés igaz 
voltát 
A csúszkák segítségével változtathatjuk az ábra 
méreteit 

9.  
 

Szerkesztés mentése 
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Állandó arányok a derékszögű háromszögben 

A lecke címe: Állandó arányok a derékszögű háromszögben 

Javasolt alkalmazás: GeoGebra 

Javaslat: Ismereteket begyakorló óra 

 

Általános és specifikus kompetenciák 

Á.K.  1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 

szövegkörnyezetben.  

S.K. 1.7. A derékszögű háromszögek elemeinek felismerése egy adott mértani alakzaton.  

Á.K. 2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti matematikai 

adatok feldolgozása.  

S.K. 2.7. A metrikus összefüggések alkalmazása a derékszögű háromszögben bizonyos 

elemek meghatározására.  

Á.K. 3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai szövegkörnyezetben.  

S.K. 3.7. A metrikus összefüggések levezetése egy derékszögű háromszögben. 

Á.K. 4. Adott helyzet információinak , következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése a 

matematika sajátos nyelvezetének segítségével.  

S.K. 4.7. A derékszögű háromszög elemei közötti összefüggések kifejezése matematikai 

nyelvezettel.  

Á.K. 5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése.  

S.K. 5.7. A derékszögű háromszög elemei közötti metrikus összefüggések elemzése.  

 

Állandó arányok a derékszögű háromszögben 

 

Tétel: 

sin 𝛼 =
𝑠𝑧ö𝑔𝑔𝑒𝑙 𝑠𝑧𝑒𝑚𝑏𝑒𝑛𝑖 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑔ó

á𝑡𝑓𝑜𝑔ó
                           cos 𝛼 =

𝑠𝑧ö𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑔ó

á𝑡𝑓𝑜𝑔ó
 

tg 𝛼 =
𝑠𝑧ö𝑔𝑔𝑒𝑙 𝑠𝑧𝑒𝑚𝑏𝑒𝑛𝑖 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑔ó

𝑠𝑧ö𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑔ó
                             ctg 𝛼 =

𝑠𝑧ö𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑔ó

𝑠𝑧ö𝑔𝑔𝑒𝑙 𝑠𝑧𝑒𝑚𝑏𝑒𝑛𝑖 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑔ó
 

 

Előkészületek: 

1. Megnyitunk egy új GeoGebra file-t 
2. A Menü-ből kiválasztunk a Geometria munkaasztalt 
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Ábra: 

  

A megoldás lépései: 

1.  
 

Csúszka 
Kiválasztunk egy c-vel jelölt, Egész típusú és egy a-
val jelölt Szög típusú csúszkát 

2.  
 

Szakasz adott hosszal 
Megszerkesztjük az AB szakaszt, amelynek 
hosszúsága c 

3.  
 

Szög adott mérettel 
Megszerkesztjük az a mértékű BAB’ szöget 

4.  
 

Merőleges 
Az AB szakasz B pontjába merőlegest állítunk 

5.  
 

Félegyenes 
Megszerkesztjük az A kezdőpontú AB’ félegyenest 

6.  
 

Metszet 
A B pontba állított merőleges és a félegyenes 
metszéspontját jelöljük C-vel 

7.  
 

Szakasz 
Megszerkesztjük az AC és BC szakaszokat 

8.  
 

Alakzat mutatása/elrejtése 
Elrejtjük a merőlegest, a félegyenest és a B’ pontot, 
a lényeges elemek kiemelése végett 

9.  
 

Távolság 
Meghatározzuk az AB, AC és BC szakaszok hosszát, 
és megfigyeljük a különböző szögfüggvényeknek 
megfelelő arányok értékét 
A csúszkák segítségével változtathatjuk az ábra 
méreteit 

10.  
 

Szerkesztés mentése 
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Az ismeretek rögzítését és felmérését szolgáló eszközök / Javaslatok 

 

Javasolt alkalmazás A lecke címe 

  
 

 

1. A valós számok - ismétlés  
https://quizizz.com/admin/quiz/5c26018a1e53c0001b7487f3/recapitulare-numere-reale 

 

2. Egyenletek és egyenlőtlenségek a valós számok halmazán. Feladatok 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c4a3bd9e11d53001bd92ee9/ecuaii-i-inecuaii 

 

3. A magasság, befogó és Pitagorasz tétele 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c364ae4baf1cf001b9f2dd4/teorema-inlimii-catetei-pitagora 

 
4. Arányos szakaszok derékszögű háromszögekben. Területek 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c4a1c0e06c949001c6053a5/rapoarte-constante-in-triunghiul-
dreptunghic 

 

5. A kör 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c497a933f95b2001a53186d/cercul 

 

6. Négyszögek. Területek - Ismétlés 
https://quizizz.com/admin/quiz/5bdafc3668c661001a5d5791/test-de-evaluare-patrulatere-arii 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5c26018a1e53c0001b7487f3/recapitulare-numere-reale
https://quizizz.com/admin/quiz/5c4a3bd9e11d53001bd92ee9/ecuaii-i-inecuaii
https://quizizz.com/admin/quiz/5c364ae4baf1cf001b9f2dd4/teorema-inlimii-catetei-pitagora
https://quizizz.com/admin/quiz/5c4a1c0e06c949001c6053a5/rapoarte-constante-in-triunghiul-dreptunghic
https://quizizz.com/admin/quiz/5c4a1c0e06c949001c6053a5/rapoarte-constante-in-triunghiul-dreptunghic
https://quizizz.com/admin/quiz/5c497a933f95b2001a53186d/cercul
https://quizizz.com/admin/quiz/5bdafc3668c661001a5d5791/test-de-evaluare-patrulatere-arii
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Tananyagbeosztás 

I. Félév 

Algebra 

Tematikus 
egységek 

Specifikus 
kompetenciák 

Aktuális tananyag Alkalmazások 

ISMÉTLÉS 
(3 óra) 

 
 Ismétlés és év eleji felmérés  

A VALÓS SZÁMOK 
HALMAZA 

(23óra) 

(1.1.); (2.1.); (3.1.); 
(4.1.); (5.1.); (6.1.) 

 

  Négyzetgyökvonás teljes négyzetből Math Test/10 min.  

Torential Maths/5 min    

  Egy szám négyzetgyökének becslése Math Test/10 min.  

  Négyzetgyökvonás természetes számból   

  Négyzetgyökvonás olyan racionális számból, 
amely felírható egy másik racionális szám 
négyzeteként 

 

  Négyzetgyökvonás olyan racionális számból, 
amely nem írható fel egy másik racionális 
szám négyzeteként 

 

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés  

  Tényező kiemelése a gyökjel alól és tényező 
bevitele a gyökjel alá 

Math Test/10 min.  

  Alkalmazások  

  Irracionális számok; a valós számok halmaza; 
ℕ ⊂ℤ ⊂ℚ⊂ℝ 

 

  Egy valós szám abszolút értéke   

  A valós számok összehasonlítása és 
rendezése; a valós számok megközelítése és 
ábrázolása a számegyenesen  

 

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  
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 Felmérés Quizizz/30 min.  

 A valós számok összeadása és kivonása  

  A valós számok szorzása és osztása  

  Alkalmazások  

  Valós számok egész kitevős hatványa  

  A nevező gyöktelenítése (𝑎√𝑏 alakú nevező 
esetén a, b∈ ℕ*) 

 

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés  

FÉLÉVI DOLGOZAT 
(2 óra) 

 
 A félévi dolgozat előkészítése  

 Félévi dolgozat  

AZ ISMERETEK 
ISMÉTLÉSE ÉS 

RENDSZEREZÉSE 
(2 óra) 

 

  Négyzetgyökvonás  

 Műveletek valós számokkal  
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Mértan 

Tematikus 
egységek 

Specifikus 
kompetenciák 

Aktuális tananyag Alkalmazások 

ISMÉTLÉS 
(3 óra) 

 
 Ismétlés és év eleji felmérés  

 Év eleji felmérő  

NÉGYSZÖGEK 
(6 óra) 

(1.4.), (2.4.), (3.4.), 
(4.4.), (5.4.), (6.4.) 

 
 

 Konvex négyszög; és a konvex négyszög 
szögeinek  

GeoGebra/15 min.   
 

 A paralelogramma. Tulajdonságok GeoGebra/10 min.  

Pythagorea/5 min    

 Alkalmazások GeoGebra/15 min.   

 Egy háromszög középvonala. Egy háromszög 
súlypontja 

GeoGebra/15 min.   

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Quizizz/15 min. 

 Felmérés  

SAJÁTOS 
NÉGYSZÖGEK 

(12 óra) 

(1.4.), (2.4.), (3.4.), 
(4.4.), (5.4.), (6.4.) 

 

 A téglalap. Tulajdonságok GeoGebra/10 min.  

Pythagorea/5 min  

 A rombusz. Tulajdonságok GeoGebra/10 min.  

Pythagorea/5 min  

 A négyzet. Tulajdonságok GeoGebra/10 min.  

Pythagorea/5 min  

 Alkalmazások  

 A trapéz. Osztályozás és tulajdonságok GeoGebra/10 min.  

Pythagorea/5 min  

 Az egyenlő szárú trapéz. Tulajdonságok GeoGebra/10 min.  

Pythagorea/5 min  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés  Quizizz/ 30 min. 

 Kerületek és területek GeoGebra/10 min.  
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Areas/5 min  

 Alkalmazások  

A KÖR 
(5 óra) 

 

(1.5.), (2.5.), (3.5.), 
(4.5.), (5.5.), (6.5.) 

 

 Körívek és húrok; tulajdonságok: kongruens 
húrokhoz kongruens körívek tartoznak és 
fordítva; húrra merőleges átmérő; 
párhuzamos húrok közötti körívek; a kör 
középpontjától egyenlő távolságra 
elhelyezkedő húrok 

GeoGebra/15 min.  
 

 Kerületi szögek  

 Külső pontból húzott érintő GeoGebra/10 min.  

Pythagorea/5 min  

 Alkalmazások  

FÉLÉVI DOLGOZAT 
(2 óra) 

 
 A félévi dolgozat előkészítése  

 Az eredmények elemzése  

AZ ISMERETEK 
ISMÉTLÉSE ÉS 

RENDSZEREZÉSE 
(2 óra) 

 

 A négyszögek 
 

 

 A kör 
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II. Félév 

Algebra 

Tematikus egységek 
Specifikus 

kompetenciák 
Aktuális tananyag Alkalmazások 

A VALÓS SZÁMOK 
HALMAZA 

(4 óra) 

(5.1.); (6.2.) 
 

 n (n≥2) szám súlyozott számtani közepe. Két 
pozitív valós szám mértani közepe 

 
 

 Az x2 = a alakú egyenletek megoldása, ahol a∈ 
ℝ 

 

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés Quizizz/ 30 min. 

LINEÁRIS 
EGYENLETEK ÉS 

EGYENLET-
RENDSZEREK I. 

(6 óra) 
 

(1.2.); (2.2.); (3.2.); 
(4.2.); (5.2.) 

 

 Egyenlőség átalakítása ekvivalens 
egyenlőséggé. Azonosságok 

GeoGebra/15 min.   

 Alkalmazások  

 Az ax+b=0 alakú egyenletek, ahol  a, b∈ ℝ . 
Egy egyenlet megoldáshalmaza. Egyenértékű 
egyenletek  

Math Test/10 min  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés  

LINEÁRIS 
EGYENLETEK ÉS 

EGYENLET-
RENDSZEREK II. 

(12 óra) 

(1.2.); (2.2.); (3.2.); 
(4.2.); (5.2.); (6.2.) 

 

 Lineáris kétismeretlenes egyenletrendszerek  

 Lineáris kétismeretlenes egyenletek megoldási 
módszerei: 

 Ábrázolás módszere 

 Behelyettesítés módszere 

 Kiküszöbölés módszere 

GeoGebra/15 min.   
 

 Alkalmazások  

 Egyenletek, egyenlőtlenségek és 
egyenletrendszerek segítségével megoldható 
feladatok 

 

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  
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 Felmérés   Quizizz/ 30 min. 

AZ ADATSZERVEZÉS 
ELEMEI 
(10 óra) 

(1.3.); (2.3.); (3.3.); 
(4.3.); (5.3.); (6.3.) 

 

 Két nem üres halmaz Descartes-féle szorzata  

 Derékszögű koordináta-rendszer a síkban, 
valós számpár ábrázolása a derékszögű 
koordináta-rendszerben 

Math Test/10 min.   
 

 Két pont közötti távolság GeoGebra/15 min.   

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés  

 Függvényi kapcsolatok értelmezése és 
ábrázolása táblázatok, diagramok és 
grafikonok segítségével 

Chart Draw/10 min.   

 Gyakorisági poligon  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés  

ISKOLA MÁSKÉNT    

FÉLÉVI DOLGOZAT 
(2 óra) 

 
 A félévi dolgozat előkészítése  

 Félévi dolgozat  

AZ ISMERETEK 
ISMÉTLÉSE ÉS 

RENDSZEREZÉSE 
(2 óra) 

 

 Egyenletek és egyenletrendszerek  

 Az adatszervezés elemei  
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Mértan 

Tematikus egységek 
Specifikus 

kompetenciák 
Aktuális tananyag Alkalmazások 

A KÖR 
(5 óra) 

 

(1.5.), (2.5.), (4.5.), 
(5.5.) 

 Körbe írt szabályos sokszögek GeoGebra/15 min.  

 Alkalmazások  

 A kör kerülete és a körlap területe  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés  Quizizz/ 30 min. 

HÁROMSZÖGEK 
HASONLÓSÁGA 

(12 óra) 
 

(1.6.), (2.6.), (3.6.), 
(4.6.), (5.6.), (6.6.) 

 

 Arányos szakaszok. Az egyenlő közű 
párhuzamosok tétele 

GeoGebra/15 min.   

 Thales tétele síkban (bizonyítás nélkül) GeoGebra/15 min  

 Thales tételének fordított tétele  

 Egy szakasz felosztása adott számokkal arányos 
részekre 

GeoGebra/15 min.   

 Alkalmazások  

 Hasonló háromszögek. A hasonlóság alaptétele  

 Alkalmazások  

 A háromszögek hasonlósági esetei  

 Alkalmazások  

 A hasonlóság alkalmazásai: hasonló 
háromszögek területeinek aránya, távolságok 
becslése gyakorlatban a hasonlóság 
segítségével 

 

 Felmérés  

METRRIKUS 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 

DERÉKSZÖGŰ 
HÁROMSZÖGEKBEN 

(8 óra) 

(1.7.); (2.7.); (3.7.); 
(4.7.); (5.7.); (6.7.) 

 

 Merőleges vetületek egyenesre  

 A magasság tétele GeoGebra/15 min.   

 A befogó tétele   GeoGebra/15 min.   

 Alkalmazások  

 Pitagorasz tétele GeoGebra/15 min.  
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 Pitagorasz tételének a fordítottja  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás Quizizz/ 30 min 

 Felmérés  

A TRIGONOMETRIA 
ELEMEI A 

DERÉKSZÖGŰ 
HÁROMSZÖGBEN 

(7 óra) 

(2.7.); (3.7.); (5.7.); 
(6.7.) 

 

 A trigonometria alapfogalmai derékszögű 
háromszögben : sin, cos, tg, ctg 

 

 Alkalmazások: sajátos szögfüggvény-értékek 
meghatározása 

 

 Alkalmazások  

 A derékszögű háromszög megoldása  

 Alkalmazások: az egyenlő oldalú háromszög, a 
négyzet és a szabályos hatszög elemeinek 
(oldalhossz, apotéma, terület, kerület) 
meghatározása a köré írt kör sugarának 
függvényében 

GeoGebra/15 min  

 Rendszerező összefoglalás, gyakorlás  

 Felmérés Quizizz/ 30 min 

ISKOLA MÁSKÉNT    

FÉLÉVI DOLGOZAT 
(2 óra) 

 
 A félévi dolgozat előkészítése  

 Az eredmények elemzése  

AZ ISMERETEK 
ISMÉTLÉSE ÉS 

RENDSZEREZÉSE 
(2 óra) 

 

 A kör  

 A háromszögek hasonlósága  

 Metrikus összefüggések derékszögű 
háromszögekben 

 

 A trigonometria alapfogalmai  
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Általános és specifikus kompetenciák 
 

1. Matematikai adatok, mennyiségek és összefüggések azonosítása adott 
szövegkörnyezetben.  
1.1. A valós számok halmazának különböző részhalmazaihoz tartozó számok azonosítása.  
1.2. Egy adott helyzet azonosítása, amely megoldható egyenletekkel vagy lineáris 

egyenletrendszerekkel.  
1.3. Egyes információk azonosítása táblázatokból, grafikonokból és diagramokból.  
1.4. A négyszögek elemeinek és tulajdonságainak a felismerése egy adott mértani ábrán.  
1.5. A kör és/vagy a szabályos sokszögek azonosítása egy adott mértani alakzaton.  
1.6. A hasonló háromszögek azonosítása egy adott mértani alakzaton. A derékszögű 

háromszögek elemeinek felismerése egy adott mértani alakzaton.  
1.7. A derékszögű háromszögek elemeinek felismerése egy adott mértani alakzaton. 

2. A különböző információforrásból adódó mennyiségi, minőségi, szerkezeti 
matematikai adatok feldolgozása.  
2.1. Számítási szabályok alkalmazása a valós számok becslésére és megközelítésére.  
2.2. A valós számokkal végzett számítási szabályok alkalmazása, az egyenlet és a lineáris 

egyenletrendszer megoldásának az igazolására. 
2.3. Adatok ábrázolása grafikonokkal, táblázattal vagy statisztikai diagramokkal a 

feljegyzésük, feldolgozásuk és bemutatásuk érdekében.  
2.4. A négyszög leírása a meghatározások és tulajdonságok felhasználásával az adott mértani 

alakzatban.  
2.5. A kör és a körbe írt szabályos sokszögek tulajdonságainak leírása. 
2.6. A háromszögek közötti hasonlósági esetek felismerése. 
2.7. A metrikus összefüggések alkalmazása a derékszögű háromszögben bizonyos elemek 

meghatározására.  

3. Sajátos fogalmak és eljárások alkalmazása különböző matematikai 
szövegkörnyezetben.  
3.1. Algoritmusok és a műveletek tulajdonságainak használata valós számokkal végzett 

számítások esetén.  
3.2. Az egyenértékű átalakítások alkalmazása az egyenletek és lineáris egyenletrendszerek 

megoldása esetén. 
3.3. A megfelelő módszer kiválasztása azon problémák ábrázolására, amelyekben függvényi 

kapcsolatok jelennek meg. 
3.4. A négyszög tulajdonságainak felhasználása a feladatok megoldásában.  
3.5. A kör tulajdonságainak felhasználása a feladatok megoldásában.  
3.6. A háromszögek hasonlóságának alkalmazása adott geometriai alakzaton, a hosszúság, a 

szögek mértékének és a területeknek a meghatározásához. 
3.7. A metrikus összefüggések levezetése egy derékszögű háromszögben. 

4. Adott helyzet információinak, következtetéseinek és megoldásmenetének kifejezése 
a matematika sajátos nyelvezetének segítségével.  
4.1. A valós szám fogalmához kapcsolódó matematikai nyelvezet használata (előjel, modulus, 

ellentétes, inverz elem).  
4.2. Az egyenletek és egyenletrendszerek megoldásánál használt levezetés leírása.  
4.3. Az adatszervezés egyes elemeinek a leírása a megfelelő matematikai nyelvezet 

segítségével.  
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4.4. A négyszögekkel kapcsolatok fogalmak geometriai ábrázolása.  
4.5. A kör és a sokszögek tulajdonságainak leírása matematikai jelölésekkel.  
4.6. A geometriai alakzatok tulajdonságainak leírása, hasonló háromszögekkel.  
4.7. A derékszögű háromszög elemei közötti összefüggések kifejezése matematikai 

nyelvezettel.  

5. Adott helyzet matematikai tulajdonságainak elemzése.  
5.1. Megoldási stratégiák kidolgozása valós számokat tartalmazó feladatokra. 
5.2. Egyenletek és lineáris egyenletrendszerek megfelelő megoldási módszerének 

kiválasztása.  
5.3. Gyakorlati helyzetek elemzése adatszervezési elemek segítségével.  
5.4. A megfelelő geometriai ábrázolás megválasztása a szakaszok hosszának, a szögek 

mértékének és a területek leghatékonyabb kiszámításához.  
5.5. A kör és a sokszögek tulajdonságainak elemzése adott geometriai alakzaton.  
5.6. A háromszögek hasonlóságának elemzése adott geometriai alakzaton. 
5.7. A derékszögű háromszög elemei közötti metrikus összefüggések elemzése.  

6. Adott helyzet matematikai modellezése más területekről szerzett ismeretek 
felhasználásával  
6.1. Valós számokkal végzett műveleteket igénylő helyzetek matematikai modellezése.  
6.2. Egyes gyakorlati problémák átírása az egyenletek és/vagy egyenletrendszerek 

nyelvezetére.  
6.3. Egy adott helyzet átültetése megfelelő ábrázolásba (szöveg, képlet, diagram, ábra).  
6.4. Adott helyzetek modellezése négyszögek segítségével.  
6.5. Szabályos sokszöget vagy kört tartalmazó gyakorlati helyzetek matematikai modellezése. 
6.6. A háromszögek hasonlóságának alkalmazása különböző matematikai vagy gyakorlati 

feladatok megoldásában.  
6.7. A derékszögű háromszögek megoldásának alkalmazása gyakorlati kérdések megoldására. 
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Javasolt lecketervek 
 

VII. osztály 

Sorszám A lecke címe Link 

1.  
Descartes féle szorzat, pontok ábrázolása a derékszögű 
koordináta-rendszerben, két pont közötti távolság 

https://www.digitaliada.ro/Produs-cartezian-reprezentarea-
punctelor-intr-un-sistem-de-axe-ortogonale-distanta-dintre-doua-
puncte-din-plan-a1548381255995617 

2.  
Függvényi kapcsolatok értelmezése és ábrázolása táblázatok, 
diagramok és grafikonok segítségével 

https://www.digitaliada.ro/Reprezentarea-si-interpretarea-unor-
dependente-functionale-prin-tabele-diagrame-si-grafice-
a1594371301669003 

3.  
Merőleges vetületek egyenesre. A magasság tétele. A befogó 
tétele. Pitagorasz tétele és a Pitagorasz tétel fordított tétele 

https://www.digitaliada.ro/Proiectii-ortogonale-pe-o-dreapta.-
Teorema-inaltimii.-Teorema-catetei.-Teorema-lui-Pitagora-
reciproca-teoremei-lui-Pitagora-a1594370980818619 

4.  Pitagorasz tétele 
https://www.digitaliada.ro/Teorema-lui-Pitagora-
a1545723573493692 

5.  Nevezetes tételek alkalmazása a derékszögű háromszögben 
https://www.digitaliada.ro/Teoreme-importante-aplicate-in-
triunghiul-dreptunghic-a1594747122050709 

6.  Kör. Szakasz. Szög, körbeírható háromszögek és négyszögek 
https://www.digitaliada.ro/Cerc.-Segment.-Unghi-triunghi-si-
patrulater-inscris-in-cerc-a1594377654493400 

7.  Szög, körbeírható háromszögek és négyszögek  
https://www.digitaliada.ro/Unghi-triunghi-si-patrulater-inscris-in-
cerc-a1594746262024681 

https://www.digitaliada.ro/Produs-cartezian-reprezentarea-punctelor-intr-un-sistem-de-axe-ortogonale-distanta-dintre-doua-puncte-din-plan-a1548381255995617
https://www.digitaliada.ro/Produs-cartezian-reprezentarea-punctelor-intr-un-sistem-de-axe-ortogonale-distanta-dintre-doua-puncte-din-plan-a1548381255995617
https://www.digitaliada.ro/Produs-cartezian-reprezentarea-punctelor-intr-un-sistem-de-axe-ortogonale-distanta-dintre-doua-puncte-din-plan-a1548381255995617
https://www.digitaliada.ro/Reprezentarea-si-interpretarea-unor-dependente-functionale-prin-tabele-diagrame-si-grafice-a1594371301669003
https://www.digitaliada.ro/Reprezentarea-si-interpretarea-unor-dependente-functionale-prin-tabele-diagrame-si-grafice-a1594371301669003
https://www.digitaliada.ro/Reprezentarea-si-interpretarea-unor-dependente-functionale-prin-tabele-diagrame-si-grafice-a1594371301669003
https://www.digitaliada.ro/Proiectii-ortogonale-pe-o-dreapta.-Teorema-inaltimii.-Teorema-catetei.-Teorema-lui-Pitagora-reciproca-teoremei-lui-Pitagora-a1594370980818619
https://www.digitaliada.ro/Proiectii-ortogonale-pe-o-dreapta.-Teorema-inaltimii.-Teorema-catetei.-Teorema-lui-Pitagora-reciproca-teoremei-lui-Pitagora-a1594370980818619
https://www.digitaliada.ro/Proiectii-ortogonale-pe-o-dreapta.-Teorema-inaltimii.-Teorema-catetei.-Teorema-lui-Pitagora-reciproca-teoremei-lui-Pitagora-a1594370980818619
https://www.digitaliada.ro/Teorema-lui-Pitagora-a1545723573493692
https://www.digitaliada.ro/Teorema-lui-Pitagora-a1545723573493692
https://www.digitaliada.ro/Teoreme-importante-aplicate-in-triunghiul-dreptunghic-a1594747122050709
https://www.digitaliada.ro/Teoreme-importante-aplicate-in-triunghiul-dreptunghic-a1594747122050709
https://www.digitaliada.ro/Cerc.-Segment.-Unghi-triunghi-si-patrulater-inscris-in-cerc-a1594377654493400
https://www.digitaliada.ro/Cerc.-Segment.-Unghi-triunghi-si-patrulater-inscris-in-cerc-a1594377654493400
https://www.digitaliada.ro/Unghi-triunghi-si-patrulater-inscris-in-cerc-a1594746262024681
https://www.digitaliada.ro/Unghi-triunghi-si-patrulater-inscris-in-cerc-a1594746262024681
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8.  A rombusz https://www.digitaliada.ro/Rombul-a1584035369806646 

9.  Geometriai alakzatok kerülete és területe. A kör 
https://www.digitaliada.ro/Aria-si-perimetrul-unor-figuri-
geometrice.-Cerc-a1594370263921367 

10.  A négyzet https://www.digitaliada.ro/Patratul-a1583963738778285 

11.  A hasonlóság alaptétele 
https://www.digitaliada.ro/Teorema-fundamentala-a-asemanarii-
a1584036247707797 

12.  A paralelogramma https://www.digitaliada.ro/Paralelogramul-a1583961583548749 

13.  A téglalap https://www.digitaliada.ro/Dreptunghiul-a1583959454585196 

14.  A trapéz https://www.digitaliada.ro/Trapezul-a1584035856170068 

15.  Négyszögek területe 
https://www.digitaliada.ro/Aria-patrulaterelor-
a1548381449629211 

16.  Négyszögek https://www.digitaliada.ro/Patrulatere-a1545723370168028 

https://www.digitaliada.ro/Rombul-a1584035369806646
https://www.digitaliada.ro/Aria-si-perimetrul-unor-figuri-geometrice.-Cerc-a1594370263921367
https://www.digitaliada.ro/Aria-si-perimetrul-unor-figuri-geometrice.-Cerc-a1594370263921367
https://www.digitaliada.ro/Patratul-a1583963738778285
https://www.digitaliada.ro/Teorema-fundamentala-a-asemanarii-a1584036247707797
https://www.digitaliada.ro/Teorema-fundamentala-a-asemanarii-a1584036247707797
https://www.digitaliada.ro/Paralelogramul-a1583961583548749
https://www.digitaliada.ro/Dreptunghiul-a1583959454585196
https://www.digitaliada.ro/Trapezul-a1584035856170068
https://www.digitaliada.ro/Aria-patrulaterelor-a1548381449629211
https://www.digitaliada.ro/Aria-patrulaterelor-a1548381449629211
https://www.digitaliada.ro/Patrulatere-a1545723370168028
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17.  Kétismeretlenes lineáris egyenletrendszerek 
https://www.digitaliada.ro/Sisteme-de-doua-ecuatii-de-gradul-I-
cu-doua-necunoscute-a1594379351553631 

18.  Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek 
https://www.digitaliada.ro/Ecuatii-de-gradul-I-cu-o-necunoscuta-
a1594378850557946 
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https://www.digitaliada.ro/Ecuatii-de-gradul-I-cu-o-necunoscuta-a1594378850557946


81 
 

Applikációk működőkési környezete 
 

Applikációk 
Működési környezet 

Táblagép Számítógép Internet 

 
Math Test 

 
   

 
GeoGebra 

 
   

 
Torrential Maths 

   

 
Pythagorea 

   

 
Kahoot 

   

 
Quizizz 

 
   

 

 

 


