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CSOPORTMUNKA

Dolgozzatok párokban! Jelöljetek be két pontot egy papírlapon! Hogyan tudnátok a két pont által 
meghatározott szakasz felezőmerőlegesét egy hajtásvonallal létrehozni?
Egy papírlapon három hajtással jelöljetek ki egy háromszöget! Hajtsátok meg a háromszög mind-
három oldalának felezőmerőlegesét! (A csúcsok egymásra illesztésében segíthet, ha a körző he-
gyével mindkét csúcsot egyszerre átszúrjátok.) Mit tapasztaltok? Milyen helyzetű ez a három haj-
tásvonal? Fogalmazzátok meg a sejtéseteket!

1 .  PÉLDA

Szerkesszük meg a háromszög három oldalának felezőmerőlegesét! Mi a sejtésünk az így kapott 
három egyenesről?

Megoldás
Az ábra mutatja a szerkesztést:
Az így kapott három egyenes, a szerkesztett ábra szerint, egy pont-
ban metszi egymást.

A papírhajtogatás és a megszerkesztett ábra is azt sejteti, hogy a háromszög három oldalának felezőme-
rőlegese egy pontban metszi egymást.
Igazoljuk a sejtésünket!
Rajzoljuk meg a háromszög két olda-
lának felezőmerőlegesét, és a metszés-
pontjukat nevezzük el O-nak!
Tudjuk, hogy csak a szakasz felező-
merőlegesének a pontjai rendelkeznek 
azzal a tulajdonsággal, hogy egyenlő 
távolságra vannak a szakasz két végétől.
Mivel O illeszkedik az f1-re, ezért BO = CO. Mivel O illeszkedik az f2-re, 
ezért AO = CO.
Vagyis BO = AO.
Ez azt jelenti, hogy O illeszkedik az f3-ra is, tehát a három felezőmerőle-
ges valóban egy pontra illeszkedik.
Ezzel bebizonyítottuk, hogy a háromszög három oldalának felezőme-
rőlegese egy pontban metszi egymást.
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2.  PÉLDA

A vázlatrajz négy fa helyét mutatja egy parkban (amelyek nincsenek egy egye-
nesen és nincsenek egy körön). A park üzemeltetője olyan kör alakú sétányt 
szeretne építtetni, amelytől mind a négy fa egyenlő távolságra van. Tervez-
zünk egy ilyen utat! 

Megoldás
Válasszuk például a B, C és D pontokat! A  BCD háromszög köré írt 
körét meg tudjuk szerkeszteni. Mivel mindhárom oldal felezőmerőle-
gese egy pontban, a köré írt kör középpontjában metszi egymást, ezért 
már két felezőmerőleges kijelöli a kör O középpontját.
Az O középpontú, OB = OC = OD sugarú körre három kijelölt pont 
illeszkedik, az O középpontú, OA sugarúra pedig egy. Rajzoljunk kört 
az O középpont köré az OA + OB szakasz felével! Ez egy megfelelő kör, 
ez lehet a sétány helye.
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FELADATOK

1  Szerkessz a füzetedbe egy 3 cm oldalú sza-
bályos háromszöget! Szerkeszd meg a köré írt 
körét is! Mérd meg, hogy milyen messze van a 
kör középpontja az oldalaktól és a csúcsoktól! 
Mit tapasztalsz?

2  Egy egyenlő szárú háromszög szárai 2 cm 
hosszúak. A  köré írt körének sugara szintén 
2 cm hosszú.
a) Mekkorák a háromszög szögei? 
b) Milyen messze van a kör középpontja a há-

romszög alapjától?

3  Szerkeszd meg azt a háromszöget, amely-
nek egyik oldala 3 cm, a köré írt kör sugara 
2 cm hosszú, az adott oldalon fekvő egyik szöge 
pedig 60°-os!

4  Szerkessz egyenlő szárú háromszöget, amely-
nek alapja 3 cm, a köré írt kör sugara pedig 
2 cm hosszú!

5  Szerkessz egyenlő szárú háromszöget, amely-
nek szára 4 cm, a köré írt kör sugara pedig 
2,5 cm hosszú!

A bizonyítás során azt is lát-
tuk, hogy AO = BO = CO. 
Vagyis van olyan O közép-
pontú kör, amelyre a há-
romszög mindhárom csúcsa 
illeszkedik.
Ez a kör a háromszög köré 
írt köre.


