
VIII.A geometria elemei 
 
VIII.1.Bevezető gondolatok 
 
Az alsó tagozatos geometria tanításában az a fő cél, hogy hangsúlyozzuk, hogy a 
geometria jelen van nemcsak a matematika egészében, de a mindennapi életünkben is. 
Ezért: 
-a geometriai alakzatokat ponthalmazokként értelmezzük 
-a mértani alakzatok mérhető tulajdonságai (hosszúság, terület, felszín, térfogat) szorosan 
kapcsolódnak a számfogalomhoz 
-a geometriában is vannak válogatások, osztályozások, sorbarendezések, relációk. 
Az alsó tagozatos geometria fő feladata a gyerekek geometriai látásmódjának alakítása. 
Ezért: 
-nem adunk kész fogalmakat, de kereső, kutató, kísérletező, összehasonlító, 
megbeszélésen alapuló geometriai fogalmakat alakítunk ki. 
-minden esetben a minket körülvevő világból indulunk ki, a valós élet tapasztalataiból. 
-a sík- és térgeometriai fogalmakat párhuzamosan és nem elkülönítve taglaljuk. (Életünk 
a minket körülvevő térben zajlik.) 
 
VIII.2.A geometriai gondolkodás Hiele-féle szintjei 
 
P.H. Van Hiele 1958-ban egy matematika-didaktika kongresszuson mutatta be „A 
gyerekek gondolkodása és a geometria” című előadását.  
Ezt alapul véve a geometriai gondolkodás szintjeit foglalja össze a következő ábra. 
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Magyarázat 
I.szint:  
A gyerek kezdetben a tárgyak formáját egészében fogja fel.  
Könnyen megtanulja az alakzatok nevét (a gömb, kocka, henger, téglatest, kúp, gúla).  
A megnevezett formákat kiválasztja, felidézi, példát mond rá.  
Nem látja azonban az alakzat részeit, nem fogja föl az alakzat és részeinek kapcsolatát. 
Nem ismeri fel a kockában a téglatestet, a négyzetben a rombuszt, a rombuszban a 
paralelogrammát. Ezek számára teljesen különböző dolgok. 
 
II.szint: Az alakzatok elemzése 
A gyerek az alakzatokat részeire bontja, majd összerakja.  
Felismeri a mértani test lapjait, éleit, csúcsait.  
Megtörténik a „dimenzióbontás”: mértani testek → síkidomok →határoló görbék, 
szakaszok, pontok.  
Fontos szerepe van a megfigyelésnek, rajzolásnak, modellezésnek.  
-A kocka „ruhája”: a kocka hálózatának /kiterítésének, lefejtésének/ elkészítése. 
-Téglatest építése kockákból. 
-A tanító segítségével megállapítják az alakzat tulajdonságait, de nem definiálnak (pl. a 
paralelogrammának 4 oldala van, szemközti oldalai párhuzamosak, egyenlő hosszúak, az 
átlók felezik egymást).  
Mivel a megállapított tulajdonságok között nem ismerik fel a logikai kapcsolatokat, ezért 
a bizonyítást sem igényelik. 
-Már észreveszik két, vagy több alakzat közös tulajdonságait, de ebből még nem vonnak 
le következtetéseket (pl. a téglalap is paralelogramma). 
 
III.szint: Lokális logikai rendezés 
A gyerek észreveszi az alakzatok tulajdonságai közötti összefüggéseket.  
Megérti a definíció szerepét. Kezdetét veszi a tulajdonságok szétválasztása definíciókra 
és tételekre.  
A bizonyítási igény még nem terjed ki a geometria egészére, csak az alakzatokra (lokális 
logikai rendezés). Itt már a gyerek érti pl. a négyszögek osztályozását. 
 
IV.szint: Törekvés a teljes logikai felépítésre 
A bizonyítási igény fokozatosan kiterjed a geometria egészére.  
Kialakulnak a tétel-láncolatok. Ezek elvezetnek az axiómák szükségességének a 
felismeréséhez.  
A tanuló számára világossá válik a definíció-tétel viszonylagossága.  
A tanuló maga is konstruálhat egyszerűbb tételeket. 
 
V.szint: Axiomatikus felépítés 
A geometria teljes, független axiómarendszeren alapuló felépítését jelenti.  
Itt már eltekintenek az objektumok (pont, egyenes, sík, tér) mibenlététől, ezeket az 
axiómarendszer definiálja. (pl. a hiperbolikus felületen ill. a gömbfelületen értelmezett 
geometriában a háromszögnek „görbe” oldalai vannak.) 
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VIII.3.A geometriai alakzatok tanításának szakaszai (I-IV oszt.) 
 
Kérdés: Képezheti-e az a tény a geometria tanítás alapját, hogy minden geometriai 
alakzat pontok halmaza? Mi egy pont?  
Erre választ adni csak sok, sok geometriai tapasztalat alapján lehet.  
 
I.szakasz 
Az itt következő példa a gömb fogalmának kialakításához ad néhány javaslatot. 
a.)Kötetlen beszélgetések tárgyakról 
-a tanító begyűjtött egy nagy tasak különböző tárgyat, mindenféle anyagból (műanyag, 
bőr, rongy, vas, fa) készült labdákat, aztán vitt pl. egy téglát és egy konzerves dobozt. 
-beszélgetés, élménybeszámoló, a testek tulajdonságait is sorolva 
b.)Irányított beszélgetés 
-sorra vesszük a labdákat: mire használják, miből készültek 
-még más, gömb alakú tárgyakat is előveszünk (gyöngy, golyóscsapágy görgője, a 
súlylökés vasgolyója) 
c.)A labda, a tégla, a konzerves doboz összehasonlítása 
-a labda minden irányba gurul (gömb) 
-a henger alakú doboz is gurul, de csak egy irányban, lapjára állítható (van síklapja is – ez 
a gömb alakúaknak nincs). 
-a tégla sehogyan sem gurul (pattanva ugrik egyik oldaláról a másikra), az asztallapon 3 
féle helyzetbe helyezhető (téglatest). 
d.)Példák keresése a környezetünkből 
-Mondjunk gömb alakú tárgyakat (gombóc, földgömb, víztartály gömbje) 
-Mondjunk olyanokat, amelyeknek van gömb alakú részük (gyufafej, a kötőtű gömbje, 
szemgolyó, villanybúra) 
-Rakjuk nagyságrendbe a bevitt gömb alakú tárgyakat és játsszunk velük 
e.) 
-Vágjunk ketté egy gömböt: körlapot látunk.  
-Rajzoljuk körbe a félgömböt: kört kapunk. 
-Ha a gömböt több, párhuzamos szeléssel vágjuk, a kapott körlapok (körberajzolva 
körök) kisebbednek. 
-Rakjuk össze a 2 félgömböt (pl. gyurmából). 
Az egész folyamat végén az asztalon marad a szertári gömb, mint a gömbök képviselője. 
Megjegyzések: 
-Úgy tűnik, ezen az úton ki lehet alakítani a minket körülvevő formák világát. 
-Az aritmetika tanításának hatékonyságát is növelhetjük: az alakzatok megszámlálhatók, 
részeik is megszámlálhatók (Hány lap, él, csúcs). 
 
Néhány gondolat a henger tanításával kapcsolatban: 
-Tárgyak bevitele, összehasonlítása a szertári gömbbel, téglatesttel (seprűnyél, ceruza(!), 
torta, konzerv-doboz, sörös doboz) →szertári henger→megnevezés: henger. 
-Mit kell levágni lábasról, kulcsról, kötőtűről, befőttes üvegről, stb., hogy hengert 
kapjunk? 
-Két egyforma alapú hengert, ha egymásra helyezünk, … 
-Egy hengert (pl. gyurmából, fából) elvágunk (hogyan kell?!), hengert kapunk. 
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-A hengernek két egyforma körlapja (alapja) van.  
Igazolás: körberajzoljuk, kivágjuk és egymásra helyezzük a körlapokat. - parafadugó, 
pityókahenger – pecsételő 
-A vödör, a virágcserép, a pohár (van henger alakú pohár is), a hordó: nem henger alakú 
(Metszetei körök lehetnek, de ezek nem egyforma körök. Nem „egyenesen, hanem 
ferdén” gurulnak (nem egy irányba)).  
-Kitevődik: a szertári henger és a szertári gömb. 
 
Megjegyzések. 
-Hasonló módszerrel ismerkedünk meg a kockával, téglatesttel is. 
-Közben ilyenekről is beszélünk: lap, él, csúcs, szemközti (szemben fekvő) lapok, 
szomszédos lapok,stb.  
-Ezen a szinten az a cél, hogy ismerjék fel a bemutatott testeket, tudják elkülöníteni, 
megnevezni. 
-Helyes, ha a felsorolt négy testet egymás után következő órákon ismertetjük. 
-Még ide tartozhat: a gúla (négyzet alapú, szabályos = piramis) és a kúp. 
A következő szakaszok ismertetése csak vázlatosan történik. 
 
II.szakasz 
-Mértani testek felülete, mértani lapok: téglalap, négyzetlap, háromszöglap, körlap. 
-Egy téglatest kiterítése (konkrétan szétvágni és kiteríteni), aztán visszaalakítása, 
visszaragasztása.  
A szemközti lapok ugyanakkorák, fedik egymást, egybevágóak.  
-Vágjunk egybe (egyszerre) 6 négyzetlapot és ragasztó-szalaggal alkossunk belőle kockát 
(a kocka mind a hat lapja egyforma nagyságú négyzetlap). 
-Egybevágó négyzetlapokból rakjunk ki téglalapot. 
-Egybevágó egyenlő oldalú háromszögekből, vagy csak egybevágó háromszögekből 
rakjunk ki paralelogrammát, trapézt, rombuszt, deltoidot. 
 
III.szakasz 
-A mértani lapok keretének a megrajzolása → téglalap, háromszög, négyzet, kör, stb. 
-Rajzoljuk meg a téglalap két oldalát → szakasz 
     → a szemközti oldalak párhuzamosak  
     →az egymás melletti oldalak merőlegesek  

(derékszögű vonalzóhoz illeszkednek). 
→a szög fogalma 
→a téglalap sarkai: pontok 
→a szakasz hossza: méretes geometria – 
kerületszámítás 

Megjegyzés 
 A méretes geometria a fentebb felvázolttal ellentétes irányban halad, vagyis:  
a rész → az egész felé (hosszúságmérés → terület-, felszínszámítás →térfogatszámítás). 
 
IV.szakasz 
-Mértani testek, mértani lapok, síkidomok tulajdonságainak felsorolása. Szimmetria-
tulajdonságok. 
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-A megadott tulajdonságnak megfelelő alakzat kiválasztása. 
-Osztályozások: a háromszögek osztályozása oldalak és szögek szerint, a négyszögek 
osztályozása. 
-A kocka élvázas modellje. Élek, lapátlók, testátlók száma. A kockán levő háromszögek. 
 
Megjegyzések: 
(1)Tehát a felvázolt 4 szakaszban megvalósult a dimenzióbontás: tárgyak → mértani 
testek → síklapok → síkidomok → szakasz → pont. 
Másrészt: a részekből az egész megépítése (papírlapokból, drótból, pálcikákból, 
gyurmából, stb.) 
(2)Magyarországon egyszerűbb testek (kocka, téglatest) felszínét is számítják 
összegezéssel, térfogatot is egységkockák térfogatának összeszámlálásával. Erre, a közös 
versenyeken való részvétel miatt is, szükség van, ez + órákon a jobb képességű 
gyerekekkel megvalósítható. 
 
VIII.4.Néhány mértani fogalom 
 
1.Egyenes, pont, félegyenes, szakasz 
 
a.)az egyenes 
-végtelen két irányban (nincs vége, nincs kezdete) 
-a valóságban nem létezik, elképzeljük 
-kifeszített spárga, stb.- de minden elképzelés, minden rajz csak az egyenes egy darabját 
adja meg 
-jelölés: d, AB 
-hibák:-„rajzoltam egy 5 cm-es egyenest” 
 -„az egyenes végpontja (kezdőpontja) az A pont” 
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-a fenti ábra utolsó két rajza hibás: a felső egy félegyenest ábrázol, az alsó azt próbálja 
fölöslegesen hangsúlyozni, hogy az egyenes mindkét irányba végtelen.  
 
b.)A félegyenes 
= „fél egyenes” 
-van kezdőpontja 
-csak egy irányban végtelen 
-jel. (AB, [AB 
-egy egyenesen egy pont két, egymással ellentétes félegyenest határoz meg 
 
c.)Szakasz 
-végpontjai vannak 
-van hossza (figyelem: szakasz ≠ szakasz hossza) 
jel.(AB), [AB].  
A szakasz hosszát AB-vel jelöljük, mégis elég gyakran előfordul, hogy kényelmesebb 
magát a szakaszt is AB-vel jelölni. 
 
d.)Pont 
-elképzelhető 
-jelölés: A (az abc nagybetűje) 
Az alábbi ábrán látható egy (AB ferde helyzetű félegyenes, aztán a (CD és (CE ellentétes 
félegyenesek, (EF) függőleges szakasz, valamint a H, J pontok.  
Az alsó öt pontábrázolás hibás: 
-az egyeneshez illeszkedő pont nincs rajta az egyenesen,  
-aztán nincs is felvéve pont, csak meg van nevezve (L pont),  
-az I betű távol helyezkedik el a metszésponttól,  
-a Z pont óriásra van rajzolva,  
-a K betű pedig rá van írva a pontra. 
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Érdekesek Euklidesz ókori görög matematikus magyarázatai a ponttal és az egyenessel 
kapcsolatban. 
-„a pont az, aminek nincsen vége” (vagyis az íróeszköz egy kis nyoma a papíron, táblán, 
stb. 
-„az egyenes, hosszúság nélküli szélesség”, vagyis az egyenesnek nincs vastagsága, 
mindkét irányban végtelen, így nincs közepe sem. 
 
2.A sokszögek 
 
A vonalak lehetnek: egyenes vonal, vagyis maga az egyenes.  
           törött vonal: nyílt, zárt 
           görbe vonal: nyílt, zárt 
Több, egymás után következő szakasz: nyílt törött vonal (poligon) 
Ha a törött vonal kezdőpontja egybeesik a végponttal: zárt törött vonal = sokszög. 
Sokszög: konvex (domború) 
     konkáv (homorú) 
Konkáv sokszög, ha a belsejében fel tudunk venni legalább két pontot úgy, hogy az 
általuk meghatározott szakasz ne teljes mértékben helyezkedjen el a sokszög belsejében 
(”kilóg a sokszögből”). Ellenkező esetben a sokszöget konvexnek nevezzük. 
 
Az alábbi ábra rendre egy nyitott és egy zárt törött vonalat, egy nyitott és zárt görbét, 
valamint egy konvex és egy konkáv görbét ábrázol. 

 
Megnevezések: oldalak, csúcsok, szögek, átlók.  
Egy sokszög valamely csúcsából a nem szomszédos csúcspontokhoz húzott szakaszokat a 
sokszög átlóinak nevezzük.  
Megjegyzés.  
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Vannak olyan sokszögek is, amelyeket önmagukat metsző törött vonalak alkotják. Itt 
csak ún. egyszerű sokszögekről van szó, vagyis nem tartalmaznak önmagukat metsző 
törött vonalakat.  
Eszközök: pálcák, spárgák, vonalzók, szögestábla gumival, collstok, drótdarabok,  
 
Tétel. 

2
)3( −nn . Egy n oldalú konvex sokszög átlóinak száma 

Tétel. 
Az n oldalú konvex sokszög belső szögeinek összege  o180)2( ⋅−n
 
Az alábbi ábrán látható síkalakzatok: egy ABCDEF nyílt törött vonal, egy GHIJ 
négyoldalú konvex sokszög (négyszög) és egy KLMNO konkáv ötszög.  
Látható, hogy az ötszög belsejében helyezkedik el a (PQ) szakasz mindkét végpontja, 
mégis van a szakasznak olyan pontja, amely nincs az ötszög belsejében, vagyis az ötszög 
nem konvex. 

 
 
3.A szög fogalma 
 
Értelmezés 
Két, közös pontból kiinduló félegyenes szöget alkot. 

∧∧

∠ OAOBAOB ,,  Jel.
Elnevezés: (OA, (OB a szög szárai (félegyenesek) 
        O pont a szög csúcsa. 
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A figyelmet jobban a szögre irányítja, ha a szög belsejébe egy kis körívet húzunk. (Itt 
viszont vigyázni kell arra, hogy nehogy az a téves képzet alakuljon ki a tanulókban, hogy 
a szöget az a kis körív jelenti.) 
Érdemes megjegyezni, hogy a szög nagysága nem függ a szárak hosszától, csak a szárak 
közti távolságtól. 

 
Az I-IV osztályban nem követelmény a szögek mérése szögmérővel. A szögek nagyságát 
a derékszöghöz hasonlítják, esetleg az egyiket átlátszó papírra másolva és kivágva 
egymásra helyezéssel hasonlítják össze. 
 
A szögek osztályozása: 
- derékszög: illeszkedik a derékszögű vonalzóhoz 
- hegyesszög: kisebb a derékszögnél: az egyik szára és a csúcsa mellé illesztett 
derékszögű vonalzó takarja a másik szárát 
- tompaszög: a derékszögnél nagyobb, de az egyenesszögnél kisebb 
- egyenes vagy nyújtott szög: két derékszöggel egyenlő 
- domború szög: az egyenes szögnél nagyobb, a teljes szögnél kisebb 
- teljes szög. négy derékszöggel egyenlő 
-nullszög, ha a szög „nyílása nulla”, vagyis a két szára egybeesik. 
Megjegyzés 
Ezeket a szögeket talán a leglátványosabban a colstokkal lehet mutatni. De: „jobbra 
/balra át”, „hátra arc”, „két hátra arc” – ezek is szemléletesek lehetnek. 
 
A mellékelt ábrán látható  szög derékszög a szokásos derékszög jellel ellátva, az ∠BQC

∠EDF ∠GHI szög hegyesszög, a  pedig tompaszög. 
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∠FED∠CBA  egyenesszög, az A következő ábrán pedig látható a  domború szöget, 
valamint a  teljes szöget. ∠GHG

 
 

 
 
Megjegyzések: 
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(1)A szögek tanításához:  
-keressünk a már ismert síklapokon, testeken, alakzatokon szögeket 
-keressünk az osztályteremben levő tárgyakon szögeket 
-kinagyított nyomtatott nagybetűkön keressünk szögeket 
-állítsunk elő fél derékszöget (m = 45º), harmad derékszöget papírlap hajtogatásával.  
Van olyan derékszögű vonalzó, amelynek hegyesszögei 45º-osak, de olyan is, amelynek 
kisebbik szöge harmad derékszöggel, 30º-kal egyenlő – mutassuk meg a tanulóknak! 
Esetleg szóba jöhet, hogy a derékszög mértéke m = 90º. („Hová áll a fázós rendőr? A 
sarokba, mert ott 90º van!”)  
Ebből aztán következik az egyenes szög és a teljes szög mértéke. 
(2)Vannak olyan országok, amelyben a (dinamikusan értelmezett) szöget egy 
félegyenesnek a kezdőpontja körüli elforgatásával kapják (pl. Magyarország). Itt van 
kezdőszár és végszár.  
Ez a szögfogalom jobban visszaadja a forgómozgás mértékét. A valós életben a 
forgómozgások száma szinte végtelen: ajtó nyit-csuk, kulcs a zárban, az autó kereke, a 
hinta a játszótéren, a könyv lapja lapozáskor, az óramutatók, a húsőrlő tengelye, stb. 
 
Néhány gyakorlat a szöghöz, sokszögekhez: 
-Vegyünk egy téglalap alakú papírlapot. Húzzuk meg az átlóját. Vágjuk az átló mentén 
kétfelé a téglalapot. Helyezzük egymásra a háromszögeket. A két háromszög egybevágó. 
Mekkorák a szögek? A két hegyesszög összesen hány fokot tesz ki?  
Hány derékszöget tesz ki az egyik háromszög 3 szöge?  
(A téglalapnak 4 derékszöge volt és két egyforma alakzatra vágtuk, akkor egy háromszög 
szögei összesen 2 derékszöget, 180º-ot adnak.) 
-Milyen háromszögeket kapunk, ha ugyanígy vágunk ketté egy négyzetet? (egyenlő szárú 
derékszögű háromszögeket.) 
-Mindkét esetben helyezzük úgy egymás mellé a kapott háromszögeket, hogy ne csak a 
téglalapot kapjuk vissza, hanem más alakzatokat is: 2 féle egyenlő szárú háromszöget 
(hegyesszögű ill. tompaszögű egy. szárú háromszögek), paralelogramma, deltoid.  
-Vegyünk több darab egybevágó derékszögű háromszöget. Miket lehetne belőle 
összeállítani, esetleg építeni? 
-Állítsunk elő a derékszög 3 egyenlő részre hajtogatásával 30º-os szöget papírból. A 30º-
os szög segítségével tudunk olyan derékszögű háromszöget rajzolni, amelyből, ha két 
egybevágót összeragasztunk, megkapjuk az egyenlő oldalú háromszöget.  
-Kirakások az egybevágó egyenlő oldalú háromszögekből: 

- kettőből: rombusz 
- háromból: egyenlő szárú trapéz,  
- négyből: egy nagyobb (négyszer akkora területű) egyenlő oldalú háromszög 
- hatból: a szabályos hatszög (”a méhecskék sejtjei”). 

-Mindenik kirakott alakzatnál beszéljük meg többek között a szögek milyenségét is. 
-Mit lehet összerakni tetszőleges formájú egybevágó háromszögekből? 
-Más: Fogjon meg 3 gyerek egy olyan kötelet, amelyen 12 db egyforma hosszúságú 
szakasz van előállítva csomózással, az ábrán látható módon. Milyen háromszöget 
állítottunk így elő? (Annak a szemléltetése, hogy 3, 4, 5 pithagorászi számok, vagyis a 
háromszögnek derékszögűnek kell lennie.) 
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-Más: Tudunk-e akármekkora hosszúságú pálcikákból háromszöget alkotni? 
(próbálkozás, következtetés. Segít az ábra: lehet-e az (OP), (PQ) és (OR) szakaszokból 
háromszöget alkotni?) 

 
 
4.Néhány szó a szabályos sokszögekről 
 
Szabályos sokszög: minden oldala és minden szöge kongruens. A következők fordulnak 
elő iskolai tananyagként a leggyakrabban: szabályos háromszög = egyenlő oldalú 
háromszög, szabályos négyszög = négyzet, szabályos hatszög. 
-Hol találunk szép szabályos sokszögeket? Keressünk minél több helyen. 
-Miért szépek, szabályosak? (felfedeztetés: oldal – szög) 
-Másrészt: lehet olyan kört húzni, amely átmegy mindenik csúcson, másképpen: van 
közepe, van egy pont amelytől minden csúcsa ugyanannyi távolságra van. (Próbáljuk ki: 
kör húzása spárgával és ceruzával, spárgával és krétával, akár az osztályterem padlójára 
is → kör alakú virágágyás kirajzolása, körtánchoz, körjátékhoz szükséges kör rajzolása.) 
 
5.Néhány szó a poliéderekről (szögletes testekről) 
 
Az elnevezése: poli + éder = sok + lap szóösszetételből ered. 
-Poliéderek: sokszöglapok által határolt térbeli testek 
-Nem poliéder: nem minden lapja sokszöglap, (vagyis van görbe felülete is). 
-Konvex poliéder, konkáv poliéder: az értelmezés a sokszögekével analóg (konvex egy 
poliéder, ha a belsejében levő bármely két pontot összekötő szakasz is a test belsejében 
helyezkedik el). 
-Általában a konvex poliéderekkel foglalkozunk. Ezekre mondható az, hogy bármely 
lapjukkal az asztallapra fektethetők. 
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-A sokszöglapokat a poliéder lapjainak, a sokszöglapokat határoló szakaszokat a poliéder 
éleinek, a sokszögek csúcspontjait a poliéder csúcsainak nevezzük. 
A konvex poliéderek fontos tulajdonsága (Euler-tétel) 
l + cs = é + 2,  
ahol l = a lapok száma, cs = a csúcsok száma, é = az élek száma. 
(Ellenőrízzük közösen az ismert szögletes testekre: kocka, téglatest, hasábok, gúlák.) 
 
Szabályos testek: Azok a konvex poliéderek, amelyeket egybevágó szabályos 
sokszöglapok határolnak: 
(1) szabályos tetraéder: 4 db egyenlő oldalú háromszög határolja. 
(2) szabályos hexaéder = kocka: 6 db négyzet határolja. 
(3) oktaéder: 8 db egyenlő oldalú háromszög határolja. 
(4) dodekaéder: 12 db szabályos ötszög határolja. 
(5) ikozaéder: 20 db egyenlő oldalú háromszög határolja. 
Megjegyzés  
Csak ez az 5 db szabályos poliédertest van. 
Érdekesség: a futball-labda áll 32 darab szabályos síklapból (1 db szabályos ötszög + 5 
db szabályos hatszög + 10 db szabályos ötszög, megduplázva.) 
Megjegyzés 
A következőkben is csak a legegyszerűbb testeket soroljuk föl. 
-Hasábok: szabályos háromoldalú hasáb = prizma, szabályos négyoldalú hasáb = 
négyzetes oszlop, szabályos hatoldalú hasáb. 
-Gúlák: szabályos háromoldalú gúla, szabályos négyoldalú gúla = piramis, szabályos 
hatoldalú gúla. 

 
Az ábrán egy 5×3×8 (egység) méretű téglatest kiterítése látható. 
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A következő ábrán egy kocka és egy szabályos négyoldalú gúla kiterítését látjuk. 
Tudni kell, hogy vannak más alakú kiterítések is. A kockának összesen 11 féle hálózata 
van. 

 
 
6. Görbe felületű testek 
 
-Az itt felsoroltak a „legszabályosabbak”: az egyenes körhenger (vagy egyszerűen 
henge), az egyenes körkúp(/kúp – a varázsló sisakja, a kínai kalap), a gömb.  
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-Ahhoz, hogy papírból meg lehessen alkotni ezeket, számításokat kell végezni. A 
hengernél az oldalfelszínt adó téglalap hosszúsága egyenlő kell legyen az alapkör 
kerületével. A kúpnál pedig az oldalfelszínt alkotó körcikk körívének a hossza kell 
megegyezzen az alapkör kerületével. 
Megjegyzés: 
A forgástestek esetén az oldalfelszínt palástfelszínnek nevezik. 
A mellékelt ábra esetén a következő számításokat végeztük: 

erKer 56,1214,3222,2 =⋅⋅=== πo-a hengernél: ha az alapkör , tehát a téglalap 
hosszúságát ≈ 12,5 egységre vettük, a szélessége adja a henger magasságát, itt 5e. 
-a kúpnál: ha a palást körcikkének sugara R = 11e és a körcikk szöge 45º-os, akkor a 

körív hossza 635,8
8

14,3112
8

2
=

⋅⋅
==

πRliv . Az alapkör kerülete ezzel kell egyenlő 

legyen, innen kapjuk meg az alapkör r sugarát: 
4,1635,828,628,62 ≈⇒=⋅⇒⋅== rrrrK πo  

-A gömbnek nincsen lefejtése a síkra.  
-Ha a fentieket forgástestekként értelmezzük: 
- a téglalap forgatása valamelyik oldala, vagy szimmetria tengelye mentén → henger. 
- a derékszögű háromszög forgatása a befogók mentén, vagy az egyenlő szárú háromszög 
forgatása a szimmetria tengelye mentén → kúp 
-a félkör forgatása az átmérő mentén, vagy a kör forgatása egy átmérője mentén → gömb. 
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7.A tengelyes szimmetria 
 
Értelmezés  
Egy síkalakzatot tengely szerint szimmetrikusnak nevezünk, ha van olyan egyenes, amely 
mentén összehajtva az így kapott két rész teljesen fedi egymást. Az egyenes neve 
szimmetria tengely, vagy tükörtengely. 
Javaslatok a tengelyes szimmetria tanításával kapcsolatban: 
-Válogassunk szét síkalakzatokat a szerint, hogy van, vagy nincs szimmetria tengelyük. 
(különböző alakzatok papírból: pillangó, katica, hópehely, fenyőfa, emberke, stb.) 
-Alakzatok szimmetrikus helyzetben: 
- helyezzünk két egybevágó alakzatot egy vonalra (pálcika) nézve szimmetrikus 
helyzetbe 
- alakítsunk ki lyukas táblán két alakzatot, amelyek szimmetrikusak egy tengelyre nézve. 
- vegyünk föl két pontot, majd rajzoljuk meg azt az egyenest, amelyre nézve a két pont 
egymás szimmetrikusai (hogyan kapjuk meg az egyenest? –mérés, derékszögű vonalzó 
használata). 
-Keressük az ismert síkidomok szimmetria tengelyeit, van-e egyáltalán, hány van? 
(négyzet, téglalap, általános háromszög, egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú 
háromszög, egyenlő szárú illetve nem egyenlő szárú derékszögű háromszög, rombusz, 
paralelogramma, egyenlő szárú trapéz, illetve nem egyenlő szárú  
trapéz, kör, deltoid. A deltoid az ún. sárkányfigura.) 
 -Tükrözzük derékszögű vonalzók határvonalát egyik oldalra nézve.  
Milyen alakzat keletkezik? 
 
8.Hasonlóság 
 
-A kezdetek: Írásvetítővel vetítsünk ki egy rajzot. Mérjük meg az  
eredeti alakzat (pl. egy házikó) méreteit és a kivetített méreteit.  
Vonjuk le a következtetéseket:  
-az eredeti és a kivetített ábrán levő alakzatokon található szögek  
nem változtak  
-a méretek viszont megsokszorozódtak, vagy megrövidültek, de  
arányosan, vagyis ugyanannyiszor „nyúlt”, illetve ugyanannyiad  
részére zsugorodott minden méret.  
Vagyis a két alakzat hasonló. 
Írjuk föl a hasonlósági arányt 1:… „egy a …-hoz” 
-Tűzzünk ki a szöges táblán olyan téglalapot, amely a tanterem kicsinyített mása. 
(Segítség: a valós méret minden méterének feleljen meg egy rácsegység. Ez azt jelenti, 
hogy arányosan kicsinyítünk. Adjuk is meg a léptéket, vagyis a hasonlósági arányt.  
Pl. ha a lépték 1:100, azt jelenti, hogy 1 cm-nek a valóságban 100 cm, vagyis 1 m felel 
meg). 
-Adjunk meg a négyzethálós lapon egy téglalapot. Ennek rajzoljuk meg tetszőlegesen 
kicsinyített, vagy nagyított mását. Beszéljük meg a kicsinyítés/nagyítás mértékét 
(léptékét). 
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-Rajzoljuk meg egy adott alakzat azon nagyítását amelynek léptékét előre megadtuk (pl. 
1:3-hoz). 
-Rajzoljuk meg a 3 cm és 4 cm, illetve a 9 cm és 12 cm oldalhosszúságú téglalapokat. 
Rajzoljunk meg egy-egy átlót és hasonlítsunk össze (5 cm, ill. 15 cm).  
Vágjuk ketté a téglalapokat. Hasonló háromszögeket kapunk.  
(Ráhelyezéssel megállapítjuk, hogy szögeik egyenlőek, megfelelő oldalaik hosszúsága 
arányos.) 
-Készítsük el a tanterem alaprajzát, lássuk el az ábrát a megfelelő léptékkel. 
 
9.Kerület és területszámítás 
 
(1)A kerületmérés = hosszúságmérés 
- szögletes alakzatoknál: a szakaszok hosszának összege. 
- görbe vonalúaknál: spárgát (cérnát) helyezünk a lehető legpontosabban a görbére, aztán 
kifeszítve megmérjük a hosszát. 
- a görbék hosszának a kiszámítása nem tananyag az alsó tagozaton. 
 
(2)Területmérés = területegységekkel való lefedés 
-Lefedés: az egységlapok ne takarják egymást és hézagmentesen illeszkedjenek. 
-Területegységek: 
1 cm² 
1 dm² 
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A fenti ábrán látható négyzetek területe 1 cm², illetve 1 dm².  
Az ábráról az is leolvasható, hogy 1 dm² = 100 cm² (egy sorban 10 db 1 cm² területű 
négyzet található és 10 ilyen sor alkotja az 1 négyzet deciméteres négyzetet.) 
1 m² - hasonló módon megrajzoljuk (pl. az osztályterem padlójára) az 1 m×1 m-es 
négyzetet, erre minden gyerek ráhelyezi a saját 1 dm²-es négyzetlapját, összeszámoljuk 
ezeket. 
Annak érzékeltetésére, hogy ez egy síkrész nagyságát méri, besatírozzuk a négyzet 
belsejét. 
1 dam² = 1 ár = 100 m² - az iskola udvarán 
1 hm² = 1 ha = 100 ár – határrész 
1 km² = 100 ha – városrész, térképen mutatható (kicsinyítve), esetleg kirándulás 
alkalmával bejárható 
 
(3)Területszámítás 
(a.)A téglalap és a négyzet 
- Pontosan kimérjük a téglalap oldalait cm-ben 
- Belerajzoljuk az 1 cm²-es négyzetlapokat, kiszínezzük és megszámoljuk 
-Ezt megismételjük 2-3-szor, majd megfigyeljük az összefüggést a téglalap méretei és a 
lefedéskor kapott négyzetlapok száma között. Következtetünk a képletre: 

ooTszhT négyzettéglalap ⋅=⋅=  
(b.)A többi ismert sokszög területe a téglalap és a négyzet területképletének ismeretében 
kiszámítható. Kiegészítéseket, illetve átdarabolásokat és kiegészítéseket végzünk. 
- a háromszögeknél 
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A felső sorban rendre egy egyenlő szárú derékszögű háromszög, egy derékszögű 
háromszög és egy általános háromszög területének kiszámítása látható duplázással, 
négyzetre, illetve téglalapra egészítve ki. 
Az alsó sorban ugyanazon háromszögek területét ugyanakkora területű téglalappá 
daraboltuk át (a középvonallal elmetszve és áthelyezve). 
Bolyai tétele:  
Két alakzat átdarabolhatóságának feltétele az, hogy egyenlő területűek legyenek. 
 
-a rombusz és a paralelogramma (egyenlő közű négyszög) 
Az alábbi rajzon az első rombusz területét dupláztuk, téglalappá egészítve ki, a másodikat 
átdaraboltuk és áthelyeztük, szintén a téglalap területét használva fel. 
A paralelogrammánál is átdarabolással és áthelyezéssel jutunk a paralelogrammával 
egyenlő területű téglalaphoz. 
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--a trapéz 

 
A szerkesztés az előzőekhez hasonló, duplázással paralelogrammát kapunk, illetve a 
középvonal segítségével téglalapot. 
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10.Felszín és térfogatszámítás 
 
-Felszínszámítás: csak szögletes testeknél történik és a határoló síkidomok területének 
összegét jelenti. 
-Térfogatszámítás 
Térfogategységek: 1 cm³, 1 dm³ = 1 l, 1 m³. 
Ezek bemutatása: - dobókockákkal (vásárolt: 1 cm³-esek legyenek) 
            (a gyerekek által készített: 1 dm³-esek legyenek) 

- a tanterem egyik sarkában rajzoljuk meg, ill. mutassuk meg az 1 
m³-es kocka határvonalait, „bujtassunk bele minél több gyereket”. 

Csak olyan testek térfogatával foglalkozunk, amelyek egységkockákkal kitölthetők. 
Kirakjuk, vagy kitöltjük őket és megszámoljuk. 
Köbszámok (ennyi egységkockából egy nagyobb kocka rakható ki): 

 (ez a váltószám a m³-nél, miért is?) 333333 101000,...,5125,464,327,28,11 ======
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