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1. Milyen szabály alapján kaptuk az előző rajzból a következőt? Segítenek a következő 
szavak: elforgattuk, kétszeresére növeltük, felére csökkentettük, nyújtottuk, csök-
kentettük, tükröztük, eltoltuk. 

2. Rajzolj a nyilak szerint a rácsokba! 

3. Folytasd a nagyítást! A második alakzaton minden szakasz kétszer olyan hosszú le-
gyen, mint az elsőn!

Hasonlóság, egybevágóság
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Kezdd az adott ponttól, és minden nyíl

a)  1 négyzetrács szélességét jelentse!   b)  2 négyzetrács szélességét jelentse!

Mely alakzatok hasonlók?
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1. Hajts négy részre 4 írólapot! Rajzold a meghajtogatott lapokra külön-külön az alábbi 
alakzatokat, nyírd körbe mind a négy réteget!

2. Színezd azonos színnel a hasonló alakzatokat!

3. Rajzold a füzetedbe az itt látható alakzatot!

4. Az ábrán látható alakzatokat darabold vonalakkal két egybevágó alakzatra! Amelyiket 
tudod, bontsd fel (darabold) többféleképpen is!

5. A Tolforg játék tartozékai kö-
zött piros és sárga négyzetek, 
valamint sárga és zöld körlapok 
találhatók. Töltsd ki a táblázatot 
a grafikon alapján!

a) b) c) d)

e)  Tegyél egymásra először két különböző alakú alakzatot, majd két ugyanolyan 
alakú alakzatot! Mit figyeltél meg?

Kösd össze azokat, amelyek az alakjuk mellett méretükben is azonosak!

Végezd el az eltolását, a tükrözését és az elforgatását is!
Az eredetivel egybevágó vagy hasonló alakzatot kaptál?
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1. Hány gyufaszálból építette Feri az alábbi alakzatokat?

2. Rajzold le nyilakkal az alakzatokat! Hány lépésre volt szükség a megrajzolásukhoz, írd 
az alakzatokba! A piros nyíl hossza egy négyzetrács szélességét jelenti.

3. Előbb becsülj, majd mérd meg az otthoni íróasztalod asztallapjának oldalhosszait! Írd 
le az adatokat, és számold ki az asztallap kerületét!

4. Mérd meg az oldalakat milliméteres pontossággal! Számítsd ki a sokszögek kerü-
letét!

A
B DC

Becslés: Hosszúsága:  a =  cm.
   Szélessége:   b =  cm.
Mérés: Hosszúsága:  a =  cm.
   Szélessége:   b =  cm.
K = a + b + a + b.
K =  cm +  cm +  cm +  cm.
K =  cm.

a a

b

c

d
b
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K = a + b + c =  mm. K = a + b + c + d =  mm.

a =  mm

b =  mm

c =  mm

a =  mm

b =  mm

c =  mm

d =  mm

A kerület

Keríts körül 30 négyzetrácsot a füzetedben! Keress több megoldást! Minden alka-
lommal számold meg, hány lépésre volt szükség!
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1. Ica olyan téglalapot rajzolt, amelynek ke-
rülete 28 cm, egyik oldalának hossza pedig 
5 cm. Mekkora a hosszabbik oldala?

2. Egy téglalap alakú kertet szeretnénk bekeríteni. Milyen hosszú dróthálóra van szük-
ségünk, ha a kert szélessége 16 m 50 cm, hosszúsága pedig háromszor ekkora?

3. Mekkorák lehetnek annak a téglalapnak az oldalai, amelynek kerülete 32 cm, oldalai 
pedig centiméterben mérve egész számok? Keress több megoldást! Rajzold meg kö-
zülük a négyzetet a füzetedben!

4. Számítsd ki a négyzetek kerületét, ha oldalaik hossza

5. Hány méter kerítésre van szükség a telek bekerítéséhez, ha a kapu 4 méter széles?

6. Számítsd ki a négyzet kerületét vagy oldalának hosszát a táblázat adatainak segítségével!

7. Egy négyzet oldala 5 cm, egy másik négyzet oldala háromszor ekkora. Számítsd ki 
mindkét négyzet kerületét! Hányad része a kisebbik négyzet kerülete a nagyobbik 
kerületének?

8. Egy kert hosszúsága 36 m, szélessége 14 m. Mekkora a kert kerülete?

 cm

 cm

 cm5 cm

a (cm) 1 cm
b (cm) 16 cm
K (cm) 32 cm 32 cm 32 cm

a)  20 cm!            b)  2 dm 5 cm!            c)  1 m 6 dm 9 cm!            d)  1 m 8 cm!

a)     40 m       b)                 40 m

18 m12 m
16 m

HÁZ

KAPU

18 m
12 m

16 m
HÁZ

KAPU

Oldalának hossza (cm) 2 5 10 13 75 2500
Kerülete 52 2400

Hogyan változik a kert kerülete, ha
a)  minden oldalát 4 m-rel megnöveljük? b)  minden oldalát 5 m-rel csökkentjük?
c)  a hosszabb oldala 4 m-rel csökken, a rövidebb oldala 4 m-rel nő?
d)  a hosszabb oldala kétszeresére nő, a rövidebb oldala felére csökken?




