
6 T É R G E OM E T R I A

1 Dinnyematek

A görögdinnye 

A termés alakja igen változatos, a gömbtől a megnyúlt „hengeres” formáig változik. Egy-egy 
termés tömege 2–15 kg. A héj színe fehéres, világoszöld, középzöld, kékeszöld, feketészöld 
lehet. Felülete sima vagy enyhén barázdált, rajzolata lehet csíkozott, márványozott. 
Jelentős mennyiségű cukrot tartalmaz. A kémiai elemek közül elsősorban kálium, kalcium, 
magnézium, nátrium, vas és foszfor található benne, továbbá többféle B-vitamint és C-vita-
mint is tartalmaz. Az ehető rész energiatartalma 100 gramm esetén 30 kilokalória, azaz kb. 
130 kilojoule. (Forrás: Wikipédia)

BEVEZETŐ

A görögdinnye 90-95%-a víz, ezért a dinnye átlagsűrűsége 
közel van a víz sűrűségéhez (erről meggyőződhetsz, ha egy 
kád vízbe teszel egy dinnyét: a dinnye úszni fog, de alig lát-
szik ki a vízből). 
a) Mekkora lehet egy 8 kg tömegű dinnye térfogata? Adj 

becslést! 
b) Mekkora lehet egy 20 cm átmérőjű dinnye tömege, ha 

jó közelítéssel gömb alakú? 
c) Körülbelül mekkora lehet egy 8 kg tömegű dinnye át-

mérője, ha gömb alakúnak gondoljuk?

Megoldás
Természetesen senki sem gondolhatja, hogy léteznek töké-
letesen gömb alakú görögdinnyék. A feladat maga sem ezt 
állítja, hanem azt mondja, hogy a felvetett problémákban a 
görögdinnyét gömbbel modellezzük, a gömböt választot-
tuk matematikai modellnek. 
a) A dinnye térfogata közelítőleg annyi, mint 8 kg víz tér-

fogata, vagyis 8 dm3. 

KIDOLGOZOTT FELADAT

b) A 9. osztályos tankönyvben képletet adtunk meg a 
gömb térfogatának kiszámítására. Eszerint az r sugarú 

gömb térfogata a V r3
4 3$ r=  képlettel számolható ki.

Most a gömb sugara 10 cm, ezért a dinnye térfogata: 

V 3
4 103$ $ r=  cm3  ≈  4189 cm3  ≈  4,2  dm3. Ennek a 

dinnyének a tömege körülbelül 4,2 kg (hiszen 4,2 liter 
„víznek” a tömege 4,2 kg).

c) A 8 kg-os dinnye térfogata körülbelül 8 dm3. Ha a 
gömb alakúnak feltételezett dinnye sugara r dm, ak-

kor tehát r3
4 83$ r = . Az egyenlet rendezése után: 

,r 6 1 913 .
r

= .

Kétféleképpen is jelöltük azt az r pozitív számot, amely-
nek 1,91 a harmadik hatványa: ,r 1 913. , illetve 

,r 1 913
1

. . 
Számológéppel azt kapjuk, hogy r . 1,24 (dm). A diny-
nye átmérője tehát körülbelül 2,5 dm, azaz 25 cm. 

A gömb sok szempontból különleges test. Végtelen sok forgástengelye és végtelen sok szimmetriatengelye van, így a legtö-
kéletesebb formának tűnik.  Felszínét és térfogatát már az ókor legnagyobb matematikusa, Arkhimédész (Kr. e. 287–212 ) is 
meghatározta. A gömbről és hengerről című művében megállapította, hogy a gömb felszíne egyenlő a köré írt hengerpalást 
területével, a térfogata pedig a köré írható henger térfogatának kétharmad része.

RÁADÁS
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1 .  l e c k e   D I N N Y EMA T E K 7

A görögdinnye héja 1-2 cm vastagságú. Egy gömbölyű, körülbelül 24 cm átmérőjű dinnye esetében a teljes térfogat-
nak körülbelül hány százaléka az ehető belső rész térfogata? Töltsd ki a táblázatot!

A belső rész  
sugara

A belső rész  
térfogata

A dinnye teljes  
térfogata

Hány százalék ehető?

1 cm vastag héj esetén

2 cm vastag héj esetén

Hajni egy 20 cm átmérőjű görögdinnye felét megette. 
Hány kilojoule (hány kilokalória) energiát vihetett be  a szer-
vezetébe ezzel? (A dinnyehéj vastagsága 1 cm és 2 cm közötti 
érték.) 

Egy „hosszúkás” görögdinnye térfogatát jól közelíti a V ab3
4 2$r=  képlet, ahol 

a és b a dinnye két „átmérőjének” a fele, és a > b (lásd az ábrát).
a) Milyen alakú lehet a dinnye, ha a b= ? Használható-e a képlet ebben az eset-

ben?
b) Töltsd ki a táblázatot!

2a (cm) 2b (cm) V (cm3) A dinnye tömege közelítőleg (kg)

30 26

22 6500

34 12

1 .

FELADAT

2 .

3 .

Nem hivatalos adatok szerint a 2012-es év legne-
hezebb dinnyéje az ormánsági Vajszlón termett, és 
53 kg-ot nyomott. Körülbelül hány kg lehet a dinnye 
ehető része, ha a héját 2 cm vastagnak, sűrűségét a 
víz sűrűségével egyezőnek, az alakját pedig gömbnek 
vesszük?

Hajni kiment a piacra. Ott látott egy szép „hosszú-
kás” dinnyét, amely 32 cm hosszú, 24 cm széles volt. 
Megvette a negyedrészét.
a) Mennyit fizetett, ha 1 kg 120 Ft-ba került? (Hasz-

náld fel a 3. feladatban megadott képletet!)

1 .

HÁZI  FELADAT

2 .

b) A testvéreivel együtt mindjárt meg is ették a 
dinnyét, Bence a felét, Csilla a harmadát, Hajni 
a többit. Melyikük hány kilokalória energiát fo-
gyasztott el, ha a dinnye héja mindenütt körül-
belül 1 cm vastag volt? 

Két dinnye közelítőleg gömb alakú, az átmérőjük 
36 cm. Az egyiknek 1 cm vastag a héja, a másik-
nak 2 cm. Hasonlítsd össze, hogy a dinnyék hány 
százaléka ehető! Mennyivel több ez a vékony héjú 
dinnye esetén?

3 .

2b

2a
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8 T É R G E OM E T R I A

2 A gömb szeletelése

Egy kb. 8 cm átmérőjű narancsot késsel 
kettévágtunk. Nem lett egyforma a két 
rész, mert a gömb alakú naran-
csot a középpontjától körülbelül 
2 cm-re vágtuk ketté. Így aztán 
a metszési felületek sem 4 cm 
sugarú „főkörök” lettek. Mekkora 
lett a metszetkör sugara? 

Emlékezzünk!
1.  Egy pont és egy sík távolsága a pontnak és a síkon lévő 

merőleges vetületének a távolsága.
2.  Akkor mondjuk, hogy egy egyenes merőleges egy síkra, 

ha az merőleges a sík minden egyenesére. 

KIDOLGOZOTT FELADAT

A narancsot modellező gömb O középpontjának a metszési 
felületen lévő merőleges vetülete Q, a gömbfelület és a met-
szősík egy közös pontja P.

P

Q

O

r

 

P Q

O

r

4
2

A rajzon lévő OQP derékszögű háromszögre alkalmazzuk 
a Pitagorasz-tételt. Eszerint r2 = 42 - 22 = 16 - 4 = 12.
Tehát ,r 12 3 5.=  (cm). 

Egy gömb alakú dinnyét „párhuzamos síkú vágá-
sokkal” 5 azonos magasságú részre vágtunk szét, az 
egyes részek (2 gömbszelet és 3 gömbréteg) magas-
sága 4 cm. Mekkora sugarú körök határolják az egyes 
részeket? 

1 .

FELADAT

Egy gömböt a középpontjától 3 cm távolságra lévő sík-
kal elmetszve egy 4 cm sugarú metszetkört kapunk.
a) Mekkora a gömb sugara?
b) Mekkora sugarú köröket metsz ki az első met-

szősíkkal párhuzamos, tőle 1 cm-re lévő két sík 
a gömbből?

2 .

Tétel . Bármely metszősík a gömböt egy körben, a gömbfelületet egy körvonalban metszi . 

Ha a sík átmegy a gömb középpontján, akkor a keletkező kört a gömb főkörének nevezzük. A fő-
kör sugara ugyanakkora, mint a gömb sugara. (Ha a síkmetszet nem főkör, akkor sugara kisebb 
a gömb sugaránál.)

Ha a gömböt egy síkkal elmetsszük, akkor a gömbfelület két ré-
szét gömbsüvegnek, a gömb két részét gömbszeletnek nevezzük. 
Ha két párhuzamos síkkal metszünk el egy gömböt, akkor a 
gömbfelület két gömbsüvegre és egy gömbövre bomlik, a gömb 
pedig két gömbszeletre és egy gömbrétegre. 

ELMÉLET

gömbszelet

gömbréteg

főkör
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2 .  l e c k e   A  G ÖMB  S Z E L E T E L É S E 9

A  Ráktérítő az Egyenlítővel párhuzamosan ha-
lad körbe a Földön, körülbelül az északi szélesség 
23°26l22m mentén. A Ráktérítő jelzi azt a legészakibb 
határvonalat, ahol a nyári napforduló napján a delelő 
nap pontosan a megfigyelő feje felett áll. 

3 . Mekkora sugarú kört alkot a Ráktérítő? (A Föld kö-
zéppontját a Ráktérítő bármely pontjával összekötő 
szakasz az Egyenlítő síkjával 23°26l22m nagyságú 
szöget zár be.) 

Egy 12,8 cm sugarú gömb egyik síkmetszetének az 
átmérője
a) 10,2 cm;    b) 12,8 cm;   c) 21,7 cm;   d) 25,6 cm.
Mekkora távolságra van a metszősík a gömb közép-
pontjától?

Egy 6,2 cm sugarú 
gömb egyik átmérőjé-
re olyan számegyenest 
fektetünk, amelynek az 
egységei 1 cm-esek, és a 
0 pontja a gömb közép-
pontjában van.  

1 .

HÁZI  FELADAT

2 .

Erre a számegyenesre az egész számokat jelző 
pontjain át merőleges síkokat állítunk.
a) Hány olyan sík keletkezik, amely metszi a gömböt?
b) Melyik síkmetszetnek mekkora a sugara? 
 Készíts táblázatot!
c) Melyik síkmetszetnek mekkora a területe? 
 Készíts táblázatot!
d) Ábrázold azt a függvényt, amelynek értelme-

zési tartománya a fenti számegyenesen fellépő 
egész számok halmaza, és amely az értelmezési 
tartomány elemeihez a megfelelő körök terüle-
tét rendeli hozzá! Sorold fel ennek a függvény-
nek néhány tulajdonságát!

Igazoljuk, hogy a gömbnek minden síkmetszete kör!

1. bizonyítás:
Messük el az O középpontú, r sugarú gömböt egy síkkal. Ez a sík végtelen sok pontban metszi 
a gömbfelületet. (Ezt a végtelen sok pontból álló halmazt nevezzük síkmetszetnek.) 
Jelöljük m-mel azt az egyenest, amely illeszkedik a gömb középpontjára, és merőleges a metszősík-
ra. Ez az egyenes a síkot az E pontban metszi. A síkmetszet minden pontja r távolságra van a gömb 
O középpontjától.
Jelöljük P-vel a síkmetszet egy pontját. Az OEP háromszög derékszögű, mert az m egyenes a metszősík minden egyenesére 
merőleges. 
A síkmetszet minden pontjához tartozik egy ilyen derékszögű háromszög, amelynek átfogója r, egyik befogója pedig az 
OE szakasz. Ezek a háromszögek mind egybevágók, mert 2-2 oldaluk és közülük a hosszabbikkal szemben fekvő szögük  
(a derékszög) is egyenlő. Az egybevágóság miatt a harmadik oldaluk is egyenlő, amely a síkmetszet tetszőleges pontjának az 
E ponttól való távolsága.
Tehát a síkmetszet mindegyik pontja ugyanakkora távolságra van E-től, ami azt jelenti, hogy a síkmetszet pontjai egy E kö-
zéppontú körön vannak, és ennek a körnek minden pontja valóban a síkmetszetnek is pontja.  

2. bizonyítás:
Állítsunk egy m merőleges egyenest a gömb középpontjából a metszősíkra és forgassuk meg e körül a gömböt és a síkot is. 
A metszősíknak, a merőlegessel alkotott E metszéspontja helyben marad, a metszősík más pontjai E középpontú köröket 
írnak le. Az m körüli forgatásnál a gömbfelület és a metszősík is önmagába megy át. Ezért a metszésvonal bármely kiválasz-
tott pontját tekintve igaz az, hogy a forgatás során ez a kiválasztott pont a metszésvonalat írja le. Ebből következik, hogy a 
síkmetszet egy E középpontú kör.

EMELT SZINT

0 1

E

O
r

P

m
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3 A gömb felszíne

Hűtőgépek szagtalanítására, a nedvesség megkötésére gyakran használnak apró golyócskákat. Vajon miért apró golyókat, 
miért nem egyetlen nagyobb golyót használnak? Elsősorban azért, mert a nedvesség megkötésére használt golyócskák a fe-
lületükön kötik meg a vizet, tehát a megkötés annál hatékonyabb, minél nagyobb a megkötő felület. A sok kis golyó felülete 
pedig nagyobb, mint az ugyanakkora térfogatú egyetlen nagy golyó felülete. Nézzük, hogyan támasztja alá a matematika az 
előbbi kijelentést!

BEVEZETŐ

Régi matematikakönyvek kedvelt példája volt a következő: 
Egy 2 cm sugarú ólomgolyóból 1 mm sugarú ólomsöréte-
ket öntenek.
a) Hány darab sörét készíthető?
b) A golyóból készített összes sörét együttes felszíne hány-

szorosa a golyó felszínének?

Megoldás
a) Bármely két gömb hasonló, és tanultuk (10. osztály, 75. 

lecke), hogy a hasonló testek térfogatának aránya a ha-
sonlóságuk arányának  köbével (harmadik hatványával) 
egyenlő. Esetünkben a hasonlóság aránya 20 : 1 = 20 és 
203 = 8000, tehát a 20 mm sugarú golyó térfogata 8000-
szer akkora, mint egy darab 1 mm sugarú sörét térfoga-
ta. A golyóból emiatt 8000 db sörét önthető.

b) A hasonló testek felszínének aránya a hasonlóságuk ará-
nyának négyzetével egyenlő. 202 = 400, vagyis a 20 mm 
sugarú golyó felszíne 400-szor akkora, mint egy sörét 

KIDOLGOZOTT FELADAT

felszíne. 400 darab sörét együttes felszíne egyenlő a 
golyó felszínével, a 8000 darab sörét együttes felszíne 
pedig ennek a 20-szorosa. Tehát a sörétek együttes fel-
színe 20-szorosa a golyó felszínének.

Megjegyzések
1.  Oldd meg a feladatot másképpen is! Hasonlítsd össze az  

így kapott eredményeket a korábbiakkal! Ha a térfoga-
tok kiszámításakor a részeredményeket kerekítve adod 
meg, az eredmény nem lesz olyan pontos, mint a fenti 
számolás eredménye.

2. A bevezetésben feltett kérdésre egy konkrét esetben 
megtaláltuk a matematikai választ: ha egy golyóból 
kisebb, egyforma méretű golyókat készítünk, akkor a 
kisebb golyók együttes felszíne nagyobb, mint az ere-
deti golyó felszíne volt. Az általános esetre vonatkozó 
bizonyítást a Ráadásban találod meg.

Egy 4 cm sugarú és egy 3 cm sugarú gömbgyertyából 
egyetlen nagyobb gömbgyertyát öntenek.
a) Mekkora lesz az új gömbgyertya sugara? 

1 .

FELADAT

b) Hány százaléka a két eredeti gyertya együt-
tes felszíne a belőlük öntött egyetlen nagyobb 
gömbgyertya felszínének? 

A gömbfelület nem teríthető síkba. 
A felsőbb matematika eszközeivel bizonyítható, hogy 
– egy r sugarú gömb felszíne A = 4r2r;

– egy r sugarú gömb térfogata V r3
4 3r= .

ELMÉLET
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3 .  l e c k e   A  G ÖMB  F E L S Z Í N E 11

a) Mekkora 10 darab – egyenként 30 mm átmérőjű 
– gömb alakú szappanbuborék együttes felszíne? 

b) Mekkora annak az – ugyancsak gömb alakú – 
szappanbuboréknak a felszíne, amely úgy jött létre, 
hogy a fenti 10 kis szappanbuborék összekapcsoló-
dott egyetlen nagy buborékká, amelynek akkora a 
térfogata, mint a 10 buborék térfogata együtt? 

Megjegyzés
Természeti törvény, hogy a szabadon lebegő szap-
panbuborékok – az adott térfogat mellett – a lehető 
legkisebb felületűek, azaz gömb alakúak. Ez legin-
kább a kicsi buborékokon figyelhető meg. A nagyobb 
méretű buborékok esetében a környezet (gravitációs  
mező, légáramlatok) erőteljesebben érvényesülő 
alaktorzító hatása miatt a gömb alak csak jó köze-
lítéssel feltételezhető. A  két részfeladat eredménye-
it összehasonlítva érthetőbbé válik az a jelenség is, 
hogy az összetapadó kis szappanbuborékok egyetlen 
nagyobb gömbbé olvadnak össze. 

A  Déli-sark közvetlen közelében épült Amundsen–
Scott tudományos kutatóállomásnak sokáig megha-
tározó része volt a képen látható gömbsüveg alakú 

2 .

3 .

kupola, melynek alapköre 50 méter átmérőjű, ma-
gassága pedig 16 méter volt. Mekkora sugarú az a 
gömb, amelyből ez a kupola származik? 

Segítség:
Az ábrán a gömb egy fő-
körét szemléltettük.
A derékszögű három-
szögből Pitagorasz tétele 
segítségével kiszámítha-
tod a gömb sugarát. 

Egy Arkhimédésztől származó bizonyítás szerint a 
3. feladatban látott gömbsüveg felszíne egyenlő annak 
a körnek a területével, melynek sugara éppen az alap-
kör tetszőleges pontját a gömbsüveg „csúcspontjával” 
(itt a kupola legmagasabb pontja) összekötő szakasz 
hossza. Számítsd ki ennek alapján a kupola felszínét! 

4 .

A táblázatban vasgolyók sugara, felszíne és térfogata 
szerepel. Töltsd ki a táblázat üres helyeit! Dolgozz a 
füzetedben!

sugár (cm) 1 12

felszín (cm2) 785 2500

térfogat (cm3) 48 8600

Földünk felületének körülbelül 70,8%-át víz borítja. 
Hány négyzetkilométernyi területet borít víz, ha a 
Földet 6371 km sugarú gömbnek tekintjük? 

1 .

HÁZI  FELADAT

2 .

A  különböző műholdaknak és szondáknak kö-
szönhetően a 2000-es évek eleje óta egyre több 
ismeretet szerzünk a Mars felszínéről. Vajon hány-
szor annyi időbe telne egy műholdnak feltérképez-
ni a Mars felszínét, mint a Földét, ha tudjuk, hogy a 
Mars térfogata a Földének körülbelül 15,1%-a? 

Hány cm annak a gömbnek a sugara, amelynek a 
m2-ben mért felszíne ugyanannyi, mint a m3-ben 
mért térfogata?

3 .

4 .

Legyen az n egy 1-nél nagyobb egész szám, és r egy 
pozitív szám! Ha egy n ⋅ r sugarú gömbből térfo-
gatveszteség nélkül r sugarú gömböket készítünk, 
akkor n3 darab kis gömb keletkezik. A  nagy gömb 
felszíne 4r ⋅ (nr)2 = n2 ⋅ (4r ⋅ r2). Az n3 számú, kis 
gömb együttes felszíne pedig n3 ⋅ (4r ⋅ r2), ami éppen 
n-szerese a nagy gömb felszínének. 

1 .

RÁADÁS

Bebizonyítható, hogy ha egy nagyobb gömbből nem 
egyenlő sugarú kisebb gömböket készítünk, akkor 
is igaz lesz, hogy a kisebb gömbök együttes felszíne 
nagyobb az eredeti gömb felszínénél. Erre láttunk 
példát az 1. feladatban a gyertyák összeolvasztásánál.

2 .

O

16 25

x
x 16+
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4 Testek hasonlósága

Ivett a nyári szünet egy részében a Marcipán cukrászatban 
dolgozott. Legutóbb 340 darab 22 mm átmérőjű marcipán-
golyóból kellett csokoládémázzal 30 mm átmérőjű, gömb 
alakú bonbonokat készítenie. 

a) Hány dm3 volt a 340 marcipángolyó együttes térfogata?
b) Hányszor annyi lett a 340 bonbon térfogata, mint a 

marcipángolyóké?
c) Hány dm3 csokoládét használt fel a mázhoz Ivett?
d) Mekkora lett volna egy bonbon átmérője, ha Ivett 

5,2 dm3 csokoládét használt volna fel? 

Megoldás
a) Egy marcipángolyó sugara 11 mm, vagyis 1,1 cm, a tér-

fogata pedig Vmarcipán = , ,3
4 1 1 5 63$ $ .r  (cm3). A  340 

golyó együttes térfogata ennek megfelelően közelítőleg  
340 ⋅ 5,6 cm3 . 1900 cm3 = 1,9 dm3. 

KIDOLGOZOTT FELADAT

b) Foglalkozzunk csak egy bonbonnal! A  bonbon és a 
benne lévő marcipángolyó hasonló, ezért a térfogatuk 
aránya egyenlő az átmérők arányának a köbével: 

 Vbonbon : Vmarcipán = (30 : 22)3 . 1,43 . 2,5, 
 vagyis egy bonbon térfogata közelítőleg 2,5-szer akkora 

lett, mint egy marcipángolyóé volt. Ugyanez az arány 
áll fenn a 340 bonbon esetében is.

c) Ha egy bonbon térfogata közelítőleg 2,5-szer akko-
ra, mint egy marcipángolyóé, akkor a csokoládémáz 
1,5-szerese a marcipánnak, vagyis 340 bonbon eseté-
ben Ivett 1,5 ⋅ 1,9 dm3 csokoládét használ fel. Ez közelí-
tőleg 2,8-2,9 köbdeciméter.

d) Ha Ivett 5,2 dm3 csokoládét használ fel, akkor a 340 bon-
bon térfogata közelítőleg 5,2 dm3 + 1,9 dm3 = 7,1 dm3.  
A  340 bonbon és a 340 marcipángolyó térfogatá-
nak aránya ekkor 7,1 : 1,9 . 3,7. Ugyanennyi 1 bon-
bon és 1 marcipángolyó térfogatának aránya is. A két 
gömb hasonlósága miatt ez a 3,7 éppen az átmérők 
köbének az aránya. A  kétféle átmérő aránya ennek a 
köbgyöke: , ,3 7 1 53 . , ezért a bonbonok átmérője  
1,5 ⋅ 22 mm . 33 mm lett volna.

Mekkora a példában szereplő háromféle gömb felszíne?

Egy 1,26 m élhosszúságú betonkockából kivájtak egy 
olyan kocka alakú üreget, amelynek az élei
a) 21 cm; c) 63 cm;
b) 42 cm;  d) 84 cm
hosszúságúak. Hányadrésze az üreg térfogata a meg-
maradt betonépítmény térfogatának?

A Marcipán cukrászatban készülő csokis minyon 
méretei: 4 cm, 3 cm, 2,5 cm. Ivett megkérte a főnö-
köt, hogy Csilla születésnapjára készítse el ennek a 
3-szoros nagyítását. 

1 .

FELADAT

2 .

3 .

a) Mekkorák ennek az „óriásminyonnak” az élei?
b) Mekkora a felszíne? Ez hányszor akkora, mint 

egy kis minyon felszíne? 
c) Mekkora a térfogata? Ez hányszor akkora, mint 

egy kis minyon térfogata? 

30 mm

22 mm
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4 .  l e c k e   T E S T E K  H A S O N L Ó S Á GA 13

10. osztályban foglalkoztunk hasonló alakzatok tulajdonságaival. Bebizonyíthatók az alábbi állí-
tások:
1. Ha két síkidom hasonló, és a hasonlóságuk arányszáma k, akkor a kerületük aránya k, a terü-

letek aránya k2.
Például ha két téglalap hasonló, és a hasonlóságuk aránya 3, akkor a nagyobb téglalap kerüle-
te 3-szor akkora, területe pedig 9-szer nagyobb, mint a kisebb téglalapé. 

2. Ha két test hasonló, és a hasonlóság arányszáma k, akkor e két test felszínének az aránya k2, 
a két test térfogatá nak az aránya k3.
Például ha két téglatest hasonló, és a hasonlóságuk aránya 3, akkor a felszínük aránya 9, a térfogatuk aránya pedig 27. 

ELMÉLET

a) A mellékelt ábra és grafikon alapján töltsd ki a táblázatot a Föld belső szerkezetéről, a Föld tömegének körülbelüli 
eloszlásáról! A Föld tömegét ,5 97 1024$  kg-nak veheted. 
(A grafikonok forrása és a felhasználási engedélyhez a tulajdonos által kért hivatkozás: dr. Völgyesi Lajos (2002): 
Geofizika. Műegyetemi Kiadó, Budapest) 

alsó
köpeny

külső
mag

belső
mag

kéreg

köpeny

mag

mélység:

5100 km

6371 km

2000 km

1000 km
400 km

33 km
0 km

átmeneti zóna
felső köpeny

mélység
0

5 000

10 000

15 000

A sűrűség változása a Föld belsejében
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 (km)

sűrűség
(kg/m )3

A réteg neve
A réteg  

vastagsága  
(km)

A réteg  
térfogata  

(km3)

A réteg térfogata 
hány %-a a Föld 

térfogatának?

Mekkora a réteg 
tömege?  

(kg)

A réteg tömege  
hány %-a a Föld 

tömegének?

kéreg

felső köpeny

átmeneti zóna

alsó köpeny

külső mag

belső mag 1271 8,6 · 109 0,8 1,1 · 1023 2

b) Ábrázold kördiagramon a térfogateloszlást és a tömegeloszlást is! 
c) Készíts olyan grafikont, amely a Föld sűrűségének változását a Föld középpontjától való távolság függvényében tünteti 

fel!

HÁZI  FELADAT
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14 T É R G E OM E T R I A

5 Felszín és térfogat

A teherszállításban használt konténerek újrahasznosításá-
nak egyik érdekes példája ez a hollandiai, Amszterdamban 
található diákszállás, amelyet több száz konténer felhasz-
nálásával építettek. A fémből készült konténerek hővezeté-
se igen jó, ezért – hacsak nem akarunk hatalmas összegeket 
a hőszigetelésbe ölni – célszerű úgy elhelyezni őket, hogy 
az épület külső felülete minél kisebb legyen.

BEVEZETŐ

Dolgozzatok párokban!

Karcsi 6 egyforma téglát talált az udvaron. A 6 téglából kirakott többféle egyenes hasábot, mégpedig úgy, hogy egy 
hasábhoz mindig az összes téglát felhasználta, és mindegyik tégla a legnagyobb lapján feküdt. Mindig lerajzolta a ha-
sábok felülnézetét:

Kíváncsi volt, egyenlő-e a hasábok felszíne, 
vagy melyiké a legnagyobb. A  számítás-
hoz felhasználta a következő adatokat: 

a) Mekkora egy-egy ilyen 6 téglából álló hasáb térfogata?
b) Melyik hasábnak hány lapja van? 
c) Egy kis tégla lapjainak a területét jelöljétek A-val, B-vel, illetve C-vel (A 2 B 2 C)! Hány négyzetcentiméter A, 

B, illetve C? 
d) Fejezzétek ki A-val, B-vel és C-vel Karcsi 6 hasábjának a felszínét! Számítsátok ki, melyik a legnagyobb, melyik 

a legkisebb!

Egy új ház egyszerűsített alaprajzán az úgynevezett főfalak (tartófalak) elhe-
lyezkedése látható. A főfalak mindenütt 30 cm vastagságúak és 2,8 méter ma-
gasak lesznek.

a) Mekkora a ház bruttó és nettó alapterülete? (A nettó alapterület a belső terület.)

A falakat 30 cm × 17,5 cm × 14 cm méretű B30-as falazótéglából építik. 
A belső teret szobákra és más helyiségekre osztó elválasztó falakat nem téglából 
építik meg.

b) Hány raklap téglát kell rendelni, ha egy raklap tégla 140 téglát jelent?

FELADAT

1 .

2 .

Porotherm kis méretű tömör tégla 
Méretek: 25 cm × 12 cm × 6,5 cm

9 m

3,8 m

3,65 m

5,9 m
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5 .  l e c k e   F E L S Z Í N  É S  T É R F O G A T 15

Egy téglatest alakú konténer méretei: 4 m × 3 m × 3 m. 
Ha 12 egyforma konténert egy téglatest alakú épít-
ménybe kell elrendezni, akkor a lehetséges tégla-
testek közül melyiknek lesz a legkisebb a felszíne? 
Hányszorosa ennek a 12 konténer együttes felszíne?

1 .

HÁZI  FELADAT

Folytasd az előző feladatot! Adj meg négy olyan 
elrendezést, amikor mind a 12 konténert felhasz-
nálva egy téglatest alakú építmény keletkezik, de a 
keletkező építmények felszíne különböző! Mekko-
rák a felszínek?

2 .

Hétköznapi életünkben a körülöttünk lévő tárgyaknak – geometriai elnevezéssel testeknek – fontos tulajdonsága, hogy  
mekkora felület határolja őket, illetve hogy mekkora térrészt foglalnak el. A testeknek ezt a geometriai tulajdonságát jelle-
mezzük a felszínükkel, illetve a térfogatukkal. 
E két fogalom általános és pontos értelmezése bonyolult feladat, amely meghaladja eddigi ismereteinket. Sok esetben 
a szemléletünkre támaszkodunk, bizonyítás nélkül. 

A térfogat méréséről
Ajánlatos először olyan testek térfogatával foglalkozni, amelyeket sokszöglapok határolnak. Az ilyen testeket poliédereknek 
nevezzük. Tanulmányaink során már sokféle poliéderrel találkoztunk, például a hasábokkal és a gúlákkal. 
A poliéderek térfogata legyen egy olyan pozitív valós szám, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
a) egybevágó poliéderek térfogata egyenlő;
b) az egységnyi élhosszúságú kocka térfogata 1 térfogategység;
c) ha egy poliédert két poliéderre vágunk szét, akkor a két részpoliéder térfogatának összege egyenlő az eredeti poliéder 

térfogatával.
Igazolható, hogy minden poliéderhez egyértelműen hozzárendelhető a feltételeknek megfelelő pozitív valós szám, tehát 
minden poliédernek van egyértelműen meghatározott térfogata. 
Az eddig megismert hasábok és gúlák térfogatképleteiről matematikai szigorúsággal bizonyítható, hogy olyan térfogatot 
határoznak meg, amelyek teljesítik az a), b) és c) feltételeket. 
A bizonyítási láncolatban első helyen áll a téglatest térfogatképletének igazolása: ha a téglatest egy csúcsából induló éleinek 
hossza a, b és c, akkor a téglatest térfogata V = a ⋅ b ⋅ c.
A görbült felülettel határolt testek térfogatának pontos meghatározásához új fogalmak bevezetésére és további ismeretekre 
lenne szükség, aminek részletes kidolgozása meghaladja a középiskolai tananyagot.

A felszín méréséről
A felszín mérése a terület méréséhez kapcsolódik. Egy poliéder felszínén a testet határoló sokszögek területének összegét 
értjük. Ha egy testet nem csak sokszögek határolnak, akkor a legtöbb esetben nehéz matematikai probléma a test felszínének 
kiszámítása.
Nem foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy mit értünk testek felszínén, csupán arra szorítkozunk, hogy néhány, az alkalma-
zásokban gyakran szereplő test felszínének kiszámítási módját megadjuk.
Bizonyos testek felszínéhez szemléletes úton jutottunk el, mert meglátásunk alapján elég nyilvánvalónak tűnt, hogy pl. a 
forgáshenger vagy a forgáskúp palástja síkba kiteríthető. A kiterítéssel való felszínszámítást azonban nem tekinthetjük bizo-
nyításnak, hiszen nem mondtuk meg egyértelműen, hogy mit nevezünk kiterítésnek, és azt sem bizonyítottuk, hogy kiterítés 
során a felszín nem változik meg.

RÁADÁS

c) Mennyibe kerül a megrendelt tégla, ha egy darab tégla ára 130 Ft (volt 2012-ben)?
d) Hogyan módosul a megrendelendő tégla mennyisége, ha figyelembe veszik, hogy a házfalban ki kell alakítani 4 db 

210 cm × 120 cm-es ablaknyílást és 3 db 120 cm × 240 cm-es ajtónyílást is? 
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16 T É R G E OM E T R I A

6 A hasáb

A képen egy érdekes játék látható. Ez úgy keletkezett, hogy egy 3 egységnyi élű „bűvös kockából” 
(Rubik-kockából) annak négy „függőleges” éle mentén levágtak egy-egy háromszög alapú hasábot. 
Soroljuk fel a levágás után megmaradt mértani test tulajdonságait! 

Ez egy nyolcszög alapú egyenes hasáb. Az alaplapja olyan nyolcszög, 
amelynek 4 oldala egyenlő az eredeti bűvös kocka kis négyzeteinek az 
oldalával, másik 4 oldala pedig akkora, mint egy ilyen kis négyzet átló-
ja. A test fedőlapja az alaplappal egybevágó és párhuzamos. A testnek 
nyolc oldallapja van, ezek merőlegesek az alaplap és a fedőlap síkjára. 
Az oldallapok közül 4-4 egybevágó. A függőleges éleik mind 3 egység 
hosszúságúak, a vízszintes élek az alaplap oldalaival egyenlők.

BEVEZETŐ

Végezz számításokat a Bevezetőben szereplő nyolc-
szög alapú egyenes hasábbal kapcsolatban! Tekintsd 
a kiindulásul vett bűvös kocka éleit 3 cm-eseknek! 
a) Mekkora ennek a bűvös kockának az alapterülete, 

és a levágás után megmaradt hasábnak az alapte-
rülete? Mennyi a két alapterület aránya? 

b) Mekkora a bűvös kocka térfogata és a hasáb térfo-
gata? Mennyi a két térfogat aránya? 

c) Mekkora a bűvös kocka felszíne és a hasáb felszí-
ne? Mennyi a két felszín aránya? 

A Bevezető feladatban a bűvös kockáról 4 kisebb ha-
sábot metszettünk le.
a) Sorold fel egy ilyen kis hasáb tulajdonságait!
b) Mekkora egy ilyen hasáb felszíne és térfogata? 
c) Ellenőrizd, hogy a bűvös kocka térfogata egyen-

lő-e a részek térfogatának összegével!
d) Hogy aránylik egymáshoz a bűvös kocka felszíne 

és a feldarabolással keletkező 5 rész felszínének az 
összege? 

1 .

FELADAT

2 .

(Megjegyzés: Egy újabb példát láthatsz arra, hogy 
ha egy tömör testet több részre darabolunk, akkor 
a darabok felszínének összege nagyobb az eredeti 
test felszínénél. Ezt a problémát vizsgáltuk a 3. lec-
kében.)

Bence az 1. feladatban először a c) feladatot akarta 
megoldani, mert volt egy jó ötlete. A  test felszínét 
úgy számította ki, hogy a bűvös kocka felszínéből 
(54 cm2-ből) levonta a négy levágott hasáb együttes 
felszínét (44,9 cm2-t). Nagyon elégedett volt a szá-
molásokat lerövidítő ötletével (főleg azért, mert a 
nyolcszög területével nem kellett foglalkoznia). Cso-
dálkozva vette észre, hogy eredménye hibás. 
a) Magyarázd meg, hogy miért hibás Bence gon-

dolatmenete!
b) Hogyan javítható ez a gondolatmenet?
c) Neked van-e más ötleted a felszín kiszámítá-

sára?

3 .

Emlékezzünk: 
1. Akkor mondjuk, hogy két sík párhuzamos egymással, ha nincs közös pontjuk.
2. Akkor mondjuk, hogy két egyenes párhuzamos egymással, ha van közös síkjuk, de nincs közös pontjuk. Ha két szakasz 

párhuzamos egyenesekre illeszkedik, akkor ezeket is párhuzamosoknak nevezzük.

ELMÉLET
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Három egyenes hasáb oldalélei 85 mm-esek. Alap-
lapjukat az ábrák mutatják (szabályos hatszög, derék-
szögű háromszög és rombusz).

24 mm 28 mm 52 mm
60�

45
 m

m

Mekkora ezeknek a hasáboknak az alapterülete, ma-
gassága, felszíne és térfogata?

1 .

HÁZI  FELADAT

Jocó is nézegette az 1. feladatban szereplő hasábot. 
Mindjárt kijelentette: Ha a bűvös kocka élei 3a cm 
hosszúságúak, akkor ennek a nyolcszög alapú ha-
sábnak a felszíne 2 ⋅ 7a2 + (4a + 4 ⋅ 2 a) ⋅ 3a (cm2).  
a) Vajon hogyan gondolkozott Jocó?
b) Igaz-e, hogy Jocó eredményét ebben az alakban 

is megadhatjuk: (26 + 12 2 )a2 (cm2)?  

2 .

I. Hasábnak az olyan testet nevezzük, amelyet két egybevágó sokszög és annyi para-
lelogramma határol, ahány oldalú a sokszög. A két sokszög neve alaplap, illetve fedő-
lap, a többi lapé pedig: oldallap. Az alaplap oldalai a hasáb alapélei, a fedőlap oldalai 
a fedőélei, a többi élt oldalélnek nevezzük. Az alaplap és a fedőlap síkja párhuzamos 
egymással. E két párhuzamos sík távolságát a hasáb magasságának nevezzük. A hasáb 
oldalélei mind párhuzamosak egymással és egyenlő hosszúak.  

II. Ha egy hasáb oldallapjai téglalapok, akkor ez a szokásos szó-
használattal: egyenes hasáb. Ennek az oldalélei merőlegesek az 
alaplap és a fedőlap síkjára, ezért az egyenes hasáb magassága az 
oldalélek hosszával egyenlő. 
Amelyik hasáb nem egyenes hasáb, azt ferde hasábnak mondjuk. 

III. Az olyan egyenes hasábot, amelynek alap- és fedőlapja szabá-
lyos sokszög, szabályos hasábnak nevezzük. Az alaplap és fedőlap 
középpontjait összekötő egyenest a szabályos hasáb tengelyének ne-
vezzük.  Ez egyúttal forgástengely is, tehát a szabályos hasábok for-
gásszimmetrikus testek.  A négyoldalú szabályos hasábot négyzetes 
hasábnak vagy négyzetes oszlopnak nevezzük.  
A paralelogramma alapú hasábot paralelepipedonnak nevezzük. 
Ez a test középpontosan szimmetrikus. 
A téglalap alapú egyenes hasábot téglatestnek nevezzük. A kocka 
olyan téglatest, amelynek élei egyenlők.

IV. Hasábok felszínét a lapok területének összegeként kapjuk meg. 
Az alaplap tetszőleges n szög lehet, az oldallapok paralelogrammák. Az oldallapokat 
együttesen palástnak is nevezzük. Tehát a hasáb felszíne: A = 2Talaplap + Tpalást

Egyenes hasáb esetében az oldallapok síkba terítve egy olyan téglalapot alkotnak, amely-
nek az egyik oldala az alaplap kerületével, rá merőleges oldala pedig a hasáb magasságá-
val (az oldalélek hosszával) egyenlő. Ezért egy egyenes hasáb felszíne (az ábra jelölései-
vel) így számítható ki: Talaplap + Tfedőlap + kalaplap ⋅ m = 2 ⋅ Talaplap + kalaplap ⋅ m.

V. Bebizonyítható, hogy az egyenes hasábok és a ferde hasábok térfogata egyaránt az 
alapterület és a magasság szorzatával egyenlő: V = Talaplap ⋅ m. 

a b c d e

a c

de

m

alaplap

oldallap

fedőlap

alapél

oldalél

ferde
hasáb

egyenes
hasábmagasság
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szabályos hasáb

b

aa

a

a

a
a
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b

a

c
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7 Testátlók és szögek

Egy  hasáb két csúcsát összekötő szakasz vagy él, vagy átló. Ha egy átló illeszkedik a test valamelyik lapjára, akkor lapátló-
nak, ha nem ugyanazon a lapon lévő csúcsokat köt össze, akkor testátlónak nevezzük.
Ha egy téglalap oldalhosszúságai valamely mértékegység szerint a és b, akkor az átlói a Pitagorasz-tételnek megfelelően 
a b2 2+  hosszúságúak.

a a

b

b

�a b
2 2�

Ha egy téglatestnek ez a téglalap az egyik lapja, és a rá merőleges élek hossza c, akkor ennek a téglatestnek a testátlói 
a b c2 2 2+ +  hosszúságúak. 

Miért? A téglatest belsejébe rajzolt háromszög derékszögű, az egyik befogója az alaplap átlója, a másik a c hosszúságú él, 
ezért az átfogójának a négyzete a Pitagorasz-tétel szerint: 
d a b c a b c2 2 2 2 2 2 2 2

= + + = + +^ h . 

a

b
a b

2 2�

d

c

Mindegyik testátlóhoz rajzolható egy ezzel a háromszöggel egybevágó másik háromszög, ezért mind a 4 testátló egyenlő hosszú.

BEVEZETŐ

Dolgozzatok párokban!

Foglalkozzunk újra a 6. leckében vizsgált érdekes formájú, nyolcszög alapú egyenes hasábbal! Megfigyeléseidhez és 
számításaidhoz használd fel a következő ábrákat!

1

1 1

1 1

A

B

C

DE

F

G

H

3

A

I

B

J

C

K

D

L

E

M

F

N

G

O

H

P

a) Hány átló van a test fedőlapján, amelynek egyik csúcsa A? Melyik milyen hosszúságú?
b) Hány átlója van összesen ennek a nyolcszögnek? Hányféle hosszúság fordul elő köztük?
c) Hány testátló indul az A csúcsból? Melyik milyen hosszúságú?
d) Hány testátlója van összesen ennek a testnek? Hányféle hosszúság fordul elő köztük?

FELADAT

1 .
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7 .  l e c k e   T E S T Á T L Ó K  É S  S Z Ö G E K 19

a) Mekkora a testátlója az 5 cm élhosszúságú kocká-
nak?

b) Mekkora szöget zár be a kocka két testátlója egy-
mással?

Egy kocka élei 28 cm hosszúságúak. Válaszd ki a koc-
ka egyik csúcsát!
a) Mekkora a kiválasztott csúcsból induló testátló?
b) Mekkora szöget alkot ez a testátló a kocka lap-

jaival?
c) Mekkora szöget alkot ez a testátló a kocka kivá-

lasztott csúcsából induló éleivel?

1 .

HÁZI  FELADAT

2 .

Egy téglatest éleinek hossza 
8 cm, 15 cm és 18  cm. 
Számítsd ki a téglatest 
köré írható gömb su-
garát és térfogatát!

Az órai 3. feladatban kiszámítottad, hogy mekkora 
az AG testátló és az AE él szöge. Mekkora szöget 
alkot ez a testátló a téglatest AB és AD élével? 

3 .

4 .

8

15

18

Mekkora szögeket alkotnak az 1. feladatban vizsgált testátlók a hasáb alaplapjával? 
A számításhoz használd a szögek tangensét! Töltsd ki a következő táblázatot a füzetedben azokra a háromszögekre 
vonatkozóan, amelyekből kiszámítod a testátlók és az alaplap síkjának a szögét!

Emlékezzünk!
Ha egy derékszögű háromszög egyik hegyesszöge a, akkor a vele szemben lévő befogó és a 
mellette lévő befogó hosszúságának a hányadosát az a tangensének nevezzük. Az ábrának 

megfelelő jelöléssel: b
atg a = . 

A szöggel szemközti befogó (cm) A szög melletti befogó (cm) A szög tangense A szög (fok)

Egy téglatest éleinek hossza 5,18 cm, 3,75 cm és 9,92 cm. 
a) Mekkorák a téglatest testátlói?
b) Mekkora az AG testátló és az alaplap síkjának a szöge (a)?
c) Mekkora az AG és a CE testátló szöge (nem tompaszög)? 
d) Milyen kapcsolat van a b) és a c) feladatban szereplő szögek között?
e) Dönci szerint az AG és a CE testátló szöge éppen 2-szerese az EAG szögnek. Igaza 

van?
f) Mekkora az AG testátló és az AE él szöge?

2 .

3 .

9,92

5,18
3,75α

A B

C
D

E
F

GH

a

b

�
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20 T É R G E OM E T R I A

8 A forgáshenger

Egy cég kétféle méretű máj krém-
konzervet forgalmaz. Mindkét 
do boz henger alakú, a kisebbik 
sugara 2,5 cm, magassága 3 cm, a 
nagyobbik konzerv minden mére-
te ennek duplája. 
a) Hány cm2 alumínium szükséges a kisebbik konzervdo-

boz elkészítéséhez?
b) Hányszor akkora a nagyobbik konzervdoboz felülete, 

mint a kisebbiké?
c) Mennyi májkrém fér a nagyobbik dobozba, ha a kiseb-

bikben 65 g van? 

Megoldás
a) A konzervdoboz alakja jó közelítéssel forgáshenger. 

Ennek a felszíne a két párhuzamos, egybevágó kör és a 
hengerpalást területének az összege. 
Az alapkör területe 2,52r cm2 = 6,25r cm2, a fedőla-
pé ugyanennyi. A  két kör területének összege tehát 
12,5r cm2.
A hengerpalást síkba teríthető. Egy olyan téglalap lesz 
belőle, amelynek két szemközti oldala az alapkör kerü-
letével egyenlő, vagyis 5r cm, a másik két oldal pedig 
akkora, mint a konzervdoboz magassága, vagyis 3 cm. 
Eszerint a hengerpalást területe 5r ⋅ 3 cm2 = 15r cm2.  

KIDOLGOZOTT FELADAT

Tehát a kisebb dobozhoz szükséges alumíniummennyi-
ség: 12,5r cm2 + 15r cm2 = 27,5r cm2 . 86 cm2.

b) A nagyobb májkrémes doboz hasonló a kisebbhez, a 
hasonlóságuk aránya 2. A hasonló testek felszínéről ta-
nultak miatt tehát a nagyobb doboz felszíne a kisebbé-
nek 4-szerese: 4 ∙ 27,5r = 110r . 345 (cm2).

c) A nagyobb doboz – ismét a hasonlóság miatt – éppen 
8-szor akkora térfogatú, mint a kisebb. Adott sűrűségű 
anyag esetén a tömeg a térfogattal egyenesen arányos, 
tehát a nagyobb dobozban 8 ⋅ 65 g = 520 g tömegű máj-
krém lehet.

1. Ha egy téglalapot megforgatunk az egyik oldalának 
egyenese körül, forgáshenger keletkezik.
Ábránkon a téglalap b hosszúságú oldalára illeszke-
dik a forgástengely, a másik oldal hossza a. A most 
keletkezett henger alaplapja és fedőlapja egy a su-
garú kör, ez a henger alapköre. A két körlap közép-
pontjait összekötő egyenes a henger tengelye. Az 
alap- és fedőlap távolsága a henger magassága, ami 
most b hosszúságú.

2. Azokat a szakaszokat, amelyek a b hosszúságú oldal forgatása során keletkeznek, a henger alkotóinak nevezzük.  
Az alkotók hossza egyenlő a henger magasságával.

3. Az alkotók együtt egy felületet határoznak meg, a henger palástját.

ELMÉLET

forgástengely

b

a a

henger tengelye

b

a a

3 cm

2,5 cm

6 cm

5 cm
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8 .  l e c k e   A  F O R G Á S H E N G E R 21

Adj meg olyan téglalapot, amelyet az egyik oldal egyene- 
se körül megforgatva a kidolgozott feladatban szereplő 
kisebb, illetve nagyobb konzervdoboz keletkezik!

Egy téglalap oldalainak hosszúsága 2,6 cm, illetve 
4,5 cm. Megforgatjuk ezt a téglalapot
a) a rövidebb oldalának egyenese; 
b) a hosszabbik oldalának egyenese
körül. Melyik esetben mekkora a keletkező henger 
felszíne és térfogata?

Oldd meg a 2. feladatot azzal a változtatással, hogy 
nem az oldalegyenesek, hanem a középvonalak egye-
nese körül forgatjuk meg a téglalapot!

1 .

FELADAT

2 .

3 .

Egy 2 cm sugarú, 10 cm széles festőhengerrel dol-
gozva egy fordulattal körülbelül 1,5 ml festéket vi-
szünk fel a falra. 
a) Hány liter festéket vegyünk egy 40 m2 falfelüle-

tű szobához, ha a falfelületet csak egyszer kell 
lefesteni?

b) Milyen magasan áll ennyi festék a 16 cm átmé-
rőjű, henger alakú festékes vödörben?

Egy téglalap egyik oldala 4-szer akkora, mint a 
másik. Igazold, hogy 4-szer akkora térfogatú for-
gáshenger keletkezik, ha ezt a téglalapot a rövidebb 
oldalának egyenese körül forgatjuk meg, mint ha a 
hosszabb oldalának egyenese körül forgatjuk!

4 .

5 .

Egy mobil kerti medence forgáshenger alakú. Az át-
mérője 3 méter, a medencét 1,2 méter magasságig 
töltik fel vízzel. 
a) Mennyi időre lenne elegendő ennyi víz egy 4 tagú 

családnak, amelynek havi átlagos víz fogyasztása 
6 m3?

b) Mennyibe kerül a kerti medence egyszeri feltölté-
se, ha az adott településen a vízdíj és a szennyvíz-
díj együttes összege köbméterenként 620 forint? 
(A csapból kiengedett vízért vízdíjat és szennyvíz-
díjat is fizetünk.)

Ugyanazt a fajta mézet a termelő kétféle henger alakú 
üvegben hozza forgalomba. A magasabb üveg magas-
sága pontosan kétszer akkora, mint a kisebbiké, vi-
szont az átmérője csak feleakkora. A magasabb üveg 
mézet 230 Ft-ért, az alacsonyabbikat 430 Ft-ért árul-
ja. Melyik a jobb vétel (ha az üvegek ára egyforma, 
illetve nem jelentős)?

Egy A4-es méretű vékony kartonlap méretei:  
29,5 cm × 21 cm. Bence egy forgáshengert akar készí-

1 .

HÁZI  FELADAT

2 .

3 .

teni, ezért az ábra szerint két körlapot és egy meg-
felelő méretű téglalapot vág ki a kartonlapból. (Az 
ábrán r a körök sugarát jelenti.)

29,5

21
21 2� r

2rπ

a) Lehetnek-e a körlapok 3 cm, 4 cm, illetve 5 cm 
sugarúak? Ha igen, akkor mekkora felszínű a hoz-
zájuk tartozó henger? Ha nem, akkor miért nem?

b) Ha a kiterített palást egyik oldala éppen 29,5 cm, 
akkor mekkora az A4-es kartonból készíthető 
henger sugara? Hány százalék hulladék keletke-
zik ebben az esetben? (A henger palástja és alap-
körei az ábrának megfelelően vannak kivágva.)

c) Melyik a legnagyobb felszínű henger, amely a 
megadott módon előállítható a kartonlapból?

2rπ

m

r

r

m

4. Az egyenes körhenger palástja görbült felület, de a síkba kiteríthetjük, 
és a kiterítés után egy olyan téglalapot kapunk, amelynek az egyik ol-
dala az alapkör kerületének 2rr hosszával, másik oldala pedig a henger 
m magasságával egyenlő hosszú. 
Ebből adódik, hogy a henger felszíne: A r r m r r m2 2 22r r r= + = +^ h.
A henger térfogata az alapterület és a magasság szorzata: V r m2r= .
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9 Hengerszerű testek

Ha egy síkidomot a síkjával nem párhuzamos vektorral eltolunk, akkor az eltolás 
során „súrolt” térrészt hengerszerű testnek nevezzük. A testet két egybevágó, egy-
mással párhuzamos síkidom – az alaplap és a fedőlap –, valamint a palást határolja. 
A paláston az eltolásnál egymásnak megfelelő pontokat összekötő szakaszokat 
a henger alkotóinak nevezzük. Az alkotók – a származtatásból adódóan – egy-
mással párhuzamos, egyenlő hosszúságú szakaszok. 

Az alap- és fedőlap síkjának távolságát a henger magasságának nevezzük. 

Ha a kiindulásul vett síkidom sokszög, akkor a hengerszerű testet hasábnak 
szoktuk nevezni, más esetekben a legtöbbször egyszerűen hengernek.
Ha az eltolás vektora merőleges a kiindulásul vett síkidom síkjára, akkor egye-
nes hengerszerű test keletkezik, ellenkező esetben pedig ferde hengerszerű test. 
Az egyenes hengerszerű testeknél a magasság egyenlő az alkotók hosszával, a 
ferde hengerszerű testek magassága kisebb az alkotók hosszánál.

Az előző leckében megismert forgáshenger olyan egyenes henger, amelynek az alaplapja kör.
A köznyelvben a henger szó leginkább az egyenes körhengert jelenti, a matematikában általánosan a hengerszerű testeket.

A hengerszerű test felszíne és térfogata:  A T T2 alaplap palást$= +  V T malaplap $=

ELMÉLET

Egy falfesték „kiadósságát” így adta meg a gyártó:  
8-9 m2/liter. 
a) Hány m2 felület festéséhez elegendő festék van egy 

15 literes vödörben?
b) Milyen vastag festékréteggel számolt a gyártó cég?
c) A szobafestők gyakran nem méricskélik a falfelületet, 

hanem azt mondják, hogy a kifestendő lakás alapte-
rületét meg kell szorozni 3-mal (az oldalfalakat és a 
mennyezetet le kell festeni, az ajtókat és az ablakokat 
pedig nem). Hány vödör festékre van szükség a szo-
bafestő szerint egy 53 m2-es lakás kifestéséhez, ha egy 
vödörben 15 liter falfesték van, a festék „kiadóssága”  
8-9 m2/liter, és minden felületet kétszer kell lefesteni?

Megoldás
a) A 15 liter festék 15-ször akkora területre elegendő, mint 

az 1 liter, tehát 120-135 m2-hez.

KIDOLGOZOTT FELADAT

b) Az 1 liter festék térfogata 1 dm3, a 8-9 m2 terület 800-
900 dm2-t jelent. Ha mindenütt azonos vastagságú fes-
tékréteget képzelünk el, akkor a befestett felületet gon-
dolhatjuk egy olyan hengernek, amelynek a térfogata 
éppen 1 dm3, az alapterülete pedig 800-900 dm2 körüli 
érték. A henger térfogatát az alaplap alakjától függetle-
nül a V T malaplap $=  képlettel számolhatjuk ki, amelyből 
most a henger magasságát szeretnénk meghatározni: 

m T
V
alaplap

= . 

Ha 800 dm2-nek vesszük az alaplap területét, akkor 

,m 800
1 0 00125= =  dm-t kapunk, ami 0,125 mm.

Ha 900 dm2-nek vesszük az alaplap területét, akkor az 
előbbihez hasonló számítással 0,111 mm-t kapunk.
A gyártó tehát körülbelül 0,11-0,13 mm-es festékréteg-
vastagsággal számolt a kiadósság megállapításakor.

magasság (m)alkotó

fedőlap

alaplap

ferde hengerszer test (ferde henger)ű

magasság (m)alkotó

fedőlap

alaplap

egyenes hengerszer test (egyenes henger)ű
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A Velencei-tó vízfelülete körülbelül 26 km2, a tó átla-
gos mélysége 1,5 méter. Becsüld meg, hány köbméter 
víz lehet összesen a tóban! Az eredményt normál-
alakban add meg! 
Emlékezz! A számok normálalakja egy kéttényezős 
szorzat: a ∙ 10k, ahol 1 # |a | 1 10 és k ! Z.

A képen látható születésnapi torta tésztáját egy négy-
zet alapú egyenes hasábból és egy kettévágott forgás-
hengerből illesztették össze. (A forgáshenger alapköré-
nek az átmérője egyenlő a négyzet oldalával.)

1 .

FELADAT

2 .

Becsüljük meg, hány embert kínálhatunk meg 
a tortával, ha tudjuk a következőket:
– a négyzet alapú részt egy 20 cm oldalhosszúsá-

gú formában sütötték;
– a torta magassága 8 cm;
– egy személyre egy átlagos, téglatest alakú, kö-

rülbelül 3 × 8 × 5 cm-es szeletnek megfelelő 
mennyiséggel számolunk! 

Egy 7,2 cm belső átmérőjű, 3,5 deciliteres, henger 
alakú bögre áll a polcon. 
a) Mekkora a bögre (belső) magassága?
b) Mekkora magasságban áll a víz a bögrében, ha 

1,5 dl-t töltöttünk bele?
c) Hány mm-rel emelkedik meg a víz szintje, ha a 

bögrében 1,5 dl víz van, és egy 3 cm átmérőjű 
vasgolyót teszünk bele?

3 .

Egy ferde körhenger alapköré-
nek átmérője 3,74 cm, alkotói 
8,28 cm-esek. Mekkora a hen-
ger magassága, ha az alkotók és 
az alaplap síkjának a szöge
a) 60°;  b) 85°? 

Mekkora az 1. házi feladatban megadott hengerek 
térfogata?

1 .

HÁZI  FELADAT

2 .

Körülbelül hány köbmé-
ter vizet kell a Balatonba 
„tölteni” ahhoz, hogy 
a víz szintje mindenütt 
15 cm-rel emelkedjen? 
Válaszodat normálalak-
ban add meg! A Balaton 
vízfelületének területe 
körülbelül 590 km2.

3 .

c) A szobafestő szerint (a kétszeres festést is figyelembe véve) 6 ⋅ 53 m2 = 318 m2 felületre kell festék. A feladat a) részében 

kiszámítottuk, hogy 1 vödör festék 120-135 m2 felületre elegendő. Ha 135 m2-rel kalkulálunk, akkor ,135
318 2 4.  vödör, ha 

pedig 120 m2-rel, akkor ,120
318 2 7.  vödör festékre van szükség. Tehát 3 vödör festéket érdemes vennünk.

m

α

a
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