
Hasonlóság 

Gyakorló feladatok 

Párhuzamos szelők 

1. Adjuk meg a táblázat hiányzó adatait, ha tudjuk, hogy a szög szárait metsző egyenesek párhuzamosak. 

 

a b c d x y 

 

a b c d x y 
3 6 4  5  5 4 3  7  
3 9  6  16 2  3  4 9 
 12 8 16  30 3 6  4  8 

6  4  4  7 4 9  6  
 36  24 8 32 10  11 6 8  

5 15 10   32    4 7 10 
 10 8 20 6  10  11 3  9 

2 1,5  1 1,4   7  9 8 13 
3 6  10  8 1,5 3  5  4 

 

2. Adott az egységszakasz, valamint az a és b hosszúságú szakaszok. Szerkesszük meg az 𝑎 ∙ 𝑏, 
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hosszúságú szakaszokat! 

Szögfelezőtétel 

3. Mekkora szakaszokra vágják egy háromszög 24 cm, 32 cm és 36 cm hosszúságú oldalait a szemközti szögek 

felezői? 

4. Egy háromszög oldalai 20 cm, 25 cm és 22 cm hosszúak. Számítsuk ki, hogy a háromszög csúcsaiból kiinduló 

szögfelezők az oldalakat milyen hosszú részekre osztják. 

5. Egy háromszög oldalai 5 cm, 9 cm és 10 cm hosszúak. A szögfelezők milyen hosszúságú részekre vágják szét 

az oldalakat? 

6. Egy derékszögű háromszög befogói 48 cm és 90 cm hosszúak. Milyen hosszú szakaszokra bonja az átfogót a 

derékszög szögfelezője? 

7. Egy derékszögű háromszög két befogója 3 cm és 4 cm hosszú. Milyen hosszú szakaszokra bontja a 

legrövidebb oldalt a vele szemben lévő szög szögfelezője? 

8. Egy derékszögű háromszög befogói 5 cm és 12 cm hosszúak. Milyen hosszú szakaszokra bontja a 

legrövidebb oldalt a vele szemben lévő szög szögfelezője? 

Hasonló alakzatok 

9. Egy háromszög oldalai 5 cm, 6 cm és 7 cm hosszúak. Egy hozzá hasonló háromszög legrövidebb oldala 15 

cm. Mekkora a háromszög másik két oldala? 

10. Egy háromszög oldalai 12 cm, 14 cm és 16 cm hosszúak. Egy hozzá hasonló háromszög leghosszabb oldala 4 

cm. Mekkora ennek a háromszögnek a másik két oldala? 

11. Egy háromszög oldalai 8 cm, 10 cm és 12 cm hosszúak. Egy hozzá hasonló háromszög kerülete 10 cm. 

Mekkorák ennek a háromszögnek az oldalai? 

12. Egy trapéz párhuzamos oldalai 10 cm és 3 cm hosszúak. Milyen arányban osztják egymást az átlók? 

13. Egy trapéz alapjai 12 cm és 6 cm hosszúak. Milyen arányban osztják egymást az átlók? 

14. Egy szimmetrikus trapéz hosszabbik alapja 14 cm, két szára 5 cm, magassága 4 cm hosszú. Milyen arányban 

osztják egymást az átlók? 

15. Adjuk meg az ábrán látható hiányzó szakaszok hosszát, ha az ABCD négyszög paralelogramma, és az E pont 

az AB oldal egyenesén van. 

 

AB BC CD DA BE BF FC 

 

AB BC CD DA BE BF FC 
   6 4 2  20   12 10  20 

10   6 5    20   30 5  
   4 2 1  26 15   13  26 
  16  8  6   4  2  1,5 
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16. Az alábbi az ABCD trapéz és kiegészítő háromszöge (DCM∆) adott. Adjuk meg a táblázatban látható hiányzó 

adatokat! 

 

AB BC CD DA MC MD 

 

AB BC CD DA MC MD 
10 4 5 3   24 10 12 10   
12 3 4 5   8 4,6 4,5 4,1   
24  8  3 5  15  6 5 5 

  8 12 4 6 10 6 4 9   
  13 7 14 19 6 4 2 5   

9  3  4 6  3 8 4 6  
 

17. Egy derékszögű háromszög befogóinak megfelelő harmadoló pontjait az ábrán látható módon összekötjük. 

Milyen hosszúak lesznek az így keletkezett szakaszok, és mekkora a háromszög átfogója, ha a háromszög 

adatait (a befogók hosszát) az ábra melletti táblázatban találod. 

 

BC AC AB x y 

 

BC AC AB x y 
3 4    30 72    
5 12    18 24    

15 36    12 35    

 

Szerkesztési feladatok 

18. Egy 10 cm hosszú szakaszt osszunk három egyenlő részre! 

19. Egy 13 cm hosszú szakaszt osszunk fel 3 : 4 arányban! 

20. Szerkesszük meg azt a háromszöget, amelynek kerülete 15 cm, két szöge pedig 45° és 60° nagyságú. 

21. Szerkesszük meg azt a háromszöget, amelynek két szöge 60° és 75° nagyságú, a legnagyobb szögének 

szögfelezője pedig 5 cm hosszú. 

22. Egy háromszöget egy külső pontból nagyítsunk a kétszeresére! 

23. Egy háromszöget egy külső pontból kicsinyítsünk a harmadára! 

 

Szöveges feladatok 

24. Egy 1,5 m hosszú függőleges helyzetű pálca árnyéka 1,2 m Milyen magas az az oszlop, amelynek árnyéka 

ugyanekkor 150 cm. 

25. Egy folyó szélességét szeretnénk lemérni. Ehhez a folyó egyik partján leszúrunk egy karót (K), amely éppen 

a folyó túlsó partján lévő fával (F) szemben van. A folyó mellett a parton a karó mellé egy vonalban 

leszúrunk másik két karót is (A és C). Végül leszúrunk még egy karót (B) úgy, hogy a B, C és F pontok egy 

egyenesbe essenek, és az FKA szög valamint a BAC szög derékszög legyen. Milyen széles a folyó, ha 𝐾𝐶 = 7,2 

m, 𝐶𝐴 = 0,6 m és 𝐴𝐵 = 15 m. (Ábra) 

26. Egy hegy árnyéka 990 m. A hegy tetején üldögél egy sas. Látja, hogy alatta 15 méterre, a hegytől 6 m távol 

repül egy veréb. Milyen magas a hegy, ha a sas és a veréb árnyéka egybeesik. (Ábra) 

27. Egy 220 m széles tó partján áll egy 25 m magas kilátó, vele szemben a túlsó parton pedig egy torony. A 

kilátó tetejéről a tornyon lévő zászló tükörképét azért nem látjuk a tóban, mert egy ladik, amely a kilátó 

aljától 55 méterre van, eltakarja azt. Milyen magas a torony? (Ábra) 

28. Egy gyerek egy csúzlival ki akarja lőni a tőle 8 m távol lévő ház tetején üldögélő galambot. A gyerek egy tőle 

1 m távolságra lévő 2 m magas fa mögé bújt el, és ekkor a fa csúcsát és a galambot egy pontnak látja. Milyen 

magas a ház, ha a gyerek 160 cm magas. (Ábra) 

29. Bea (1,5 méter magas) egy gyárkémény magasságát egy 2 m hosszú karó (amely 3 méterre van Beától és 60 

méterre a kéménytől) segítségével határozza meg. Milyen magas a gyárkémény? (ábra) 
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25. feladat 26. feladat 27. feladat 28. feladat 29. feladat 

 
  

  

30. Egy fa magasságát egy pózna segítségével határozzuk meg. Úgy helyezkedtünk el, hogy a pózna tetejét és a 

fa tetejét egy pontnak látjuk. Adjuk meg a táblázatban lévő hiányzó adatokat. 

 

AD BE CF AB BC AC 

 

AD BE CF AB BC AC 
1,8 2    15 1,8 3 7,8  16  

 11 20 10 20   3 7,8 4  20 
1,5 2 6,5  27  1,5 1,75  1 20  
 

31. Egy repülőgép a 30 méter magas irányítótoronnyal szemben áll, attól 900 méterre. Miután elkezd 

felemelkedni, éppen elkerüli a torony tetejét. A kiindulási ponttól nézve a repülőnek mennyi utat kell 

megtennie a levegőben, hogy 1 kilométer magasan repüljön. (A repülőgép tekinthető pontszerűnek.) 

32. Egy hajó a tengeren vesztegel. Egy ember a világítótoronytól 80 méterre áll a hajó fedélzetén, az 5 méter 

magas árboctól 10 méterre. Ekkor az ember pont nem látja az árboc tetejétől a világítótorony tetejét. Milyen 

magas a világítótorony? (Az ember most tekinthető pontszerűnek.) 

 

Magasságtétel, befogótétel 

33. Egy derékszögű háromszög befogói 6 cm és 8 cm. Mekkora az átfogóhoz tartozó magasság, és milyen hosszú 

szakaszokra bontja az átfogót a hozzá tartozó magasság? 

34. Egy derékszögű háromszög befogóinak hossza 6 cm és 10 cm. Mekkora részekre bontja az átfogót a hozzá 

tartozó magasság? Mekkora távolságra van a derékszögű csúcs az átfogótól? 

35. Egy derékszögű háromszög befogói 7,5 cm és 18 cm hosszúak. Mekkora részekre bontja az átfogóhoz 

tartozó magasság az átfogót, és mekkora ez a magasság? 

36. Egy derékszögű háromszög átfogóját a hozzá tartozó magasság 2 cm és 8 cm hosszú szakaszokra bontja. 

Mekkora a háromszög kerülete és területe? 

37. Egy derékszögű háromszög átfogóhoz tartozó magassága az átfogót két olyan szakaszra bontja, amelyek 

hossza 4 cm, illetve 12 cm. Mekkorák a háromszög befogói? 

38. Egy derékszögű háromszög egyik befogója 26 cm hosszú, ennek merőleges vetülete az átfogón 24 cm-es. 

Számítsuk ki a hiányzó oldalak és az átfogóhoz tartozó magasság hosszát! 

39. Egy derékszögű háromszög 8 cm-es átfogóját a hozzá tartozó magasság 1 : 3 arányú részekre bontja. 

Mekkora a háromszög kerülete, területe? 

40. A derékszögű háromszög átfogójához tartozó magassága az átfogót harmadolja. A háromszög legkisebb 

oldala 4 cm. Mekkora a háromszög többi oldala? 

41. Egy derékszögű háromszög átfogóját a hozzá tartozó magasság 25 : 144 arányban osztja két részre. A 

háromszög rövidebbik befogójának hossza 13 cm. Mekkorák a háromszög ismeretlen oldalai? 

42. Egy derékszögű háromszög átfogóját a magasság két olyan szakaszra bontja, amelyek különbsége 1 cm. A 

háromszög kisebbik befogója 1 cm-rel rövidebb az átfogónál. Mekkorák a háromszög oldalai? 

43. Töltsük ki az alábbi táblázat hiányzó adatit! (A beírt kör sugara r, a köré írt kör sugara R.) 

 

a b c p q mc r R 

 

a b c p q mc r R 
3 5          4 9    
 12 13      2,5 6       

8   4 10     4 5      
  10 3        3,6 6,4    

10  26      20     16   
  10   4       24 10   
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44. Adott egy a és b hosszúságú szakasz. Szerkesszük meg a √𝑎 ∙ 𝑏 hosszúságú szakaszt! 

45. Adott az egységszakasz. Szerkesszünk √3, √5, √10, √12, √13 egység hosszú szakaszokat! 

 

Hasonló síkidomok kerülete, területe 

46. Egy háromszög oldalai 3 cm, 5 cm és 6 cm hosszúak. Egy hozzá hasonló háromszög kerülete 28 cm. Mekkora 

a hasonlóság aránya? 

47. Egy téglalap oldalai 10 cm és 12 cm hosszúak. Egy hozzá hasonló téglalap kerülete 11 cm. Mekkora a 

hasonlóság aránya? 

48. Egy téglalap oldalai 10 cm és 24 cm hosszúak. Egy hozzá hasonló téglalap átlója 6,5 cm. Mekkora ennek a 

téglalapnak a kerülete, területe? 

49. Egy négyzet oldala 10 cm hosszú, egy másik négyzet területe 25 cm2. Mekkora a hasonlóság aránya? 

50. Egy rombusz átlói 12 cm és 16 cm hosszúak. Egy hozzá hasonló rombusz területe 24 cm2. Mekkora a két 

rombusz kerülete? 

51. Egy rombusz átlói 15 cm és 36 cm hosszúak. Egy hozzá hasonló rombusz területe 30 cm2. Mekkora a két 

rombusz kerülete? 

52. Egy rombusz oldala 10 cm hosszú. Egy hozzá hasonló rombusz kerülete 2 cm. Mekkora a hasonlóság 

aránya? Hányszorosára változott a terület? 

53. Egy paralelogramma oldalai 5 cm és 8 cm hosszúak. Egy hozzá hasonló paralelogramma kerülete 364 cm. 

Mekkorák ennek a paralelogrammának az oldalai? 

54. Egy szimmetrikus trapéz alapjai 9 cm és 3 cm hosszúak, szárai 5 cm-esek. Egy hozzá hasonló trapéz területe 

216 cm2. Mekkorák ennek az oldalai? 

55. Egy szimmetrikus trapéz alapjai 20 cm és 10 cm hosszúak, szárai 13 cm-esek. Egy hozzá hasonló trapéz 

területe 11,25 cm2. Mekkorák ennek az oldalai? 

56. Egy deltoid átlói 8 cm és 9 cm hosszúak. Egy hozzá hasonló deltoid területe 324 cm2. Mekkora a hasonlóság 

aránya? 

57. Egy kör sugara 10 cm, egy másik kör területe 
𝜋

4
 cm2. Mekkora a hasonlóság aránya? 

58. Egy kör sugarát a háromszorosára növeltük. Hányszorosára nőtt a terület? 

 

Hasonló testek felszíne, térfogata 

59. Egy kocka éle 2 cm-es, egy másik kocka térfogata 27 cm3. Mekkora a hasonlóság aránya? 

60. Egy kocka térfogata 512 cm3, egy másik kocka felszíne 24 cm2. Mekkora a hasonlóság aránya? 

61. Egy kocka élét az ötszörösére növeltük. Hányszorosára változott az új kocka felszíne, térfogata? 

62. Egy téglatest két éle 2 cm és 4 cm hosszú, térfogata 72 cm3. Egy hozzá hasonló téglatest felszíne 3100 cm2. 

Mekkorák ennek a téglatestnek az élei? 

63. Egy téglatest élei 5 cm, 7 cm és 11 cm hosszúak. Egy hozzá hasonló téglatest felszíne 3006 cm2. Mekkora 

ennek a téglatestnek a térfogata? 

64. Egy téglatest két éle 1 cm és 2 cm hosszú, a téglatest felszíne 40 cm2. Egy hozzá hasonló téglatest térfogata 

1500 cm3. Mekkorák ennek a téglatestnek az élei? 

65. Egy négyzet alapú gúla alapéle 5 cm, magassága 6 cm. Egy hozzá hasonló gúla térfogata 1350 cm3. Mekkora 

a hasonlóság aránya? 

66. Egy négyzet alapú gúla térfogata 128 cm3, magassága 6 cm. Egy hozzá hasonló gúla alapéle 4 cm. Mekkora 

ennek a gúlának a térfogata? 

67. Egy négyzet alapú gúla magassága 9 cm, térfogata 48 cm3. Egy hozzá hasonló gúla térfogata 6 cm3. Mekkora 

ennek a gúlának az alapéle és magassága? 

68. Egy téglalap alapú gúla alapélei 1 cm és 4 cm hosszúak, térfogata 160 cm3. Egy hozzá hasonló gúla 

magassága 1,5 cm. Mekkora ennek a gúlának a térfogata? 

69. Egy téglalap alapú gúla alapélei 8 cm és 6 cm hosszúak, térfogata 80 cm3. Egy hozzá hasonló gúla magassága 

55 cm. Mekkora a gúla alaplapjának két oldala? 


