
Hegyesszögek szögfüggvényei 

 

 

1. Adjuk meg a következő szögek szögfüggvényértékeit! 

 

10°  15° 30° 45° 60° 18,5° 24,54° 39,6° 51,12° 75,14° 83,48°  

32,79° 44,44° 54,32° 65,09° 11,15° 81,08° 41,75° 46,17° 78,52° 0,06° 7,29° 

 

42°20’ 51°42’ 28°11’ 49°31’ 4°04’ 13°11’ 5°15’ 30°30’ 7°24’ 48°12’ 60°30’ 

59°45’ 29°59’ 45°01’ 10°11’ 28°15’ 56°12’ 19°19’ 7°41’ 59°59’ 0°11’ 89°59’ 

 

 

2. Keressük meg a következő szögfüggvényekhez tartozó hegyesszögeket! 

 

sin    cos    tg    ctg    

0,0698  0,9903  0,2679  5,145  

0,2300  0,8990  0,5961  1,804  

0,4939  0,7581  1,0000  0,9896  

0,7660  0,6921  8,368  0,7265  

0,8704  0,5225  10,02  0,1944  

0,9992  0,1754  57,29  0,0052  

0,3049  0,9524  0,3214  3,116  

0,0828  0,4359  2,070  0,4830  

0,9712  0,9053  0,4692  2,131  

0,7499  0,2977  3,207  0,3118  

0,4284  0,7402  0,4592  0,9407  

0,9005  0,6523  0,4757  0,3270  

0,3087  0,1083  0,7775  0,4076  

0,4247  0,5904  0,1128  0,75  

0,9547  0,7839  0,2350  2,0000  

0,2122  0,9109  0,4  0,6000  

0,5802  0,7380  6,000  0,7734  

0,8145  0,7376  7,597  1,902  

 

 

3. Számítsuk ki a derékszögű háromszögek hiányzó adatait! (A klasszikus jelöléseket használtuk.) 

 

a  b  c      

15 cm   42°  

28 cm    80° 

  25,4 dm 38,9°  

 72 m  64,3°  

42 cm 23 cm    

4,8 dm  12,5 dm   

 0,634 m 0,935 m   

3  m   30°  

28 cm    35,5° 

  14,5 dm  58,83° 
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4. Milyen magasra visz fel az a lejtő, amelynek emelkedési szöge 8,45°, és a vízszintes síkon lévő 

vetülete 180 m? 

5. Egy lejtő a vízszintessel 24°-os szöget zár be és 2,8 m magasra visz. Mekkora a lejtő hossza és a 

vízszintesre eső vetülete? 

6. Egy lejtős feljáró 4 m magasra visz. A vízszintes síkon milyen távol kezdődjék a feljáró, ha 

hajlásszöge 4°-os lehet? 

7. Milyen magas az a hegy, amelyre egy 2356 m hosszú egyenes út vezet, ha az út a vízszintes 

síkhoz 10,49°-nyi szög alatt hajlik? 

8. Egy 8 m hosszú deszkával emelvényre feljárót készítenek, amely a vízszintessel 10,6°-nyi 

szöget zár be. Milyen magas az emelvény? 

9. Milyen messze van tőlünk az a 15 m magas épület, amely 5,4°-os emelkedési szögben látszik? 

A teodolit állványának magassága 1,5 m. 

10. Milyen messze menjünk egy 15 m magas háztól, hogy 17°-os szögben lássuk, ha 

szemmagasságunk 170 cm? 

11. Egy gyárkéménynek a szemmagasság feletti része 40 m távolságból 42°-os emelkedési szögben 

látszik. A szemmagasság 1,6 m. Milyen magas a gyárkémény? 

12. Milyen magas az a torony, amelynek árnyéka a vízszintes síkon 100 m, ha a Nap sugarai 35°-os 

szög alatt esnek a földre?  

13. Mekkora a 36,83 m magas torony árnyéka, ha a Nap sugarai a föld felszínére 55,4°-nyi szög 

alatt esnek? 

14. Egy fa árnyéka vízszintes talajon mérve 10 m hosszú, amikor a Nap a vízszinteshez képest 

28,22°-os emelkedési szögben látszik. Milyen magas a fa? 

15. Egy folyó partján egy torony áll, amelynek 25 m magasan lévő ablakából a folyó szélessége 

86,45°-nyi szög alatt látszik. Milyen széles a folyó? 

16. Egy torony teteje 32,51°-os emelkedési szögben látszik az aljától vízszintesen 50 m távolságból. 

Milyen magas a torony? 

17. Milyen távolságra vagyunk a 12 m magas épülettől, ha 27,14°-nyi szög alatt látjuk, és a 

szemünk az épület talppontjával a vízszintes síkban fekszik? 

18. Egy 20 m hosszú, vízszintesen kifeszített kábel a közepére függesztett teher hatására 0,2 m-rel 

nyúlik meg. Mekkora szöget zár be ekkor a kábel két egyenes szakasza a vízszintessel? 

19. Egy kettős létra szárai 4 m hosszúak. Mekkora szöget zárnak be a létra szárai, ha 3,5 m magasan 

van a létra teteje a vízszintes talaj felett? 

20. Egy 2 m hosszú kétágú létra nyílásszöge 40°. Milyen magasságban állunk a létra tetején? 

21. Egy 2 m hosszú kétágú létra magassága 1,8 m. Mekkora a létra nyílásszöge? 

22. Fonálinga hossza 42,8 m. Két szélső helyzete között a távolság 21,2 cm. Mekkora szöget zár be 

két szélső helyzetében? 

23. A tengeren álló hajóról a vízszint felett 8 m magasan elhelyezkedő teodolittal a parton lévő 40 

m magas világítótorony 3° emelkedési szögben látszik. Milyen távol van a hajó a parttól? 

24. Egy kikötő világítótornyából a tenger szintje fölött 45 m magasságból egy hajó 8,24°-nyi 

depressziószög alatt látszik. Milyen távol van ez a hajó? 

25. Milyen magasra emelkedett a helikopter, ha róla, az alatta lévő ponttól 3 km-nyire nyúló 

egyenes országút hosszúsága 69,47°-nyi szög alatt látszik? 

26. Egy hegy lábánál elterülő vízszintes talajon állva a hegy csúcsa északi irányban 30°-os, majd 

keleti irányban 1000 métert elmozdulva 20°-os emelkedési szögben látszik. Milyen magas a 

hegy? 

27. Egy tó szemközti partjain egy 50 m és egy 30 m magas szálloda áll. Az 50 m magas szálloda 

tetejéről a 30 m magas szálloda tetejének a tóban látható tükörképe 30°-os depressziószögben 

látszik. Milyen távolságra van egymástól a két szálloda? 

28. Az utca egyik oldalán álló ház 6 m magasan lévő ablakából a szemközti hát tetejét 26,50°-os 

emelkedési szöggel, az alját 8,2°-os lehajlási szöggel látjuk. Milyen magas a szemközti ház? 

29. Egy épület egyik ablakának felső párkánya 35 m távolságból 40,2°, alsó párkánya 38,22° 

emelkedési szögben látszik. Milyen magas az ablak? 
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30. Egy hegy csúcsát a vízszintes terep egy pontjából 42°, majd 200 m haladva 33° emelkedési 

szögben látjuk. Milyen magas a hegy? 

31. Egy oszlop 6,3 m hosszú dróttal van kikötve, és a drót 71,44°-nyi szöggel hajlik a vízszinteshez. 

Ha 5,5 méterrel távolabb akarjuk kikötni, hány méterrel hosszabb drótra lesz szükségünk? 

32. Milyen magas az a hegy, amelyen álló 23 m magas torony talppontját a vízszintes terepről 

13,2°, tetőpontját 13,6° szögben látjuk? 

33. Milyen hosszú az a híd, amelynek két végpontja a híd irányában lévő 52 m magas helyről 6,3°-

os és 8,9°-os depressziószögben látszik? 

34. Egy fa két ház között, összekötő egyenesükön áll. Az egyiktől 25 m távolságra van. Ettől a 

háztól a fa 44,2°-nyi, a másiktól 29,5°-nyi szög alatt látszik. Milyen messze van egymástól a két 

ház? 

35. Egy folyó szélességének meghatározása végett az egyik parton 56 m hosszó alapvonalat 

veszünk fel. Az alapvonal két végpontjánál megmérjük a túlsó part egy kiemelkedő pontja felé 

mutató irány és az alapvonal közti szögeket: 67,1° és 72,38°. Milyen széles a folyó? 

36. Egy hegyre két ösvény vezet, amelyek azonos szintről, ellentétes oldalról, egymástól 500 m 

távolságról indulnak. Az ösvények emelkedési szöge 32,22° és 42,14°. Milyen magas a hegy? 

37. Vízszintes talajon az mAB 350=  hosszúságú szakasz mindkét végpontjából látjuk az 

antennatornyot. Iránya az A pontból 79°-os, a B pontból 67°-os szöget zár be az AB szakasszal. 

Milyen távol van a torony az A ponttól? 

38. Egy hegy csúcsán áll egy 15 m magas kilátó, amelynek talppontját és a csúcsát a mellette lévő 

völgyből 29,6° és 32,8° emelkedési szög alatt látjuk. Milyen magasan van a hegy csúcsa a 

megfigyelő szintjétől számítva? 

39. Egy hegy tetején lévő emlékoszlop a völgyből 1,5°-nyi szög alatt látszik, a hegy pedig 18,41° 

alatt. A hegy 380 m magas. Milyen magas az emlékoszlop? 

40. Egy lejtős út három szakaszból áll. Az első szakasz süllyedő, hossza 300 m, és a vízszintessel 

7°-os szöget képez. A második szakasz emelkedő, hossza 136 m, emelkedési szöge 6,3°. A 

harmadik ismét süllyedő, hossza 1 km, hajlásszöge 6 °. Hány méterrel van magasabban a 

kiindulópont a végpontnál? 

41. Egy vasúti töltés felső szélessége 10 m, az oldalak hajlásszöge a vízszinteshez 37,45°. Az alsó 

szélesség 25 m. Milyen magas a töltés? 

42. Egy egyenlő szárú háromszög magassága 25 cm, szárszöge 47°. Milyen hosszúak az oldalai? 

43. Mekkora az egyenlő szárú háromszög alapja, ha szára 5,6 cm, az alapon fekvő szögei 58,13°-

osak? 

44. Mekkora a területe annak az egyenlő szárú háromszögnek, amelynek alapja 12 cm, a szárak 

szöge pedig 40°? 

45. Egy egyenlő szárú háromszögben az alap és a szár különbsége 30,4 m, az alapon fekvő szögek 

29,4°-osak. Mekkorák a háromszög szárai, alapja, területe? 

46. Egy egyenlő szárú háromszög kerülete 78,4 m, a csúcsnál lévő szög 61,15°. Mekkorák a 

háromszög oldalai és területe? 

47. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 300 m, a szár és az alaphoz tartozó magasság különbsége 

36 m. Mekkorák a szárak, a szögek és az alaphoz tartozó magasság és a terület?  

48. Egy egyenlő szárú háromszögben az alap és a szár összege 11 cm, az alapon fekvő szögek 

53,8°-osak. Mekkorák a háromszög oldalai és a területe? 

49. Egy egyenlő szárú háromszög területe 108 dm2, a csúcsnál lévő szöge 36,52°. Mekkora az 

alapja és a magassága? 

50. Egy derékszögű háromszög szögeinek aránya 1 : 2 : 3. A háromszög köré írható kör sugara 50 

cm. Mekkorák a háromszög oldalai? 

51. Egy derékszögű háromszög kerülete 60 cm, az átfogó az egyik befogónál 8 cm-rel hosszabb. 

Számítsuk ki a háromszög szögeit! 

52. Számítsuk ki a derékszögű háromszög oldalainak hosszát, ha a kerülete 100 cm és az egyik 

szöge 25°-os. 
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53. Egy derékszögű háromszög befogóinak az átfogón lévő vetületei: cmqcmp 6,57,4,32 == . 

Mekkorák a háromszög oldalai, szögei? 

54. Egy háromszög egyik oldala 12,4 cm, a rajta fekvő két szög 64° és 72°-os. Mekkora a 

háromszög területe? 

55. Egy 17 cm sugarú kör középpontjától 43 cm távolságban lévő pontból megszerkesztjük a kör 

két érintőjét. Számítsuk ki a két érintő hajlásszögét, és számítsuk ki a két érintési pont 

távolságát! 

56. Egy 10 cm sugarú körhöz egy P pontból húzott érintők 48,5°-os szöget zárnak be. Mekkora 

távolságra van a P pont a kör középpontjától, és mekkorák az érintőszakaszok? 

57. Mekkora szöget zárnak be egy külső pontból a körhöz húzható érintők, és mekkora az 

érintőszakaszok hossza, ha a kör sugara 2,4 dm, az érintési pontokat összekötő húr hossza 2,8 

dm? 

58. Egy külső pontból egy körhöz húzott érintők hossza 40 cm, a pontnak a kör középpontjától való 

távolsága 50 cm. Mekkora szöget zár be a két érintő? Mekkora az érintési pontokat összekötő 

húr hossza? 

59. Egy külső pontból egy körhöz húzott érintők hossza 10 cm, az érintők által bezárt szög 30°-os. 

Mekkora a kör sugara és az érintési pontokat összekötő húr hossza? Mi az eredmény, ha az 

érintők által bezárt szög 60°? 

60. Egy téglalap átlóinak hossza 32 cm. Az átlók hajlásszöge 40°. Mekkorák az oldalak? 

61. Számítsuk ki a téglalap átlóinak hajlásszögét, ha a téglalap szomszédos oldalainak hossza 15 cm 

és 8 cm!  

62. Egy téglalap területe 60 cm2, átlója 13 cm. Mekkorák az oldalak? Mekkora szöget zárnak be az 

átlók?  

63. Egy téglalap egyik 16 cm hosszú oldala az átlóval 65,26°-os szöget zár be. Mekkora a téglalap 

másik oldala, átlója, területe, és mekkora szöget zár be a két átlója? 

64. Egy téglalap két átlója 36,54°-os szöget zár be egymással. Ezzel a szöggel szemközti oldal 12 

cm hosszú. Mekkora a téglalap területe? 

65. Mekkora szög alatt metszik egymást valamely téglalap átlói, ha oldalai 38 m és 54 m hosszúak? 

66. Egy téglalap területe 287,4 dm2. Az átló és az egyik oldal által bezárt szög 25,38°-os. Mekkorák 

a téglalap oldalai? 

67. Egy téglalap átlója 45,74 cm. A két átló által bezárt szög 42,28°. Mekkorák a téglalap oldalai? 

68. Egy rombusz területe 120 cm2, a hosszabb átló a rövidebb átló háromszorosa. Számítsuk ki a 

rombusz oldalának hosszát és a rombusz szögeit! 

69. Egy rombusz rövidebb átlója 35 cm hosszú, a rombusz hegyesszöge 72°. Számítsuk ki a 

rombusz oldalának és a másik átlónak a hosszát és a rombusz területét! 

70. Mekkorák a rombusz szögei, ha átlóinak arány 1 : 3? 

71. Egy rombusz egyik szöge 60°, magassága 6  cm. Számítsa ki oldalának és átlóinak hosszát, 

valamint a rombusz területét! 

72. Egy rombusz átlói 6 cm, illetve 8 cm hosszúságúak. Mekkorák a szögei, és mekkora a beírható 

kör sugara? 

73. Egy rombusz átlói 54,4 m és 18,6 m hosszúak. Mekkora a rombusz oldala és mekkorák a 

szögek? 

74. Egy rombusz oldala 7,07 cm hosszú, hegyesszöge 67,4°. Mekkorák az átlói? 

75. Egy rombusz oldalának és nagyobbik átlójának összege 78,56 cm, a hegyesszöge 29°. Mekkora 

az oldala? 

76. Mekkora a rombusz oldala, ha kisebbik átlója 18,36 cm, ezzel szemközti szöge pedig 56,33°? 

77. Mekkora annak a rombusznak a nagyobbik belső szöge, amelynek rövidebb átlója 4 egység, 

oldala 5 egység hosszúságú? 

78. Számítsuk ki annak a rombusznak az oldalhosszúságát, amelynek egyik átlója 2 egység hosszú, 

az ezzel szemközti szöge pedig 118,5°-os! 
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79. Az ABCD trapéz párhuzamos oldalai AB és CD, cmCD 6= , cmBC 34=  hosszú. Az AB 

merőleges BC-re és a DAB szög 60°-os. Számítsuk ki a trapéz AB alapjának és AD szárának 

hosszát, továbbá a trapéz területét! 

80. Az ABCD trapéz párhuzamos oldalai AB és CD. cmAB 25= , 

=== 90,45,20 BADABCcmAD . Számítsuk ki az átlók hosszát és a trapéz területét! 

81. Az ABCD trapézban ==== 75,22,30,52, DABcmDCcmADcmABDCAB . Számítsuk 

ki a BC szár hosszát és a trapéz területét! 

82. Számítsuk ki a trapéz szögeit, ha az alapjai 12 és 8, a szárai 6 és 5 cm hosszúak!  

83. Egy trapéz párhuzamos oldali 25 és 16 cm hosszúak. Két szomszédos szöge 60° és 70°. 

Számítsuk ki a trapéz területét! 

84. Az ABCD trapézba írható kör sugara 12 cm. DCAB  és DCAB 3= , továbbá = 90DAB . 

Számítsuk ki a trapéz szögeit! 

85. Egy szimmetrikus trapéz területe 144 m2, a két párhuzamos oldal hossza 5 és 3 m. Mekkorák a 

szögei? 

86. Egy egyenlő szárú trapéz két párhuzamos oldala 11 cm és 23 cm, magassága 4 cm. Mekkorák a 

trapéz szögei? 

87. Egy egyenlő szárú trapéz párhuzamos oldalainak hossza 6 és 8 cm, az alapon fekvő szögek 

38,25°-osak. Mekkorák a trapéz szárai? 

88. Egy egyenlő szárú trapéz párhuzamos oldalai 7,5 és 14,5 cm hosszúak, szárai 8 cm-esek. 

Mekkorák a trapéz szögei? 

89. Egy egyenlő szárú trapézban az egyik párhuzamos oldal 57 m, a mellette fekvő szög 58,45°-os, 

a szárak 33 m hosszúak. Mekkora a másik párhuzamos oldal? 

90. Egy egyenlő szárú trapéz két párhuzamos oldala 50 m és 36 m, egyik szöge 61°-os. Mekkora a 

trapéz területe? 

91. Egy egyenlő szárú trapéz területe 252 dm2, magassága 12 dm, egyik szöge 58,33°-os. Mekkorák 

a párhuzamos oldalak? 

92. Egy egyenlő szárú trapéz nagyobbik párhuzamos oldala 325,4 m, szárai 68,79 m hosszúak. A 

két szár meghosszabításával bezárt szög 63,15° nagyságú. Mekkora a trapéz területe? 

93. Egy egyenlő szárú trapéz egyik párhuzamos oldala 48 m, átlója 50 m, magassága 30 m. 

Mekkorák a hiányzó oldalai és szögei? 

94. Egy derékszögű trapéz hosszabbik párhuzamos oldala 20 cm, a rá merőleges szár hossza 5 cm. 

A másik szár az alaphoz 35°-os szöggel hajlik. Milyen hosszú ez az oldal és a rövidebb 

párhuzamos oldal? 

95. Egy derékszögű trapéz egyik párhuzamos oldala 15 cm, az erre merőleges szár 20 cm hosszú. A 

15 cm-es oldalon lévő másik szög 140°-os. Mekkorák a trapéz még ismeretlen oldalai?  

96. Egy általános trapéz alábbi adatainak ismeretében határozzuk meg a többi adatot! 

 
a b c d m     T 

  38,6 cm 81,2 cm  48,6° 45°  

350 m    34 m 37,3° 52,7°  

48,36 cm  13,41 cm   68,18° 78,23°  

30 cm 14 cm 12 cm    54,8°  

100 m 65,4 m 52,8 m 71,3 m     

 20,4 dm  32,6 dm   72,25˘ 464 dm2 
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97. Számítsuk ki a szabályos sokszögek hiányzó adatait a meglévőkből! 

 

n a r R K T 

Oldalak 

 száma 

Oldalak  

hossza 

Beírható  

kör sugara 

Köré írt  

kör sugara 
Kerület Terület 

3   20 cm   

4   20 cm   

5   20 cm   

5 15 cm     

5 6 m     

5     145 cm2 

5    62 m  

6   20 cm   

7   20 cm   

7   7 cm   

8   20 cm   

8  26 cm    

9   20 cm   

9 21 cm     

10   20 cm   

10   12 cm   

10 15 cm     

11   20 cm   

12   10 cm   

12 7,53 cm     

12     140 cm2 

12     10 cm2 

13   18 cm   

16     753,18 cm2 

 

 

98. A hegyesszög értékének megadása nélkül adjuk meg a hegyesszög hiányzó 

szögfüggvényértékeit! 

 

sin  
4

3
 

5

4
 

3

1
 

3

1
 

3

2
 0,25 

2

3
 

cos  0,3 0,8 23 −  
4

3
 

13

12
 0,65 

3

3
 

tg  2,5 
3

5
 

15

1

+
 

9

4
 1 2,5 3  

ctg  3 2  
2

610 −
 

3

5
 4 0,38 

3

3
 

 

 

 


