
Hegyesszögek szögfüggvényei 

Gyakorlás 

 

1. Egy emelkedő a vízszintessel 18°-os szöget zár be. Milyen magasra visz fel, ha 10 

méter hosszú? 

2. Egy 20 méter magas torony tetejéről egy pad 56°-os lehajlási szögben látszik. Milyen 

távol van a pad a torony aljától? 

3. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 34°-os, a vele szemben lévő befogó 6 cm 

hosszú. Mekkora a háromszög kerülete, területe? Mekkora a háromszögbe és a 

háromszög köré írható kör sugara? 

4. Egy derékszögű háromszög átfogója 12 cm hosszú, területe 60 cm2. Mekkora a 

háromszög kerülete, és mekkorák a háromszög hegyesszögei? 

5. Egy derékszögű háromszög átfogóját a hozzá tartozó magasság egy 4 cm és egy 9 cm 

hosszú darabra bontja. Mekkora a háromszög kerülete, területe? Mekkorák a 

háromszög hegyesszögei? Mekkora a háromszögbe és a háromszög köré írható kör 

sugara? 

6. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 20 cm hosszú, az alapon fekvő szögek 75°-osak. 

Mekkora a háromszög kerülete, területe? 

7. Egy egyenlő szárú háromszög területe 100 cm2, a szárszöge 42°-os. Mekkora a 

háromszög kerülete? 

8. Egy háromszög 17 cm-es oldalán egy 45°-os és egy 78°-os szög van. Mekkora a 

háromszög kerülete, területe? 

9. Egy háromszög 13 cm-es oldalán egy 34°-os és egy 70°-os szög van. Mekkora a 

háromszög kerülete, területe? 

10. Egy téglalap oldalai 4 cm és 12 cm hosszúak. Mekkora szöget zárnak be az átlók? 

11. Egy téglalap egyik oldala a másik oldal ötszöröse. Mekkora szöget zárnak be az átlók? 

12. Egy rombusz oldala 20 cm hosszú, tompaszöge 130°-os. Mekkora a rombusz területe? 

13. Egy rombusz oldala 5 cm-es, egyik átlója 6 cm hosszú. Mekkora a rombusz területe, 

és mekkorák a rombusz szögei? 

14. Egy szimmetrikus trapéz párhuzamos oldalai 6 cm és 16 cm hosszúak, magassága 12 

cm-es. Mekkora a trapéz kerülete, területe? Mekkorák a trapéz szögei? 

15. Egy szimmetrikus trapéz hosszabbik alapja 20 cm-es, hegyesszögei 69°-osak, 

magassága 7 cm hosszú. Mekkora a trapéz kerülete, területe? 

16. Egy szimmetrikus trapéz alapjai 7 cm és 14 cm hosszúak, az átlók a hosszabbik 

alappal 24°-os szöget zárnak be. Mekkora a trapéz kerülete, területe? 

17. Egy trapéz párhuzamos oldalai 22 cm és 9 cm hosszúak, hegyesszögei 65° és 49° 

nagyságúak. Mekkora a trapéz kerülete, területe? 

18. Egy paralelogramma két oldala 6 cm és 12 cm hosszú, hegyesszöge 60°-os. Mekkora 

a területe? 

19. Egy paralelogramma két oldala 7,5 cm és 16,7 cm hosszú, tompaszöge 111°-os. 

Mekkora a területe? 

20. Egy szabályos hatszög beírt körének sugara 8,66 cm. Mekkora a hatszög kerülete, 

területe? 

21. Egy szabályos ötszög oldala 10 cm hosszú. Mekkora a sokszögbe és a sokszög köré 

írható kör sugara? Mekkora az ötszög területe? 

22. Egy szabályos nyolcszög köré 17 cm sugarú kör írható. Mekkora a sokszög kerülete, 

területe? 

23. Egy szabályos sokszög oldala 20 cm hosszú, a sokszög köré 32,36 cm sugarú kör 
írható. Mekkora a sokszög területe? 


