
Geometria feladatok  

Összefüggések a háromszögek oldalai között (háromszög-egyenlőtlenség) 

1. Az alábbiakban adott három szakasz. Melyekből lehet háromszöget szerkeszteni? 

 

a) 4 cm, 6 cm, 8 cm b) 12 cm, 5 cm, 9 cm c) 6 cm, 7 cm, 13 cm d) 11 cm, 4 cm, 2 cm 

e) 4,2 m, 5 m, 8,9 m f) 60 cm, 8,7 dm, 1 m g) 4 dm, 0,3 m, 80 cm h) 12 cm, 5 cm, 7 cm 

 

2. Adott egy háromszög két legrövidebb oldala. Mekkora lehet a harmadik oldal, ha az prímszám? 

 

a) 3 és 4 b) 8 és 5 c) 10 és 4 d) 3 és 2 e) 5 és 5 

 

3. Adott egy háromszög két legrövidebb oldala. Mekkora lehet a harmadik oldal, ha az négyzetszám? 

 

a) 6 és 8 b) 10 és 7 c) 3 és 20 d) 4 és 7 e) 10 és 10 

 

Összefüggések a háromszögek szögei (és oldalai) között 

4. Töltsd ki a táblázat hiányzó mezőit! 

α β γ α’ β’ γ’ Oldalak 

 

α β γ α’ β’ γ’ Oldalak 

30° 70°       35° 97°     

 67° 69°     79°  56°     

 80°  100°      102°  150°   

82°     110°   4°  19°    

    85° 160°     145°  72°  

30°      a = b < c   70°    a < b = c 

102°      b = c < a 45°      a = c < b 

 

5. Mekkorák a háromszög belső és külső szögei, ha a belső szögek aránya adott. 

 

a) 3 : 5 : 10 b) 4 : 5 : 3 c) 5 : 6 : 7 d) 7 : 8 : 9 e) 1 : 2 : 3 

 

6. Mekkorák a háromszög belső és külső szögei, ha a háromszögek külső szögeinek aránya adott. 

 

a) 11 : 12 : 13  b) 8 : 17 : 11 c) 10 : 11 : 12 d) 17 : 10 : 9 e) 10 : 20 : 30 

 

Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel 

7. Töltsd ki az alábbi táblázatot a derékszögű háromszögek hiányzó adataival! 

 

a b c R  a b c R  a b c R 

 

6 8    15 8    2,5 6   

3  5    24 25    10,5 17,5  

 5 13   40  41   3,5  12,5  

12   10   24  13  18   15 

7,5 10    5,5 30    7 13   

 2 8   5  20    5  9 

 

8. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 10 cm hosszú, az alaphoz tartozó magasság hossza pedig 12 cm. 

Mekkorák a szárak? 

9. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 14 cm hosszú, az alaphoz tartozó magasság hossza pedig 24 cm. 

Mekkorák a szárak? 

10. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 8 cm, szárai 5 cm hosszúak. Mekkora az alaphoz tartozó magasság? 

11. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 18 cm, szárai 41 cm hosszúak. Mekkora az alaphoz tartozó magasság? 

12. Egy egyenlő szárú háromszög alapjához 35 cm hosszú magasság tartozik. A háromszög szárai 37 cm 

hosszúak. Mekkora az alap? 



13. Egy egyenlő szárú háromszög alapjához 21 cm hosszú magasság tartozik. A háromszög szárai 29 cm 

hosszúak. Mekkora az alap? 

14. Töltsd ki a táblázatban a szabályos háromszög hiányzó adatait! 

 

a m T  a m T  a m T 

 

10     √3     25√3 

6     4√3     √3 

12     10     9√3 

6,4     3,5     100 

 

15. Egy négyzet oldala 10 cm hosszú. Mekkora az átlója? Mekkora a négyzetbe és a négyzet köré írható kör 

sugara? 

16. Egy négyzet oldala 7 cm hosszú. Mekkora a négyzetbe és a négyzet köré írható kör sugara? 

17. Egy négyzet átlója 12 cm hosszú. Mekkora a négyzet oldala? 

18. Egy négyzet átlója 20 cm hosszú. Mekkora a négyzet oldala? 

19. Egy téglalap oldalai 7 cm és 24 cm hosszúak. Mekkora a téglalap átlója? 

20. Egy téglalap oldalai 5 cm és 12 cm hosszúak. Mekkora a téglalap köré írható kör sugara? 

21. Egy téglalap egyik oldala 3 cm hosszú, a téglalap átlójának hossza pedig 20,5 cm. Mekkora a másik oldal? 

22. Egy rombusz átlói 6 cm és 8 cm hosszúak. Mekkora a rombusz oldala? 

23. Egy rombusz átlói 27 cm és 36 cm hosszúak. Mekkora a rombusz oldala? 

24. Egy rombusz oldala 3,4 cm hosszú, egyik átlójának hossza pedig 6 cm. Mekkora a másik átló? 

25. Egy szimmetrikus trapéz alapjai 6 cm és 12 cm hosszúak, magassága 4 cm-es. Milyen hosszúak a szárak? 

26. Egy szimmetrikus trapéz alapjai 5 cm és 15 cm hosszúak, magassága 12 cm-es. Milyen hosszúak a szárak? 

27. Egy szimmetrikus trapéz párhuzamos oldalainak hossza 4 cm és 20 cm, szárai cm-esek. Mekkora a 

magassága? 

28. Egy deltoid átlóinak hossza 6 cm és 12 cm. A rövidebbik átló a hosszabbikat 1 : 2 arányban osztja két részre. 

Mekkorák a deltoid oldalai? 

 

Húrnégyszögek és érintőnégyszögek 

29. Adjuk meg az alábbi táblázatban a húrnégyszögek hiányzó szögeit, illetve az érintőnégyszögek hiányzó 

oldalait! 

 

𝜶 𝜷 𝜸 𝜹 

 

a b c d 

 

110° 60°   6 7 10  

  69° 127° 12 3  8 

 47° 72°  5,6  10,4 9,3 

141°   109°  2,54 8,02 9,85 

97° 31°   9 3 8  

 65° 53°  14 5  16 

  24° 111° 7,2  8,8 6,9 

145°   100°  5,14 7,61 9,07 

 

Konvex sokszögek 

30. Töltsd ki az alábbi táblázatot, amely konvex sokszögek jellemző adatait tartalmazza. 

 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) 

Oldalak (csúcsok) száma 8    28    13    14    

Egy csúcsból húzható átlók 

száma  17    21    20    22   

Összes átlók száma   35    27    9    14  

Belső szögek összege    1980°    3240°    3960°    2700° 

 

Kör és részei, kerületi és középponti szögek 

31. Egy 5 cm sugarú körben a kör középpontjától 3 cm-re van egy húr. Milyen hosszú a húr? 

32. Egy 13 cm sugarú körben a kör középpontjától 5 cm-re van egy húr. Milyen hosszú a húr? 



33. Egy 11 cm sugarú körben a kör középpontjától 8 cm-re van egy húr. Milyen hosszú a húr? 

34. Egy kör átmérője 10 cm. A körben adott egy 6 cm hosszú húr. Milyen távol van a húr a kör középpontjától? 

35. Egy kör átmérője 52 cm. A körben adott egy 20 cm hosszú húr. Milyen távol van a húr a kör középpontjától? 

36. Egy kör átmérője 10 cm. A körben adott egy 6 cm hosszú húr. Milyen távol van a húr a kör középpontjától? 

37. Egy körben a 24 cm hosszú húr 5 cm-re van a kör középpontjától. Mekkora a kör sugara? 

38. Egy körben a 12 cm hosszú húr 8 cm-re van a kör középpontjától. Mekkora a kör sugara? 

39. Egy körben a 15 cm hosszú húr 7 cm-re van a kör középpontjától. Mekkora a kör sugara? 

40. Egy 8 cm sugarú kör középpontjától 17 cm távolságra van egy pont, amelyből érintőket húzunk a körhöz. 

Mekkora az így keletkező érintőszakaszok hossza? 

41. Egy 5 cm sugarú kör középpontjától 13 cm távolságra van egy pont, amelyből érintőket húzunk a körhöz. 

Mekkora az így keletkező érintőszakaszok hossza? 

42. Egy 6 cm sugarú kör középpontjától 10 cm távolságra van egy pont, amelyből érintőket húzunk a körhöz. 

Mekkora az így keletkező érintőszakaszok hossza? 

43. Egy körhöz a középpontjától 26 cm távol lévő pontból érintőket húzunk. Mekkora a kör sugara, ha az 

érintőszakaszok hossza 24 cm? 

44. Egy körhöz a középpontjától 15 cm távol lévő pontból érintőket húzunk. Mekkora a kör sugara, ha az 

érintőszakaszok hossza 12 cm? 

45. Egy körhöz a középpontjától 30 cm távol lévő pontból érintőket húzunk. Mekkora a kör sugara, ha az 

érintőszakaszok hossza 18 cm? 

46. Egy 6 cm sugarú körhöz egy külső pontból érintőket húzunk. Milyen távol van a kör középpontjától ez a 

pont, ha az érintőszakaszok 8 cm hosszúak. 

47. Egy 5 cm sugarú körhöz egy külső pontból érintőket húzunk. Milyen távol van a kör középpontjától ez a 

pont, ha az érintőszakaszok 12 cm hosszúak. 

48. Egy 7,5 cm sugarú körhöz egy külső pontból érintőket húzunk. Milyen távol van a kör középpontjától ez a 

pont, ha az érintőszakaszok 10 cm hosszúak. 

49. Egy 7 cm sugarú körhöz egy külső pontból érintőket húzunk. Milyen távol van a kör középpontjától ez a 

pont, ha az érintőszakaszok 24 cm hosszúak. 

50. Töltsd ki az alábbi táblázatot, amely egy adott körben egy adott húrhoz (ívhez) tartozó kerületi és 

középponti szögek nagyságát tartalmazza. 

 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 

 

𝛼 30°   56°   40,5°   69°   

𝛽  110°   146°   114,6°   175°  

𝛼 + 𝛽   120°   156°   247,5°   225° 

 

Kerület- és területszámítás 

51. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 20 cm, szára 26 cm hosszú. Mekkora a háromszög kerülete, területe? 

52. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 14 cm, szára 25 cm hosszú. Mekkora a háromszög kerülete, területe? 

53. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 10 cm, az alaphoz tartozó magasság 12 cm hosszú. Mekkora a 

háromszög kerülete, területe? 

54. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 6 cm, az alaphoz tartozó magasság 4 cm hosszú. Mekkora a háromszög 

kerülete, területe? 

55. Egy egyenlő szárú háromszög alaphoz tartozó magassága 16 cm, szára 20 cm hosszú. Mekkora a háromszög 

kerülete, területe? 

56. Egy egyenlő szárú háromszög alaphoz tartozó magassága 13 cm, szára 21 cm hosszú. Mekkora a háromszög 

kerülete, területe? 

57. Egy derékszögű háromszög két befogója 6 cm és 8 cm hosszú. Mekkora a háromszög kerülete, területe? 

Mekkora a háromszögbe és a háromszög köré írható kör sugara? 

58. Egy derékszögű háromszög két befogója 5 cm és 12 cm hosszú. Mekkora a háromszög kerülete, területe? 

Mekkora a háromszögbe és a háromszög köré írható kör sugara? 

59. Egy derékszögű háromszög egyik befogója 9 cm, átfogója 15 hosszú. Mekkora a háromszög kerülete, 

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

60. 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? 

61. Egy háromszög oldalai 3 cm, 4 cm és 5 cm hosszúak. Mekkora a háromszög kerülete, területe? 



62. Egy háromszög oldalai 10 cm, 24 cm és 26 cm hosszúak. Mekkora a háromszög kerülete, területe? 

63. Egy háromszög oldalai 14 cm, 16 cm és 18 cm hosszúak. Mekkora a háromszög kerülete, területe? 

64. Egy háromszög oldalai 20 cm, 22 cm és 24 cm hosszúak. Mekkora a háromszög kerülete, területe? 

65. Egy négyzet oldala 10 cm hosszú. Mekkora a négyzet kerülete, területe? 

66. Egy négyzet kerülete 120 cm. Mekkora a területe? Mekkora sugarú kör írható a négyzetbe és köré? 

67. Egy négyzet területe 36 cm2. Mekkora a kerülete? Mekkora sugarú kör írható a négyzetbe és köré? 

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

69. Egy téglalap szomszédos oldalai 5 cm és 10 cm hosszúak. Mekkora a téglalap kerülete, területe? 

70. Egy téglalap oldalai 10 cm és 24 cm hosszúak. Mekkora a téglalap kerülete, területe? Mekkora sugarú kör 

írható a téglalap köré? 

71. Egy téglalap egyik oldala 12 cm, átlója 20 cm hosszú. Mekkora a téglalap kerülete, területe? 

72. Egy téglalap köré írható körének átmérője 10 cm. A téglalap egyik oldala 8 cm. Mekkora a téglalap kerülete, 

területe? 

73. Egy téglalap egyik oldala háromszor akkora, mint a másik. A téglalap kerülete 32 cm. Mekkora a téglalap 

területe? Mekkora sugarú kör írható a téglalap köré? 

74. Egy téglalap egyik oldala 2,5 cm, területe 15 cm2. Mekkora a kerülete? Mekkora a téglalap köré írható kör 

sugara? 

75. Egy rombusz átlói 10 cm és 24 cm hosszúak. Mekkora a rombusz kerülete, területe? 

76. Egy rombusz átlói 6 cm és 8 cm hosszúak. Mekkora a rombusz kerülete, területe? 

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

78. Egy rombusz oldala 26 cm, egyik átlója 48 cm hosszú. Mekkora a rombusz kerülete, területe? 

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

80. Egy paralelogramma oldalai 10 cm és 22 cm hosszúak, a 22 cm-es oldalhoz 5 cm hosszú magasság tartozik. 

Mekkora a paralelogramma kerülete, területe? 

81. Egy paralelogramma oldalai 12 cm és 20 cm hosszúak, a 12 cm-es oldalhoz 10 cm hosszú magasság tartozik. 

Mekkora a paralelogramma kerülete, területe? 

82. Egy paralelogramma oldalai 6 cm és 10 cm hosszúak. A rövidebbik oldalhoz tartozó magasság 5 cm. Milyen 

hosszú a hosszabbik oldalhoz tartozó magasság? 

83. Egy paralelogramma területe 30 cm2, két magassága 2 cm és 6 cm hosszú. Mekkora a paralelogramma 

területe? 

84. Egy szimmetrikus trapéz alapjai 8 cm és 14 cm hosszúak, magassága 4 cm-es. Mekkora a trapéz kerülete, 

területe? 

85. Egy szimmetrikus trapéz alapjai 10 cm és 20 cm hosszúak, magassága 12 cm-es. Mekkora a trapéz kerülete, 

területe? 

86. Egy szimmetrikus trapéz alapjai 10 cm és 22 cm hosszúak, az alapok távolsága 8 cm. Mekkora a trapéz 

kerülete, területe? 

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

kerülete, területe? 

88. Egy szimmetrikus trapéz szárai 5 cm, rövidebbik alapja 9 cm, magassága 4 cm hosszú. Mekkora a trapéz 

kerülete, területe? 

89. Egy konvex deltoid 14 cm-es átlója felezi a 24 cm-es átlót. Mekkora a deltoid kerülete, területe? 

90. Egy konvex deltoid átlói 8 cm és 20 cm hosszúak. A rövidebbik átló negyedeli a hosszabbik átlót. Mekkora a 

deltoid kerülete, területe? 

91. Egy konvex 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? 

92. Egy konvex deltoid rövidebbik oldala 5 cm hosszú, rövidebbik átlója, amely 6 cm hosszú, harmadolja a 

hosszabbik átlót. Mekkora a deltoid kerülete, területe? 

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

94. Egy kör átmérője 10 cm. Mekkora a kör kerülete, területe? 

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

96. Egy kör kerülete 100 cm. Mekkora a területe? 

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

98. Egy kör területe 1256 cm2. Mekkora a kerülete? 

99. Egy négyzet köré írható kör kerülete 44,4 cm. Mekkora a négyzet oldala? 

100. Egy téglalap köré írható kör kerülete 10 cm, a téglalap egyik oldala 6 cm. Mekkora a téglalap területe? 


