
2. zárthelyi dolgozat Geometriából  (2012. május 7.) 

1. Legyen  ABC  egy hegyesszögű háromszög, amelynek M a magasságpontja. Jelölje továbbá az A csúcshoz tartozó 

magasságvonal talppontját A0, a B csúcshoz tartozóét pedig B0. Tükrözzük az M és A0 pontokat rendre az  AC, AB  majd 

pedig a  BC  egyenesekre: a végső képeket jelölje M3 illetve A3.  (a) Mutassuk meg, hogy az  MM3  szakasz felezőpontja 

illeszkedik az  A0B0  egyenesre. (6 pont)  (b) Bizonyítsuk be, hogy az  A3A0  egyenes tartalmazza B0 pontot. (4 pont) 

2. Forgassuk el az  x
2
 + y

2
 + z

2
 + 4 = 2(xy + yz + zx)  felületet az  [1, –1, 0]

T
  irányvektorú, origón áthaladó, irányított 

egyenes körül  arccos(1/√3)  szöggel. Határozzuk meg az elforgatott felület egyenletét, valamint a koordinátasíkokkal és 

a z tengelyre merőleges síkokkal alkotott metszetét. Hogyan származtatható a felület?   (12 pont) 

3. Adottak az  A(1, –1, 1),  B(–1, 1, 1),  C(1, 1, –1)  pontok. Homogén koordinátarendszerre áttérve, írjuk fel az  ABC 

háromszög oldalegyenesei körüli félfordulatok  44-es  mátrixát. Állítsuk elő az  a, b, c  majd ismét a  b  oldal körüli 

forgatás egymás utáni alkalmazásával adódó transzformáció mátrixát, és ennek felhasználásával számoljuk ki a három-

szög csúcsainak képét.   (12 pont) 

4. Határozzuk meg az  x
2
 – √3xy + (3√3 + 4) x – 2√3y + (4 + 7√3) = 0  hiperbola csúcsainak és fókuszainak koordinátáit 

valamint aszimptotáinak egyenletét. Vázoljuk is a görbét az  (x, y)  koordinátarendszerben.   (12 pont) 

 

2. zárthelyi dolgozat első pótlása Geometriából  (2012. május 14.) 

1. Egy körön tűzzünk ki két pontot. Forgassunk egy átmérőt a középpont körül úgy, hogy az adott pontokat ne válassza 

el. Az átmérő minden egyes helyzetében szerkesszük meg annak a fénysugárnak az útját, amely az egyik kitűzött pont-

ból indul és az átmérőről, mint tükörről visszaverődve a másik pontba érkezik. Mi lesz az ütközési pontok pályája (mér-

tani helye) az átmérő forgatása során?   (10 pont) 

2. (a) Mutassuk meg, hogy az  [x, y]  koordinátasíkkal, valamint az  x + y = 0  egyenletű síkkal párhuzamos síkok egye-

nest metszenek ki az  xz + yz + x – y = 0  egyenlettel leírt felületből.  (2 pont).  (b) Határozzuk meg a felület 90-os 

elforgatottjának egyenletét az origón áthaladó,  (1, 1, 0)  irányvektorú (irányított) egyenes körül.  (8 pont)  (c) Milyen 

görbék lépnek fel az elforgatott felület koordinátasíkokkal párhuzamos metszeteként?  (2 pont) Mi ez a felület? 

3. Adottak a  P(–6, 8, –1),  Q(1, 7, –3),  R(–1, 6, 4)  pontok. Homogén koordinátarendszerre áttérve, írjuk fel a PQR 

háromszög (irányított) síkjára vonatkozó hatod fordulatos forgatva-tükrözés  44-es  mátrixát, ahol a tükrözés közép-

pontja a háromszög súlypontja (tengelye pedig ezen áthaladó, a háromszög síkjára merőleges egyenes). Állítsuk elő az  

ABCD  tetraédernek a transzformációnál keletkező képét.  A(–3, 2 –1),  B(–5, 10, –3),  C(–3, 8, 5),  D(3, 8, –1)  

(14 pont) 

4. Határozzuk meg az  5x
2
 – 4xy + 8y

2
 + 4(5√2 + √5)x – 8(√2 + 2√5)y + 44 + 8√10 = 0  ellipszis tengelyeinek hosszát, 

tengelyegyenesinek egyenletét és fókuszainak koordinátáit. Vázoljuk is a görbét a koordinátarendszerben.   (14 pont) 

 

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

1. Legyen  ABC  egy hegyesszögű háromszög, amelynek M a magasságpontja. Jelölje továbbá az A csúcshoz tartozó 

magasságvonal talppontját A0, a B-hez tartozóét pedig B0. Tükrözzük az M és A0 pontokat rendre az  AC, AB  majd a  

BC  egyenesekre, és az így kapott képüket jelölje M3 illetve A3.  (a) Mutassuk meg, hogy az  MM3  szakasz felezőpontja 

illeszkedik a  B0A0  egyenesre. (8 pont)  (b) Bizonyítsuk be, hogy az  A3A0  egyenes tartalmazza B0 pontot. (6 pont) 

2. Tekintsük a  z
2
 = x

2
 + y

2
  forgáskúpot és messük el a  z = y/2 + 1  síkkal. Vetítsük a metszetként adódó ellipszist me-

rőlegesen az [x, y] síkra. Határozzuk meg a vetületi ellipszis egyenletét és fókuszainak koordinátáit.   (12 pont) 

3. Adjuk meg azon csavarmozgás homogén koordinátarendszerben felírt mátrixát, amelynek tengelye áthalad az 

U(3, –1, –1)  és  V(4, –2, 0)  pontokon, forgásszöge 120°, a tengelyirányú eltolását pedig az  UV  vektor jellemzi (jobb 

csavar legyen). Határozzuk meg a csavarmozgás inverzének mátrixát is.   (14 pont) 

4. Állítsuk elő a  6x
2
 – 4xy + 9y

2
 – 4x – 32y – 6 = 0  másodrendű görbe egyenletének kanonikus alakját, és határozzuk 

meg fókuszainak koordinátáit az eredeti koordinátarendszerben. Vázoljuk is a görbét.   (14 pont) 

 


