
Hasonlóság – Gyakorlás 

10. évfolyam 

 

1. Egy szög szárait az alábbi módon metszettük el párhuzamos egyenesekkel. Számítsuk 

ki az ismeretlen szakaszok hosszát! 

 

 
 

a) 𝑂𝐴 = 6, 𝑂𝐵 = 18, 𝐴′𝐵′ = 16, 𝐵𝐵′ = 30 

b) 𝑂𝐴 = 12, 𝐴𝐵 = 36, 𝑂𝐵′ = 32, 𝐴𝐴′ = 8 

c) 𝑂𝐴′ = 4, 𝐴′𝐵′ = 10, 𝐴𝐴′ = 3, 𝐵𝐵′ = 10,5 

 

2. Egy háromszög oldalai 6 cm, 9 cm és 12 cm hosszúak. Mekkora részekre bontja a 9 

cm-es oldalt a vele szemben lévő szög szögfelezője? 

3. Egy derékszögű háromszög befogói 10 cm és 24 cm hosszúak. Mekkora részekre 

bontja az átfogót a derékszög szögfelezője? 

4. Egy derékszögű háromszög egyik befogója 21 cm, átfogója 35 cm hosszú. Mekkora 

részekre bontja az átfogót a derékszög szögfelezője? 

5. Az ABCD paralelogramma oldalai 𝐴𝐵 = 𝐶𝐷 = 13 és 𝐵𝐶 = 𝐴𝐷 = 7,5. Az AB oldal 

egyenesén felveszünk egy E pontot (ABE sorrendet tartva) úgy, hogy 𝐴𝐸 = 19,5. Az E 

pontot összekötjük a D ponttal. Milyen hosszú részekre osztja ez az egyenes a BC 

oldalt? 

6. Az ABCD paralelogramma A csúcsán át egyenest húzunk, amely a BD átlót E-ben, a BC 

oldalt F-ben, végül a CD oldal egyenesét G-ben metszi. Tudjuk, hogy AB = 6 cm, AD = 4 

cm, és CG = 6 cm. Mekkora a CF szakasz? Milyen arányban osztja a E pont a BD átlót? 

 

 
 

7. Egy trapéz párhuzamos oldalai 20 cm és 10 cm hosszúak, szárai 6 cm és 8 cm 

hosszúak. Mekkorák a trapéz kiegészítő háromszögének hiányzó oldalai? 



8. Egy 7,8 és egy 3 méter magas fa egymástól 16 méterre van. Milyen magas az az ember, 

aki a kisebbik fától 4 méterre állva a két fa csúcsát egy pontnak látja? 

9. Egy 1,5 méter magas ember egy pontnak látja egy 2 és egy 6,5 méter magas fa csúcsát. 

Milyen távol áll a kisebbik fától, ha a két fa távolsága 27 méter? 

10. Egy kettőslétra csukott állapotban 4 m hosszú. A létra két szárát a három negyedelő 

pontjánál lánccal kötik össze. Milyen hosszúak ezek a láncok, ha a létrát teljesen 

szétnyitott módon felállítva 395 cm magasra tudunk felmenni? 

11. Egy derékszögű háromszög egyik befogója 2,5 cm, átfogója 6,5 cm hosszú. Mekkora 

darabokra bontja az átfogót a hozzá tartozó magasság? 

12. Egy derékszögű háromszög 12 cm-es átfogóját a hozzá tartozó magasság 1: 5 arányú 

részekre bontja. Mekkora a háromszög kerülete, területe? Mekkora a háromszögbe és 

a háromszög köré írható kör sugara? 

13. Egy derékszögű háromszög átfogóját a hozzá tartozó magasság harmadolja. A 

háromszög rövidebbik befogója 20 cm-es. Mekkorák a háromszög hiányzó oldalai? 

14. Egy derékszögű háromszög 26 cm-es átfogójához 12 cm-es magasság tartozik. 

Mekkora a háromszög kerülete? 

15. Egy trapéz oldalai 3 cm, 4 cm, 5 cm és 12 cm hosszúak. Egy hozzá hasonló trapéz 

leghosszabb oldala 30 cm-es. Mekkora a többi oldal hossza? 

16. Egy háromszög oldalai 4 cm, 7 cm és 9 cm hosszúak. Egy hozzá hasonló háromszög 

kerülete 10 cm. Mekkorák ennek a háromszögnek az oldalai? 

17. Egy téglalap oldalai 15 cm és 12 cm hosszúak. Egy hozzá hasonló téglalap területe 80 

cm2. Mekkora ennek a téglalapnak a kerülete? 

18. Egy kör sugara 6 cm. Egy másik kör területe 144𝜋 cm2. Mekkora a hasonlóság aránya? 

19. Egy kocka felszíne 96 cm2, egy másik kocka térfogata 8000 cm3. Mekkora a hasonlóság 

aránya? 

20. Egy téglatest élei 5 cm, 10 cm és 3 cm hosszúak. Egy hozzá hasonló téglatest felszíne 

4750 cm2. Mekkora a két téglatest térfogata? 

21. Egy négyzet alapú gúla alapéle 15 cm, magassága 24 cm hosszú. Egy hozzá hasonló 

gúla térfogata 225 cm3. Mekkora a hasonlóság aránya? 

22. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! 

a) Bármely két téglalap hasonló. 

b) Ha egy középpontos hasonlóság aránya negatív, akkor az irányításváltó. 

c) Minden hasonlósági transzformáció egy nagyítás és egy forgatás szorzata. 

d) Bármely két egyenlő szárú háromszög hasonló, mert az alapon fekvő szögeik 

egyenlők, és a szárak aránya állandó. 

e) A trapéz átlói mindig harmadolják egymást. 

f) Minden hasonlósági transzformációnak legalább egy fixpontja van. 

g) Ha két paralelogramma hasonló, akkor a területeik aránya megegyezik az átlók 

összegének arányával. 

h) Vannak olyan szabályos háromszögek, amelyek nem hasonlóak. 

i) Ha két téglatest hasonló, akkor a térfogataik aránya megegyezik az egy csúcsba 

futó élek összegének arányával. 


