
10D- MATEMATIKA 

Időtartam 

kezdete 

(heti 

beosztás) 

naptári 

héttel 

megjelölve 

Feldolgozandó tananyag:  

a megadott sorszám szerint 

(tankönyvben) el kell mindent 

olvasni a példákkal együtt (de 

kiemelem a legfontosabbakat) a 

kötelezően megtanulandó 

fogalmakat, tételeket, ismeretet 

pedig leírom  

Megoldandó feladatok a füzetben a lecke feldolgozását 

követően (tankönyvi)  

+ Ajánlott videók, de lehet keresgélni mást is a témában 

03.23. 

13.hét 

 

42-43. 

Fogalom: hasonlósági 

transzformáció; hasonlósági arány; 

mikor hasonló két alakzat? 

Hasonlósági transzformáció 

tulajdonságai 

Tétel: Háromszögek 

hasonlóságának esetei; sokszögek 

hasonlóságának esetei 

Példa: 1. (kell a következő 

tananyaghoz) 

 

Fontos tudni: Hasonló síkidomok, 

sokszögek kerületének aránya a 

hasonlósági aránnyal egyenlő. 

Video: 

https://zanza.tv/matematika/geometria/hasonlosagi-

transzformacio 

 

Oldd meg erről az oldalról a kijelölt feladatokat a 

füzetben! 

http://uj.porki.hu/sajat/matek/G10/hasonlosag.pdf 

1  ; 6 (Igaz-hamis) ; 18 

 

+ Megoldani ezeket is: 

1.) Adott egy ABC ∆  és egy A’B’C’ ∆  oldalai. 

Állapítsa meg, hogy hasonlóak-e! Indokoljon! 

 

 

 

 

 

 

2.) Egy háromszög oldalai 4 cm; 5,2 cm és 7 cm hosszú. 

Számítsa ki a hozzá hasonló háromszög oldalait, ha a 

hasonlósági arány:  1 ;  2 ;  
3

2
   ;  2,4  

3) Egy háromszög oldalai 12 cm, 16 cm és 20 cm 

hosszúak. Egy hozzá hasonló háromszög legrövidebb 

oldala 21 cm. Számítsa ki ez utóbbi háromszög másik 

két oldalának hosszát! 

4.) 165/1 

5.)165/4 

6.)  Döntse el az alábbi állítások logikai értékét, azaz 

igaz vagy hamis!                                    

- Két háromszög hasonló, ha megfelelőszögeik 

nagysága páronként egyenlő. 

- Ha két síkidom egybevágó, akkor hasonló. 

- Két négyszög akkor hasonló, ha megfelelő oldalaik 

hosszának aránya egyenlő. 

- Két egyenlőszárú háromszög hasonló, ha alapon fekvő 

szögei páronként egyenlő nagyságú. 

- Bármely két rombusz hasonló. 

- Bármely két kör nem hasonló. 

7.) Egy fa árnyéka 5 méter hosszú. Ugyanekkor, 

ugyanott egy 30 cm hosszú bot árnyéka  18 cm hosszú. 

Milyen magas a fa? Készíts előtte ábrát! 

 

 44-45. Video: 

AB= 8 cm A’B’= 1,6 cm 

BC= 12 cm B’C’= 2,4 cm 

AC= 10 cm A’C’=2 cm 

 



Tétel: Magasságtétel, befogótétel https://zanza.tv/matematika/geometria/nevezetes-

tetelek-derekszogu-haromszogben 

 

Megoldani: 

1.) 168/2 

2.) 168/3 

3.) Egy derékszögű háromszög befogói 3 cm  és 4 cm 

hosszúak.  

a.) Mekkora részekre bontja az átfogóhoz tartozó 

magasság az átfogót? 

b.) Milyen távol van a derékszög csúcsa az átfogóhoz? 

(átfogóhoz tartozó magasság) 

03.30. 

14. hét 
46. 

Tétel: Szögfelezőtétel 

Példa: 1. 

170/1 

 47. 

Tétel: hasonló síkidomok 

területének aránya, hasonló testek 

térfogatának aránya 

Példa: 1 ; 2; 3 ; 5 

 

Fontos még tudni! 

Hasonló testek felszínének 

aránya a hasonlósági arány 

négyzetével egyenlő 

Megoldani:  

1.) 175/1 

2.) 175/2 

3.) Két hasonló gömb sugarának aránya  2 : 3.  

a.) Adja meg a felszínük arányát!  

b.) Ha a kisebbik gömbbe maximum 7 liter víz fér, 

mennyi fér a nagyobba?  

Számítással igazolja szöveges válaszát! 

 

4.) Két gömb felszínének aránya A : A’=1 : 16, azaz  

𝜆2 =
16

1
= 16    

a.) Határozza meg a sugaraik egymáshoz viszonyított 

arányát!   

r : r’ = ____________  ,azaz __________________     

 

b.) Mekkora a gömbök egymáshoz viszonyított 

térfogataránya?                                  

V : V’ = ____________  ,azaz __________________         

c.) Ha a nagyobb gömbbe belefér 224 liter víz, akkor 

mennyi fér a kisebbe? Számítással indokoljon! 

 

5.) Két szabályos háromszög egy-egy oldalhosszának 

összege 20 cm. Számítsd ki a háromszög oldalainak 

hosszát, területeik aránya   1 : 16 

 

6.) Egy nagyváros külterületén új lakónegyed épült, 

melyet  1 : 1500 méretarányú térképen ábrázolva, 8 cm 

és 10 cm oldalú téglalapot kapunk. A lakónegyed köré 

állandó szélességű járdát terveznek. Hány m
2
 területet 

foglal el az új lakónegyed? 

 

7.) Erről az oldalról 10 , 11, 13. feladatok: 

http://uj.porki.hu/sajat/matek/G10/hasonlosag.pdf 

8.) Érettségi feladat: 2004/május/15/a ; ha érdekel, 

csináld meg a b.)-t is! 

 


