
Kerület, terület 

 

1. Egy szabályos háromszög oldala 10 cm hosszú. Mekkora a háromszög kerülete, területe? 

2. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 10 cm, az alaphoz tartozó magasság 12 cm hosszú. 

Mekkora a háromszög kerülete, területe? 

3. Egy háromszög oldalai 10 cm, 12 cm és 14 cm hosszúak. Mekkora a háromszög kerülete, 

területe? 

4. Egy derékszögű háromszög befogói 6 cm és 8 cm hosszúak. Mekkora a háromszög 

kerülete, területe? Mekkora a háromszögbe és a háromszög köré írható kör sugara? 

5. Egy derékszögű háromszög köré 3,5 cm sugarú kör írható. A háromszög egyik befogója 

5,6 cm hosszú. Mekkora a háromszög kerülete, területe? Mekkora sugarú kör írható a 

háromszögbe? 

 

6. Egy négyzet oldala 8 cm hosszú. Mekkora a négyzet átlója? Mekkora a négyzet kerülete, 

területe? Mekkora a négyzetbe és a négyzet köré írható kör sugara? 

7. Egy négyzet átlója 5,66 cm hosszú. Mekkora a négyzet kerülete, területe? 

8. Egy négyzet köré 4,24 cm sugarú kör írható. Mekkora a négyzet kerülete, területe? 

 

9. Egy téglalap oldalai 10 cm és 24 cm hosszúak. Mekkora a téglalap kerülete, területe? 

Mekkora sugarú kör írható a téglalap köré? 

10. Egy téglalap köré írható körének átmérője 10 cm. A téglalap egyik oldala 8 cm. Mekkora 

a téglalap kerülete, területe? 

11. Egy téglalap egyik oldala 2,5 cm, területe 15 cm2. Mekkora a kerülete? Mekkora a 

téglalap köré írható kör sugara? 

 

12. Egy rombusz átlóinak hossza 3 cm és 4 cm. Mekkora a rombusz kerülete, területe? 

13. Egy rombusz kerülete 52 cm, egyik átlója 24 cm hosszú. Mekkora a rombusz területe? 

14. Egy deltoid átlói 4 cm és 9 cm hosszúak. A rövidebbik átló a hosszabbik átlót harmadolja 

(a hosszabbik átló pedig felezi a rövidebbik átlót). Mekkora a deltoid kerülete, területe? 

 

15. Egy szimmetrikus trapéz alapjai 5 cm és 15 cm hosszúak, a szárak 13 cm hosszúak. 

Mekkora a trapéz kerülete, területe? 

16. Egy szimmetrikus trapéz alapjai 10 cm és 22 cm hosszúak, az alapok távolsága 8 cm. 

Mekkora a trapéz kerülete, területe? Milyen hosszú a trapéz középvonala? 

17. Egy paralelogramma oldalai 6 cm és 10 cm hosszúak. A rövidebbik oldalhoz tartozó 

magasság 5 cm. Milyen hosszú a hosszabbik oldalhoz tartozó magasság? 

 

18. Egy kör sugara 3 cm. Mekkora a kör kerülete, területe? 

19. Egy kör kerülete 20π cm. Mekkora a területe? 

20. Egy kör területe 100π cm2. Mekkora a kerülete? 


