
2. zárthelyi dolgozat Geometriából  (2013. május 13.) 

1. Adott az  ABC  egyenlőszárú háromszög, ahol  AC = BC  jelöli a szárakat. Tekintsük azt a T 

transzformációt, amelyet az  AC,  majd  AB  és végül a  BC  oldalak egyenesére vonatkozó tükrözések 

egymás utáni alkalmazásával kapunk. Mutassuk meg, hogy az  AT
2013

(A),  BT
2013

(B),  CT
2013

(C)  

szakaszok felezéspontjai egy  AB-vel párhuzamos egyenesen fekszenek.   (14 pont) 

2. Forgassuk el az  (x – z)(x + √2y + z) = 2√2  egyenletű felületet 270-kal az origón áthaladó, 

[1, 0, 1]
T
 irányvektorú egyenes körül. Írjuk fel az elforgatott felület egyenletét. Mi ez a 

felület?   (12 pont) 

3. Írjuk fel az  ABCD  tetraéder  D csúcsára vonatkozó centrális tükrözésnek és az ABC lap síkjára 

vonatkozó  AF  eltolásvektorú csúsztatva tükrözésnek a 4  4-es mátrixát, ahol  F  a BC  él 

felezőpontját jelöli. Alkalmazzuk e transzformációkat a fenti sorrendben a  PQRS  tetraéderre. 

Határozzuk meg a végeredményként kapott test csúcsainak koordinátáit. 

A(3, 3, –3),  B(–3, 3, 3),  C(3, –3, 3),  D(–3, –3, –3);  P(–3, –3, 3),  Q(3, –3, –3),  R(–3, 3, –3),  

S(3, 3, 3).   (12 pont) 

4. Állítsuk elő a  15x
2
 + 20xy – 14√5x – 12√5y – 5 = 0  hiperbola aszimptotáinak egyenletét. Keressük 

meg továbbá annak az ellipszisnek is az egyenletét, amelynek fókuszai egybeesnek a hiperbola 

csúcsaival, kistengelye pedig megegyezik a hiperbola képzetes tengelyével.   (12 pont) 

2. zárthelyi dolgozat első pótlása Geometriából  (2013. május 23.) 

1. Legyen ABC általános háromszög. Az AB oldalára befelé szerkesszünk 120°-os ABP  egyenlőszárú 

háromszöget, az AC és CB oldalára pedig kifelé egyenlőszárú derékszögű háromszöget Q illetve R 

derékszögű csúcsokkal. Tekintsük a T = t R(–90°) Q(–90°) P(+120°) transzformációt, ahol t az AB 

szakasz felezőmerőleges egyenesére való tükrözés. Legyenek a CT(C) illetve a AB szakaszok 

felezéspontjai F illetve G. Mutassuk meg, hogy az FGA szög 60°-os.   (14 pont) 

2. Legyen az A transzformáció az origón átmenő (1,1,1) irányvektorú egyenes körüli 120°-os forgatás, 

az (1/2, –1/2, 0) ponton átmenő (0, 0, 1) irányvektorú egyenes körüli 180°-os forgatás és végül az  

x = t + 1,  y = –t,  z = 0  egyenesre való tükrözés kompozíciója. Adjuk meg A 4  4-es mátrixát és 

állapítsuk meg a (0, 0, 1) pont képének koordinátáit.   (12 pont) 

3. Keressük meg az  x
2
 – 2y

2
 + z

2
 + 4xy – 8xz – 4yz + 6= 0  másodrendű felület egyenletét az 

e1(2/3, 1/3, –2/3),  e2(1/3, 2/3, 2/3),  e3(2/3, –2/3, 1/3)  bázisban. Mi lesz az egyenlete az eredeti 

felületnek az origón átmenő e1 irányvektorú egyenes körüli 120°-os forgatása után az eredeti 

koordinátarendszerben? ).   (12 pont) 

4. Ábrázoljuk az  5x
2
 + 8xy + 5y

2
 – 18x – 18y + 9 = 0  másodrendű görbét az eredeti 

koordinátarendszerben és adjuk meg főkörének egyenletét is ugyanitt.   (12 pont) 

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

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 pontból indul és az átmérőről, mint tükörről visszaverődve a másik 

pontba érkezik. Mi lesz az ütközési pontok pályája (mértani helye) az átmérő forgatása 

során?   (12 pont) 

2.  Adjuk meg annak a negyedfordulatos csavarmozgásnak a  44-es  mátrixát, amelynek tengelye 

áthalad a  P(4, 5, –10)  és  Q(11, 11, –4)  pontokon, a tengelyirányú eltolását pedig a PQ vektor 

jellemzi (jobb csavar legyen). (7 pont)  Határozzuk meg a csavarmozgás inverzének mátrixát is, és 

alkalmazzuk mindkét transzformációt a  19x – y – z = 81  síkra. Állítsuk elő a sík képeinek 

egyenletét.   (5 pont) 

3. Tekintsük az  x
2
 + y

2
 + z

2
 – 2xy – 2yz – 2zx = 6  egyenletű felületet. Állítsuk elő a felület egyenletét 

egy olyan (u, v, w) derékszögű koordináta-rendszerben, amelynek kezdőpontja egybeesik az (x, y, z) 

rendszer origójával és w tengelye egyállású az (1, 1, 1) vektorral. (10 pont)  Vizsgáljuk meg az új 

koordináta-rendszerben, hogy milyen görbéket metszenek ki a felületből a w-re merőleges és a w-t 

tartalmazó síkok.  (2 pont) 

4. Adott a  4x
2
 + 4xy + y

2
 + √180x – √20y + 25 = 0  parabola. Határozzuk meg fókuszának koordinátáit 

és írjuk fel direktrixének egyenletét. (10 pont)  Keressük meg az egyenletét annak az ellipszisnek is, 

amely érinti a parabola direktrixét, fókuszai pedig rendre egybeesnek a parabola fókuszával, ill. 

csúcsával. (4 pont) 


