
1. zárthelyi dolgozat Geometriából  (2012. március 29.) 

1. Ismertessük és bizonyítsuk az Euler-egyenes tételét.   (8 pont) 

2. Az ABCD szabályos tetraéder AB éle illeszkedik az e: (x + 16)/8 = (5 – y)/3 = (z + 12)/5 egyenesre, CD élének  

f egyenese pedig áthalad a P(2, 21, 8) ponton, és illeszkedik a (P-t is tartalmazó) : 2x – y – z + 25 = 0 síkra. Határoz-

zuk meg a tetraéder csúcsainak koordinátáit. (12 pont) 

3. Határozzuk meg a Berlin (É.sz. 5231´30˝, K.h. 1324´30˝) – Sydney (D.sz. 3352´30˝, K.h. 15112´30˝) főkörív 

(„légi útvonal”) hosszát, valamint harmadoló pontjainak földrajzi koordinátáit. Számítsuk ki a harmadoló pontokban, 

továbbá a kezdő és végpontban az útirányt is. (Ezt az északi irányhoz viszonyítva negatív körüljárással kell megadni, pl. 

90 a keleti irányt jelenti.). A Föld sugarát 6367 km-nek vegyük. (14 pont). 

4. Vetítsük a szabályos oktaédert a vele koncentrikus egységgömb felületére a közös középpontból.  (a) Határozzuk 

meg, milyen sűrűséggel fedik le a lapok képeként létrejövő gömbháromszögek beírt gömbi körei a gömb felüle-

tét.  (6 pont)  (b) Tekintsük a gömbháromszögek belsejében a beírt körökön kívül eső „sarkokat”, és vegyük ezeknek is 

a beírt körét. A háromszögek beírt körei és ezek a körök együttesen hányad részét fedik le a gömb felületének?  (6 pont)  

(c) A „sarkokba” írt körök helyett minden csúcsnál tekintsük a csúcsban illeszkedő háromszögek beírt körét érintő kört. 

Így mekkora lefedettséghez jutunk?  (4 pont) 

 

1. zárthelyi dolgozat első pótlása Geometriából  (2012. május 10.) 

1. Ismertessük és bizonyítsuk Ptolemaiosz húrnégyszögekre vonatkozó tételét.   (8 pont) 

2. Az  ABCDEFGH  kocka  A(–4, 1, 5)  csúcsa és  AE  oldalélének  e: 7(x + 4) = 7(y – 1) =  6(z – 5)  egyenese.  Tudjuk 

továbbá, hogy az  ABCD  alaplap  BC  éle illeszkedik a  : –3x + 8y + 13z = 206  síkra.  Határozzuk meg a kocka csú-

csainak koordinátáit. A lehetséges megoldások közül elég az egyiket kiszámolni.   (12 pont) 

3. Budapestről (É.sz. 4730´, K.h. 192´30˝) 315 irányában (45-ban északnyugatra) elindulva, egy főkör mentén ha-

ladva mekkora út megtétele után, melyik hosszúsági körön és milyen irányból érjük el a Baktérítőt (D.sz. 2326´30˝). 

Határozzuk meg az út legészakibb pontjának földrajzi koordinátáit is. (Az irányt az északi irányhoz viszonyítva negatív 

körüljárással kell mérni, pl. 90 a keleti irányt jelenti.). A Föld sugarát 6367 km-nek vegyük.   (14 pont). 

4. Vetítsük a szabályos ikozaédert a vele koncentrikus egységgömb felületére a közös középpontból, és tekintsük a test 

lapjainak vetületeként létrejövő gömbháromszögeket.  (a) Ezek segítségével határozzuk meg az eredeti test él mentén 

szomszédos lapjainak szögét.  (8 pont)  (b) A csúcsok vetülete köré egy-egy gömbi kört rajzolunk, amelyek áthaladnak 

a csúcsból kiinduló élek felezőpontján. Milyen arányban fedik le ezen körök a gömb felületét?  (4 pont) (c) Mekkora 

lesz a lefedettség aránya, ha a gömbháromszögek középpontja köré fölvesszük az előbbi köröket érintő kis köröket 

is.  (4 pont) 

 

1. zárthelyi dolgozat második pótlása Geometriából  (2012. május 18.) 

1. Ismertessük és bizonyítsuk a Feuerbach-féle kör tételét.   (8 pont) 

2. Adottak az ABCDEFGH kocka  A(–2, 3, 1),  C(7, –1, 0)  és  E(0, 6, 7) csúcsai, ahol AC az ABCD alaplap egyik átló-

ja, AE pedig a test egyik oldaléle. (Ellenőrizzük, hogy a három adott pont megfelel-e a megfogalmazott feltételeknek.) 

Határozzuk meg a többi csúcspont koordinátáit, valamint az AC lapátló és a BH testátló távolságát.   (12 pont) 

3. A gömbfelületen tekintsünk 3 várost, A-t, B-t és C-t. Az ABC gömbháromszög szögei rendre α = 90, β = 90, 

 = 45. Legyen D egy további város az A és C városok gömbi szakaszán a C-hez közelebbi harmadoló pontban. Milyen 

irányba kell elindulnia egy vándornak a gömb felületén A városból D városba, ha közben „érinteni” akarja a B és C 

városokat gömbi egyenes mentén összekötő folyót is, és eközben a lehető legrövidebb utat szeretné megtenni. Határoz-

zuk meg ennek a legrövidebb útnak a hosszát.   (15 pont). 

4. Egy egységsugarú gömbön adottak az egymástól π/3 távolságra lévő A és B pontok. Keressük meg a gömbön azt a C 

pontot, amelynek az AB gömbi egyenestől mért gömbi távolsága π/6, és amelyből az AB szakasz π/4 gömbi szög alatt 

látszik. Határozzuk meg a CA és CB gömbi távolságokat.   (15 pont) 

 


