
1. zárthelyi dolgozat Geometriából  (2013. április 4.) 

1. Ismertessük a szabályos ötszög szerkesztésére vonatkozó eljárást (adott középpont és adott 

csúcs esetén) és annak bizonyítását.   (10 pont). 

2. Egy szabályos oktaéder egyik csúcsának koordinátái (10, –3, –6), egyik testátlójának 

egyenlete pedig (x + 14) / 6 = (y + 32) / (–9) = (z + 3) / 2. Határozzuk meg a test többi 

csúcsának koordinátáit.   (12 pont) 

3. Határozzuk meg a Budapest – New York légi útvonal hosszát, az indulás és az érkezés 

irányát, valamint az útvonal legészakibb pontjának földrajzi koordinátáit. Budapest: K.h. 19°, 

É.sz. 47° 30; New York: Ny.h. 73° 30, É.sz. 40° 15; a Föld sugarát 6380 km-nek 

vegyük.   (14 pont) 

4. A klasszikus futball-labda (csonkolt ikozaéder kivetítéséből származó) mintázatában 

minden csúcsban két szabályos gömbi hatszög és egy szabályos gömbi ötszög illeszkedik 

egymáshoz. a) Határozzuk meg a gömbi ötszögek beírt körének gömbi sugarát.   (10 pont) 

b) Készítsünk pöttyös labdát, amelynek „pöttyei” a szabályos ötszögekkel koncentrikus, 

azokkal megegyező területű gömbi körök. Határozzuk meg a „pöttyök” gömbi 

sugarát.   (4 pont) 

 

1. zárthelyi dolgozat első pótlása Geometriából  (2013. május 21.) 

1. A Simson- (vagy Wallace-) egyenesre vonatkozó tétel és bizonyítása.   (10 pont). 

2. Mutassuk meg, hogy az  ABC  háromszög szabályos. Határozzuk meg az  ABCD  szabályos 

tetraéder D csúcsának koordinátáit. A(4, 8, –3); B(–4, –10, –1); C(2, 0, 15).   (12 pont) 

3. Dakarból ( Szenegál, É.sz. 14 41′ 30′′, Ny.h. 17 27′ ) délkeleti irányban elindulva, egy-

egy alkalmas gömbi főkör mentén pontosan nyugati irányból (270° felől, tehát geometria 

értelemben érintő irányban) érjük el a Baktérítőt (D.sz. 23 26′ 22′′), illetve a déli sarkkört 

(D.sz. 66 33′ 39′′). Határozzuk meg az indulás pontos irányát és az érintési pontok 

hosszúsági koordinátáit. (9 pont)   Számítsuk ki azok földrajzi távolságát is. (3 pont)   Mi 

lenne a megoldás Dakar helyett Budapestről (É.sz. 47 30′, K.h. 19 2′ 30′′ ) indulva? (2 pont) 

  A Föld sugarát 6367 km-nek vegyük. 

4. Határozzuk meg az (5, 6, 6) Archimédeszi poliéder (csonkolt ikozaéder, amelynek felületén 

minden csúcsban egy szabályos ötszöglap és két szabályos hatszöglap illeszkedik egymáshoz) 

csúcsainál fellépő térszöget: vegyük a test egyik csúcsából kiinduló három él félegyenesének 

és a csúcs köré írt (egységsugarú) gömb felületének metszéspontját, és számoljuk ki az így 

kapott gömbháromszög területét. (7 pont)   Határozzuk meg a gömbháromszög beírt gömbi 

körének területét is. (7 pont) 

 

1. zárthelyi dolgozat második pótlása Geometriából  (2013. május 29.) 

1. Ismertessük és bizonyítsuk HERON tételét.   (10 pont) 

2. Adott az  ABCDEFGH  kocka  CG  oldalélének  l  egyenese és  ABCD  alaplapjának  A  

csúcsa. Határozzuk meg a kocka többi csúcsának koordinátáit.  l: (7 + x)/6 = (38 – y)/9 = 

= (10 + z)/2;   A(–2, 3, –1).   (12 pont) 

3. Határozzuk meg a Budapest (É.sz. 47 30′, K.h. 19 2′ 30′′ ) – Auckland (Új-Zélandon, 

D.sz. 36 50′, K.h. 174 45′ 45′′ ) légi útvonal hosszát, valamint az indulás és érkezés irányát 

(7 pont). Számítsuk ki az útvonal és az egyenlítő metszéspontjának hosszúsági koordinátáját, 

valamint az útvonalat tartalmazó főkör síkjának ez egyenlítő síkjával bezárt szögét. (7 pont). 

A Föld sugarát 6367 km-nek vegyük. 

4. Egy szabályos gömbi ötszög területe (az egységsugarú gömbön) . Határozzuk meg, hogy 

körülírt körének területe hányszorosa a beírt kör területének.   (14 pont) 


