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Bevezetés
Szakdolgozatomban olyan témát választottam, amelynek kifejtése nagymértékben
hozzájárulhat ahhoz, hogy tanárként interaktív módszerekkel színesíthessem az órákat. A
kockát, mint kiindulópontot a logikai játékok iránti érdeklődésem, a tanítás iránti
elhivatottságom és az érdekes matematika feladatok megoldása iránti lelkesedésem is
inspirálta.
Nagyon sok kockával kapcsolatos logikai játék létezik, kiskorom óta én is próbálok
lépést tartani ezeknek a játékoknak a fejlődésével. Szakdolgozatomban többször felbukkan
például a magyar találmányú Rubik kocka, valamint kitérek arra is, hogy egy másik logikai
játék, a kaméleon kocka hogyan használható eredményesen a tanítás során.
Diplomamunkámban szeretném megmutatni, hogy a kockával kapcsolatos feladatok
a matematika számos területén megjelennek, és megoldásuk hozzájárulhat több
matematikai probléma könnyebb megértéséhez, eredményesebb tanításához. A kocka
elsődlegesen térszemlélet fejlesztésre alkalmas, ebből következően az ebbe a típusba
tartozó feladatmegoldásokat hosszabban tárgyalom, de kitérek az algebrai alkalmazás
lehetőségeire is, emellett bemutatok síkbeli, négyzettel kapcsolatos példákhoz hasonlóan
megoldható analóg térbeli, kockával kapcsolatos feladatokat. Számos olyan példa tárgyalása
is részét képezi szakdolgozatomnak, amelyek ily módon nem analogizálhatók.
Ami a feladatok megoldását illeti, a kockával kapcsolatos problémákkal már az
ókorban is foglalkoztak a tudósok, például a kockakettőzés problémája kapcsán. A
dolgozatomban szereplő példák, valamint a megoldásukat elősegítő interaktív tanítási
módszerek elsődleges célközönségét azok a diákok jelentik, akiket leendő tanárként tanítani
szeretnék, tehát az általános iskola felső tagozatos diákjai és a gimnáziumi tanulók. Ezen
túlmenően érintek néhány egyetemi matematikai tudást igénylő témakört is, ilyen például az
n dimenziós kocka fogalma, elgondolkodtatás céljából - a megoldások szerepeltetése nélkül további feladatokat tűzök ki az egyes témakörök végén. A feladatokat a felhasznált
irodalomban említett könyvekben és internetes oldalakon talált ötletek alapján fogalmaztam
meg, csoportosítottam.
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Fontos célul tűztem ki azt, hogy a tárgyalt feladatok nagy részéhez szemléltető
modelleket

is

társítsak,

mert

úgy

gondolom,

hogy

segítségükkel

hatékonyabb,

eredményesebb a tanulás folyamata. A szemléltető eszközök nagy részét itthon saját kézzel
készítettem el, illetve témavezetőmtől, Holló-Szabó Ferenc Tanár Úrtól, a matematikai
múzeum vezetőjétől kaptam. Ezen modellek felhasználásával eredményesen tanítottam
algebrai képleteket kockával kapcsolatos feladatokon keresztül az iskolai gyakorlatom során.
Az itt megszerzett, valamint magántanárként összegyűjtött tanítási tapasztalataimat is
felhasználtam a szakdolgozat megírásához. Remélem sok tanár és diák számára hasznos lesz
a példatár formájú, módszertani ötletekben gazdag szakdolgozatom.
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1. Térszemléletfejlesztő feladatok
Ebben a részben azokat a kockával kapcsolatos feladatokat és azok megoldásait
gyűjtöm össze, amelyek a diákok térszemléletét fejlesztik.

1.1

„Festős” feladatok
Azért érdekesek ezek a feladatok, mert az általános iskola felső tagozatától egészen a

középiskoláig minden korosztály számára lehet közöttük olyat találni, amely kellő kihívást
jelent a diákoknak.

Feladat: Képzeld el, hogy egy 27 db piros kiskockából felépülő 3x3x3-as nagykockát
belemártunk egy sárga festékes bödönbe.
a) Hány kiskockának lesz pontosan 1 db sárga
oldala?
b) Hány kiskockának lesz pontosan 2 db sárga
oldala?
c)

Hány kiskockának lesz pontosan 3 db sárga
oldala?

d) Hány kiskockának marad minden oldala piros?
e) Válaszolj az a), b), c), d) kérdésekre akkor is, ha kiindulópontunk egy 64 piros
kiskockából álló 4x4x4-es nagykocka, egy 125 kiskockából álló 5x5x5-ös nagykocka,
egy 216 kiskockából álló 6x6x6-os nagykocka, egy n³ db kiskockából álló n x n x n -es
nagykocka.

Segítőkérdések:
 Először csak a kocka 1 oldalát képzeljünk el! Hol helyezkednek el a pontosan 1
oldalukon festékes kiskockák a 3x3x3-as, a 4x4x4-es, az 5x5x5-ös és a 6x6x6-os
nagykocka esetében ezen az oldalon?
 Hány db pontosan 2 oldalán festett kiskocka helyezkedik el egy élen a 3x3x3-as,
4x4x4-es, az 5x5x5-ös és a 6x6x6-os nagykockák esetében?
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 Egy kockának hány db csúcsa van? És hány db csúcskockája?

Megoldás, megjegyzések:
a) 6 db kiskockának lesz pontosan 1 db sárga oldala.
b) 12 db kiskockának lesz pontosan 2 db sárga oldala.
c)

8 db kiskockának lesz pontosan 3 db sárga oldala.

d) 1 db kiskockának lesz pontosan 0 db sárga oldala.
e) A megoldásokat az egyszerűbb áttekinthetőség kedvéért először táblázatba foglalom,
majd utána magyarázom meg.

3 oldalukon

2 oldalukon

1 oldalukon

festett

festett

festett

kiskockák

kiskockák

kiskockák

darabszáma

darabszáma

darabszáma

3x3x3

8

12

4x4x4

8

5x5x5

A

Festetlen

Összes

kiskockák

kiskocka

darabszáma

darabszáma

6

1

27

24

24

8

64

8

36

54

27

125

6x6x6

8

48

96

64

216

nxnxn

8

12  (n  2)

6  (n  2)2

(n  2)3

n3

nagykocka
mérete

Ennek a feladatnak a korábbi pontjai már tudatosították a gyerekekben, hogy
a kiskockáknak 0, 1, 2 vagy 3 festett oldala lehet. Most az a lépés hiányzik, hogy a
gyerekek ki tudják számolni, hogy pontosan hány db van ezekből a kiskockákból egyre
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nagyobb kockák esetében, valamint általánosítani is tudjanak. A nagykocka
méretének növekedésével nehezül egy kissé a feladat, de ha a gyerekek
végigszámolják 3x3x3-tól 6x6x6-os méretig a bizonyos tulajdonságú kiskockák számát,
akkor utána már nagy eséllyel rájönnek az n x n x n -es nagykockára történő
általánosításra is.
Azt a legkönnyebb észrevenni, hogy a pontosan 3 oldalon festékes kiskockák,
tehát a „csúcskiskockák” száma a kocka méretének növekedésével nem változik,
mindig 8 db lesz. Így az n x n x n -es kocka esetében is 8 db lesz, hiszen a kockának 8
db csúcsa van és minden csúcsba akármekkora kocka esetében is csak 1-1 kiskockát
tudok elhelyezni, tehát a számuk nem növekszik a kocka méretének növelésével.
Ezután következhet a pontosan 2 oldalon festékes úgynevezett „élkockák”
megvizsgálása. Minden kockának 12 éle van, de ebben az esetben, ha növelem a
nagykocka méretét, akkor növekszik az egy élen elhelyezkedő kiskockák száma. Egy
élen levő ilyen tulajdonságú kiskockák számát mindig úgy kapom meg, hogy a kocka
oldalhosszából elveszem a 2 db csúcsot. Így egy n x n x n -es nagykocka egy élén
(n  2) db pontosan 2 oldalán festett kiskocka helyezkedik el. Ezután ezt beszorzom

12-vel, hiszen minden kockának 12 éle van. Így megkapom a teljes képletet:

12  (n  2) .
Most pedig vizsgáljuk meg a pontosan 1 oldalukon festett kiskockákat,
amelyekről tudjuk, hogy az oldalak közepén helyezkednek el, és úgy kaphatjuk meg
őket, hogy egy oldalról elveszem azokat a kiskockákat, amelyek élen helyezkednek el,
mivel azoknak vagy 2, vagy 3 db festett lapjuk van. A gyerekeknek nagy segítség lehet
a következő szemléltető ábra, amely egy oldalt szemléltet szemből. Az ábrán
narancssárgára színeztem azokat a kiskockákat, amelyeket el kell távolítani ahhoz,
hogy megkapjam a pontosan egy oldalon befestett kiskockák darabszámát.

-7-

Az ábra segítségével nagy valószínűséggel a legtöbb diák megsejti, hogy az
ilyen tulajdonságú kockák darabszáma egy oldalon egy négyzetszám lesz, mert a
középen megmaradó alakzatnak minden oldala ugyanakkora (a kocka eredeti
oldalhossza-2). És mivel a kockának 6 oldala van ezért összességében 6  (n  2)2 db
ilyen tulajdonságú kocka lesz az n x n x n -es kocka esetében.
Már csak a festetlen kockák darabszámát kell megvizsgálnunk. Ezt pedig úgy
magyaráznám el a gyerekeknek, hogy megfogjuk a kiskockákból összeállított
nagykockát és vonalzóval „levágjuk” az összes olyan kockaszeletet, amely festékes.
Így 6 vágást kell csinálnunk, mert a kockának 6 oldala van, és ha ezt a 6 db szélső (a
kocka oldalhosszának megfelelő vastagságú) szeletet levágjuk, akkor megkapjuk a
nem festékes kockákat. Így belül egy olyan kockát kapunk, amelynek minden éle

(n  2) hosszúságú, hiszen minden oldalhosszat 2-vel csökkentettünk az egymással
párhuzamos 2 db kockaszeletek levágásával. Tehát összesen (n  2)3 db 0 oldalán
festékes kiskocka van egy n x n x n -es nagykockában.

Most már csak az van hátra, hogy a gyerekek meggyőződjenek arról, hogy jól
számoltak, vagyis hogy egy kiskocka sem maradt ki, és egyiket sem számolták kétszer.
Ezt úgy tehetik meg, hogy leellenőrzik, hogy 8  12  (n  2)  6  (n  2)2  (n  2)3  n3
egyenlőség

teljesül-e.

A

baloldalt

tovább

bontva:

8  12n  24  6n2  24n  24  n3  6n2  12n  8  n3 . Így egy kockával kapcsolatos

feladat könnyen megjelenhet algebra órán is az azonosságok gyakorlásánál.

Feladat: Aladár egyszínű kiskockákból összeállított egy
nagyobb kockát és ennek a nagyobb kockának néhány
oldalát befestette más színűre. Ezután, szétszedte újra
kiskockákra és megállapította, hogy 45 kocka festetlen
maradt.
a) Ki tudod találni, hogy hány kiskockát használt fel Aladár a nagykocka elkészítéséhez
és hogy melyik oldalait festette be?
b) Ha Béla egy ugyanakkora nagykockát készített, mint Aladár és ő is csak néhány
oldalát festette be, akkor hány darab festetlen kiskockát kaphatott?
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Segítőkérdések:
 A festetlen kiskockák száma mindig kifejezhető egy háromtagú szorzattal. Melyek
lehetnének a szorzat szorzótényezői?
 Milyen test marad vissza, amikor elveszed a festett oldalú kiskockákat?
 Csak egy lehetőség van arra, hogy ily módon 45 festetlen kiskockát kapjunk. Vajon
miért?

Megoldás, megjegyzések:
a) Mivel a festetlen kiskockákat úgy állítom elő, hogy a festett oldalú kiskockákból álló
szeleteket levágom a nagykockából, ezért a festetlen kiskockák mindenképpen egy
téglatestet alkotnak. Ezen téglatestek oldala minimum  n  2  egy n x n x n -es kocka
esetében, mert ha mind a 6 oldalt befestem, és levágom a hozzájuk tartozó
szeleteket, akkor is ennyi biztosan marad egy oldalon. Jelen esetben viszont csak
néhány oldalt festek be, így akár lehet  n  1 és n is a festetlen kockákból álló
téglatest oldala. Tehát a 45-t elő kell állítanom 3 tényezős szorzat alakban. 45=3 2·5,
tehát ezt csak egyfajtaképpen tehetem meg. Mivel ennek a téglatestnek van egy 5
egység hosszúságú oldala, ezért a szóban forgó nagykocka minimum 5x5x5-ös. 6x6x6os nem lehet, mert ha mind a 6 lapját befestem, akkor is 64 festetlen kiskockája van,
tehát Aladár 125 kiskockából állított össze egy 5x5x5-ös nagykockát. Ha a festett
oldalak levágása után egy 3x3x5-ös téglatestünk maradt, akkor a kockának 2 db
párhuzamos oldalpárját festette be Aladár.
b) Az előző pontban láttuk, hogy a téglatest oldalainak a mérőszáma 3, 4 vagy 5 egység
lehet. Ha az összes oldalát befestette volna Béla, akkor kapnánk a 3x3x3-as 27 db
festetlen kiskockából álló kockát, de ő is csak néhány oldalát festette be, így ez az
eset nem megoldása ennek a feladatnak. Ha valamelyik oldalát nem festette be,
akkor 3x3x4-es 36 db festetlen kiskockából álló téglatestet kapunk, miután
eltávolítjuk a festett kiskockákat. Ha két oldalát nem festette be, akkor ez
kétfajtaképpen is előfordulhat. Ha két szomszédos oldal maradt festetlen, akkor
3x4x4=48 db festetlen kiskockát eredményez. Ha két párhuzamos oldal maradt
festetlen, akkor 3x3x5=45 db kiskocka lesz festetlen. Ha 3 oldalát nem festette be,
akkor ez is kétfajtaképpen fordulhat elő. Első lehetőség, hogy egy sarokkocka által
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meghatározott 3 oldalt nem festette be. Ebben az esetben 4x4x4=64 kiskocka lesz
festetlen. A másik eset, amikor a 3 festetlen oldal úgy helyezkedik el, hogy veszek 2
párhuzamos és egy rájuk merőleges oldalt. Ebben az esetben 3x4x5=60 a festetlen
kiskockák száma. Ha 4 oldalt nem festett be, akkor kettőt festett be, amit
kétfajtaképpen tehetett meg. Első esetben két egymással párhuzamos oldalt festett
be. Ekkor 3x5x5=75 festetlen kiskocka van. Második esetben viszont két egymással
szomszédos oldalt festett be. Ekkor 4x4x5=80 a festetlen kiskockák száma. Ha csak
egy oldalt festett be, akkor 4x5x5=100 db kiskocka marad festetlen. Ha pedig egyet
sem festett volna be, akkor 5x5x5=125, tehát az összes kiskocka festetlen lenne, de a
feladat alapján néhányat befestett, így ez nem megoldás. Minden esetet
megvizsgáltunk, tehát Béla 36, 45, 48, 60, 64, 75, 80, 100 festetlen kiskockát
kaphatott.

A „3. Analóg feladatok a négyzetre és a kockára” című fejezetben tárgyalok majd egy
olyan, ebbe a témakörbe is beletartozó feladatot, amelyben megvizsgálom, hogyan
festhetem egy 3x3x3-as nagykocka 27 kiskockájának oldalait zöldre, kékre és sárgára úgy,
hogy azokból zöld, kék és sárga színű 3x3x3-as nagykocka is kirakható legyen.

Egy további feladat ebben a témakörben:

Feladat: Egy kocka alakú sütemény minden oldalát bekentük egyenletesen csokoládémázzal.
Hány ember ehet belőle igazságosan, ha „igazságos” alatt azt értjük, hogy mindenki
ugyanannyi süteménykockát eszik és a csokoládémázból is egyenlő nagyságú felület jut
mindenkinek, amennyiben
a) 8 db
b) 27 db
c) 64 db
d) n3 db
egybevágó kisebb kockára vágjuk szét a süteményt?

Segítőkérdés:
 Hány ember között tudunk elosztani 8, 27, 64, n3 süteménykockát igazságosan?
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1.2. A kocka síkmetszetei
Ebben a részben olyan feladatok bemutatása a célom, amelyek segítségével a
gyerekek megtanulhatják, hogy a kockának milyen metszetei keletkeznek, ha egy egyenes
síkkal elvágjuk.

Feladat: A kockát elmetsszük egy síkkal.
a) Vajon milyen síkidomok fordulhatnak elő síkmetszetként?
b) Minden háromszög metszet egybevágó? Miért? / Miért nem?
c) Hol kell elmetszeni a kockát ahhoz, hogy a legnagyobb területű téglalap metszetet
kapjuk? Hány ezzel egybevágó síkmetszete van a kockának?
d) Hol kell elmetszeni a kockát, hogy a legnagyobb területű szabályos háromszög
metszetet kapjuk? Hány db ezzel egybevágó síkmetszete van a kockának?

Segítőkérdések:
 Hány oldala van a kockának? Mitől függ, hogy hány oldala lesz a síkmetszetnek?
 Hány oldalát kell keresztülvágni a kockának ahhoz, hogy egy háromszöget kapjunk
síkmetszetként?
 Maximum hány oldalú síkmetszet fordulhat elő?

Megoldás, megjegyzések:
a) Ezt a feladatot úgy adnám fel a gyerekeknek, hogy mindenkinek adnék gyurmát,
amiből tudnak csinálni kockát és a vonalzójukkal vagy szikével (mint síkkal)
kísérletezhetnének, hogy milyen síkmetszeteket tudnak előállítani.
A segítőkérdésekkel rávezetném a diákokat, hogy a síkmetszet minden oldala
úgy keletkezik, hogy a kockának az egyik oldalát keresztülvágjuk az adott síkkal. A
kocka 3 oldalát kell keresztülvágnunk ahhoz, hogy háromszöget, négyet, hogy
négyszöget, ötöt, hogy ötszöget és hatot, hogy hatszöget kapjunk síkmetszetként.
Mivel a kockának 6 oldala van, ezért maximum 6 oldalú síkidom lehet a síkmetszet, 6nál több oldalát nem tudjuk keresztülvágni a kockának, mivel nincsen több oldala.
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Ezután következhet annak vizsgálata, hogy milyen három-, négy-, öt- és
hatszögek fordulhatnak elő síkmetszetként a valóságban. Ehhez nagy hasznunkra
lehetnek a diákok által kikísérletezett eredmények. A táblára felrajzolva gyűjteném
össze, hogy mely metszeteket sikerült már felfedezniük, és ha valamelyik diák esetleg
nem találta meg valamelyiket, akkor megkérném azt a diákot, aki az adott metszetet
megtalálta, hogy magyarázza el a társának a megtalált síkmetszet előállításának
módját, mert ez nagyon hasznos mindkettejük számára. A magyarázó diák
megerősíti, jobban megalapozza a tudását, ugyanakkor a magyarázatot hallgató diák
is élvezi annak hasznát, hogy egy társától tanulhat, mert ezáltal azt is láthatja, hogy ő
is képes ugyanarra, amire vele egyidős társa.
A lehetséges síkmetszetek a következők:

nem szabályos háromszög

paralelogramma

nem szabályos ötszög

szabályos háromszög

téglalap

szabályos hatszög
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trapéz

négyzet

Itt megjegyezném, hogy még rombusz metszetet is kaphatunk, amennyiben az
ábrán látható paralelogramma azon 2 szemközti csúcsát, amelyek nem a kocka
csúcsában

helyezkednek

el,

az

oldalfelező

pontokra

paralelogramma metszet minden oldala egy a és egy

helyezzük.

Ekkor

a

a
befogójú derékszögű
2

háromszög átfogója lesz. Tehát minden oldala egyenlő lesz, viszont az átlói nem, mert
az egyik testháló, a másik viszont csak lapátló hosszúságú. Így a keletkezett metszet
rombusz lesz.
A metszeteket bemutató óra végén mindenképpen megmutatnám a
diákoknak az általam készített papírmodelleket is, amelyek szemléltetik a kocka
téglalap-, rombusz- és hatszögmetszetét. Ezáltal azok is láthatnák, megvizsgálhatnák
a metszeteket, akik az óra addig eltelt részében még nem tudták ezeket előállítani, a
többiek tudása pedig továbbfejlődhet a papírmodellek által. Tervezem, hogy a már
meglévő színes papírmodelljeim mellé a hiányzó metszeteket szemléltető modelleket
is elkészítem, hogy még jobban megkönnyítsem a témakör elsajátítását, megértését a
gyerekek számára.
b) A kocka nem minden háromszög metszete egybevágó, hiszen már az a) pontban is
láttunk példát szabályos és nem szabályos háromszög metszetre is.
Most vizsgáljuk meg részletesebben is, hogy az egyes esetekben milyen
háromszög metszetet kapunk. Ha a síkot 3, páronként
szomszédos lapátlóra fektetjük, akkor szabályos háromszög
metszetet kapunk. Ha ezt a síkot az ábrán látható módon
párhuzamosan eltoljuk a nyíl irányába, akkor újabb szabályos
háromszög metszeteket kapunk.
Ha csak az egyik csúcsot toljuk el (például a C-t C1-be az
ábrán) úgy, hogy a síkmetszet még mindig háromszög maradjon
akkor egyenlőszárú háromszög metszetet kapunk, mert mind a
két új oldalhossz egy derékszögű háromszög átfogója és ezek a
derékszögű háromszögek egybevágóak. Az ábrán a két új
oldalhossz BC1 és AC1 is egy olyan derékszögű háromszög átfogója, melynek befogói:
DC1 és a kocka oldalhossza. Így BC1=AC1, tehát a háromszög egyenlő szárú.
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Ha pedig pontosan kettő csúcsot tolunk el különböző
vektorokkal úgy, hogy még háromszög metszetet kapjunk, akkor
egy teljesen általános háromszöget kapunk.
c) A kocka egyik lapjának az átlója mentén kell végigvágni a
szemközti lapátlóig. Így, amennyiben a kocka éle a hosszúságú volt, egy olyan
téglalapot kapunk, melynek oldalai: a és a 2 . Így területe a 2 2 . Ebből minden
oldalhoz 2 tartozik, de ekkor mindegyiket kétszer számoltuk, tehát összesen 6 db
ilyen téglalapunk lesz.
d) Úgy kell elmetszeni a kockát, hogy a szabályos háromszög oldala

a 2 legyen. A sík, amellyel elmetszem 3 csúcsra illeszkedik a kép
alapján. A szabályos háromszög oldalai páronként szomszédos
lapátlók, területe

a2 3
. Minden csúcsból tudok egy ilyen
2

háromszöget rajzolni, így 8 db egybevágó ilyen metszet lesz.

Feladat: Bizonyítsuk be, hogy egy kocka síkmetszete
a) nem lehet szabályos ötszög,
b) lehet szabályos hatszög. Milyen síkkal kell elmetszeni a kockát, hogy szabályos
hatszöget kapjunk?

Megoldás:
a) A kockának azért nincsen szabályos ötszög metszete, mert
ha a kockát ötszögben metsszük, akkor pontosan 1 db
oldalt nem metszünk. Tehát biztosan metszünk 2 db
párhuzamos oldalt és így keletkezik 2 db párhuzamos
oldala a metszetnek is. A szabályos ötszögnek azonban
nincsenek párhuzamos oldalai, ezért lehetetlen a kockát
egy síkkal szabályos ötszögben metszeni.
b) A kocka

szabályos hatszög metszetét úgy kapjuk, hogyha egy testátló

felezőmerőleges síkjával metszük el a kockát. Az ábrán levő hatszög metszet úgy
keletkezett, hogy a KL testátló felezőmerőleges síkjával metszettük el a kockát. Ha ezt
a síkot eltolnánk a testátlón úgy, hogy az AB szakasz a ZY szakaszba kerüljön, akkor
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kapnánk a legnagyobb területű szabályos háromszög metszetet. Ez fordítva is
működik, vagyis ha az XYZ szabályos háromszög metszetből indulunk ki és a szabályos
háromszöget kimetsző síkot a KL testátló O felezőpontjába toljuk, akkor kapjuk az
ábrán levő szabályos hatszög metszetet.
Ahhoz, hogy bebizonyítsuk, hogy ABCDEF egy szabályos hatszög, először is be
kell látnunk, hogy a csúcsai egy síkban vannak mégpedig a KL testátló
felezőmerőleges síkjában. Ehhez meg kell mutatnunk, hogy bármelyik csúcspont
egyenlő távolságra van a K és az L pontoktól. A csúcs a ZM szakasz felezőpontja. AKZ
és AML háromszögben AK és AL is egy a és egy a/2 befogójú derékszögű háromszög
átfogója, így egyenlő hosszúságúak, tehát igaz, hogy A egyenlő távolságra van K-tól és
L-től is. A többi csúcs esetében is hasonló módszerrel megmutatható, hogy benne
vannak a KL testátló felezőmerőleges síkjában.
Ahhoz, hogy szabályos hatszög keletkezzen, kell még az is, hogy az oldalai
egyenlő hosszúságúak legyenek. A hatszög minden oldala a kocka lapátlójának a fele,
mert mindegyik középvonala egy olyan háromszögnek, amelynek az alapja a kocka
lapátlója. Például AB középvonal a ZMY háromszögben, tehát AB=

ZY
vagyis a kocka
2

lapátlójának a fele.
Szükséges még megmutatni, hogy a hatszög belső szögei egyformák,
mégpedig 120°-osak. Mivel a hatszög csúcsait az O ponttal összekötve olyan
szakaszokat kapunk, amelyek szintén egyenlőek a kocka lapátlójának a felével, ezért
behúzva ezen szakaszokat szabályos háromszögek keletkeznek, így bármely csúcsnál
levő szög 60°+60°=120°.
Ezáltal bebizonyítottuk, hogy egy kocka síkmetszete lehet szabályos hatszög.

Feladat: Mekkora a kocka azon részének térfogata, amelynek pontjai közelebb vagy
ugyanolyan közel vannak a kocka középpontjához, mint bármelyik csúcshoz. (Reményi
Gusztávné Kati nénitől, a híres matematikustól hangzott el a kérdés.)

Megoldás:
Ha a kockát felosztjuk 8 db kiskockára a következő oldalon levő ábrán látható módon,
akkor minden egyes kiskockához hozzátartozik az eredeti kocka középpontja és 1 db eredeti
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kockacsúcs. Az egyes kiskockákban, ha
megpróbáljuk eldönteni, hogy a pontjai a
középponthoz

vagy

valamely

kockacsúcshoz vannak-e közelebb, akkor
elég

megvizsgálnunk,

hogy

közelebb

vannak-e a középponthoz vagy az adott
kiskockában levő eredeti kockacsúcshoz,
hiszen ha egy pont valamelyik csúcshoz közelebb lesz, mint a középponthoz, akkor ez lesz az
a csúcs. Így elég megvizsgálnunk 1 db ilyen kiskockát, hiszen a többi is hasonlóan fog
működni.
Egy kiskockában az eredeti kockacsúcsot és az eredeti kocka középpontját összekötő
szakasz egy testátló. Ennek a testátlónak a felezőmerőleges síkjával kell elmetszeni a
kiskockát, ahhoz hogy megkapjuk azon pontokat, amelyek egyenlő távolságra vannak a
testátló két végpontjától. Így egy hatszögmetszetet fogunk kapni az előző feladat bizonyítása
alapján. Mivel a szabályos hatszögmetszet 2 egyenlő térfogatú részre vágja az összes
kiskockát, ezért a nagykocka azon részének térfogata, melynek pontjai közelebb vagy
ugyanolyan közel vannak a középponthoz, mint bármelyik csúcshoz, fele a nagykocka
térfogatának.

Megjegyzés:
A feladat megoldása tulajdonképpen az első ábrán levő félig szabályos test térfogatának
a kiszámítása.

1.3. Nézetek, vetületek
Ebben a részben az a célom, hogy megismertessem a gyerekekkel a különböző
nézeteket, és ezáltal fejlesszem a térlátásukat.

Feladat: Minimum és maximum hány kiskockából állhat az az építmény, amelyet egybevágó
kiskockákból készítettünk úgy, hogy a kiskockák érintkezhetnek az oldalaikkal, de nem
szükséges, hogy összefüggő testet alkossanak, és az ábrán látható elöl- és oldalnézettel
rendelkeznek (az előbbi az elölnézet, az utóbbi az oldalnézetnézet).
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Megoldás:
A feladatot szemléltetni lehet egy 4x4-es négyzetrácson, ahol a négyzet oldala
megegyezik a kiskockák oldalával, hiszen elölről és oldalról nézve is 4 négyzet hosszúságú az
építmény kiterjedése.
Mivel 6 négyzetet látunk az elöl- és oldalnézeten is és
bármelyik nézeten egy kisnégyzet csak 1 kiskocka vetülete
lehet, így 6 kiskocka biztosan szükséges az építmény
létrehozásához. Az ábrán látható, hogy ez a 6 kiskocka elég is
ahhoz, hogy a feladatban szereplő elöl- és oldalnézetet
kapjuk, tehát 6 a minimális kockaszám. Ebből a minimális
kockaszámú elrendezésből még van 3 fajta, mert az egyesek
és a kettesek is helyet cserélhetnek.
Ahhoz, hogy megkapjuk a maximális kockaszámot,
meg meg kell nézni, hogy hová helyezhetünk még kiskockát
úgy, hogy azzal az építmény elöl- és oldalnézete ne változzon
meg. Az ábra szemlélteti a maximális kockaszámú építményt.
Azokban a sorokban és oszlopokban, ahol 1 db kiskockát
látunk elölről vagy oldalról, már csak 1 db kiskockát
helyezhetünk el az egyes helyekre. A maradék helyre pedig 2
kiskockát helyezhetünk el egymás fölé, hiszen ott ez nem változtat a megadott nézeteken.
Így maximum 20 db kiskockából állhat az az építmény, amely a feladatban megadott elöl és
oldalnézetet eredményezi.

Feladat: Mennyi az a minimális és maximális kockaszám,
amelyből olyan testet tudunk építeni, hogy az elöl-, oldalés felülnézete az ábrán látható E, H és S legyen ilyen
sorrendben?
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Megoldás:
Az ábrán látszik a maximális (41) kockaszámú test,
amely a feladatban megadott nézetekkel rendelkezik. Azért
maximális, mert ha bárhova tennénk még egy kockát az
megváltoztatná a test valamely nézetét.
Ezután elvehetünk olyan kockákat, amelyek hiánya
még nem változtatják meg a nézeteket. Tehát elvehetjük a
jobb oldali E betű vízszintes alsó és felső szárának 4 kockáját,
valamint a függőleges szár középső kockáját. A két E betű
közötti részből nem vehetünk el, mert az kell ahhoz, hogy S
legyen a felülnézet. A bal oldali E betű középső vízszintes
szárának 4 elemét elvehetjük, valamint a függőleges szár alsó és
felső kockáját is. Ennél több kockát nem vehetünk el. Így 15-el
csökkentettük a kockák számát, tehát a minimális kockaszám
41-15=26. A második ábrán látszik ez a test.

Feladat: Az ábrán látható test úgy épült fel, hogy
egy kocka minden lapjára vele egybevágó kockát
ragasztottunk. A ragasztott kockák közül 2 kék, 2
sárga és 2 piros. A 12 db nézet közül melyik lehet
ennek a testnek valamely nézete?

Segítőkérdés:
 Hány oldalról tudjuk nézni ezt a testet?
Maximum hány nézete lehet?

Megoldás:
Mivel ezt a testet úgy kaphatjuk, hogy a 27 kiskockából felépülő 3x3x3-s kockából
elhagyunk kiskockákat ezért ennek a testnek is 6 db nézete lesz.
A helyes nézetek a C, E, H, I, J, L. Ha feltételezzük, hogy az L az elölnézete ennek a
testnek akkor C a bal oldalnézete, I a jobb oldalnézete, E a hátulnézete, J a felülnézete és H
az alulnézete.
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Feladat: Mi az ábrán látható kockából kivágott térbeli alakzatok elöl-, oldal- és felülnézete?
a)

b)

Megoldás:
Az ábrákon a bal felső négyzetben az elölnézet van. Tőle jobbra az oldalnézet, alatta a
felülnézet.
a)

b)

Feladat: Az ábrán kockából, síklapokkal csonkolt testnek az elöl, oldal
és felülnézeti képei láthatóak. Hogy nézhet ki ez a test?

Megoldás:
Érdekes módon ez a feladat sokkal nagyobb fejtörést okoz a
gyerekeknek, mint az előző. Egy adott test különböző nézeteinek képeit
viszonylag könnyen le tudják rajzolni, azonban amikor nekik kell a testet
rekonstruálniuk, akkor nehézségekbe ütköznek, mivel nincsenek tisztában
azzal, hogyan lehet a kockát csonkolni. Tapasztalataim alapján azonban ez
a készségük hasonló példák gyakorlásával fejleszthető.
Az ábrán látható test a feladat megoldása.

Feladat: Egy négyzet 3 különböző oldalára 3 különböző jelet rajzoltunk az
ábra szerint. A többi oldalát üresen hagytuk. Az alábbiak közül melyik kocka
egyezhet meg ezen kockával?
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Megoldás:
Az ábrán az első kettő és az utolsó kocka képe ábrázolja a feladatban megadott
kockát. A harmadik ábrán felül kéne látszódnia az X-nek, a negyediken pedig a vonal a másik
irányba dőlne, ha a feladatban megadott kockát ábrázolná.

1.4. A kocka testhálói

Ebben a részben az a célom, hogy olyan, a diákok térszemléletét fejlesztő feladatokat
mutassak be, amelyek a kocka testhálóival kapcsolatosak.

Feladat: Találjuk meg a kocka összes lehetséges 6 db egybevágó négyzetből álló testhálóját.
(Csak azok számítanak különbözőnek, amelyek forgatással illetve tükrözéssel nem vihetők át
egymásba.)

Segítőkérdés:
 Tudnánk rendszerezni egy bizonyos tulajdonság alapján a megtalált testhálókat?

Megoldás, megjegyzések:
Tanórán ezt a témakört az ábrán látható polydron
térgeometriai modellező készlet segítségével tanítottam iskolai
gyakorlatom során. A készlet elemei bármelyik oldalukkal tudnak
egymáshoz csatlakozni, így a kocka összes testhálója kirakható belőle,
összepattintható

kockává.

Ennek

segítségével

a

diákoknak

lehetőségük volt kísérletezni és önállóan megtapasztalni, hogy
bizonyos 6 négyzetből álló hálók miért nem kockahálók, valamint,
hogy két háló miért nem különböző. A diákoknak párokban 15
percen belül a lehető legtöbb 6 négyzetből álló hálót kellett
lerajzolniuk a füzetükbe. Ezután a legtöbb hálót összegyűjtött
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párral felrajzoltattam az általuk már megtalált hálókat, a többi csapatot arra kértem, hogy
keressen olyan hálókat a saját füzetében, amely még nem szerepel a táblán, így az összes
kockaháló felkerült a táblára. Ezután rendszereztük a testhálókat a hosszú távú emlékezés
érdekében.
E tapasztalatom alapján arra számítok, hogy az osztály egésze mindenképpen
megtalálja a létező 11 különböző testhálót. Ha más osztályban mégsem találnák meg, akkor
a hálók rendszerezése alapján rávezetem őket a hiányzó testháló(k)ra. Ez a feladat
eredményesen fejleszti a diákok kombinatív képességeit is.
A következőkben a létező 11 hálót fogom lerajzolni rendszerezetten. Egyéb létező
hálók ennek a 11 hálónak az elforgatottjai vagy tükörképei. A rendszerezés a hálóban
előforduló leghosszabb négyzetsor alapján megy. Négyzetsoron egybevágó négyzetekből
álló, egyvonalban levő, egybefüggő alakzatot értek. Az ábrákon a leghosszabb
négyzetsorokat narancssárgával jelöltem.
Maximum 4 db négyzet lehet egymás mellett. Ekkor még 2 db másik négyzetet kell
ehhez kapcsolódva elhelyezni. Ezt megtehetem úgy, hogy ugyanahhoz a négyzethez
kapcsolódnak balról és jobbról. Ez 2 hálót eredményez:

A két négyzetet elhelyezhetem úgy is, hogy azok különböző négyzetekhez
kapcsolódnak. Amennyiben e két különböző négyzet valamelyike rögzített, akkor a másik
lehet vele szomszédos, kettővel, vagy hárommal mellette elhelyezkedő. Ha szomszédos
négyzetekhez kapcsolódik a 2 másik négyzet, akkor még 2 hálót találunk:
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Olyan hálóból, amelyben a 4 egység hosszú négyzetsorhoz még 2 másik négyzet
csatlakozik, és ezek olyan négyzetekhez kapcsolódnak, amelyek között van még egy négyzet,
1 létezik:

Olyan hálóból, amelyben a 4 hosszú négyzetsor legelső illetve legutolsó négyzeteihez
kapcsolódik a 2 másik négyzet, szintén 1 db van:

Most következnek azok a hálók, amelyekben az előforduló leghosszabb négyzetsor az
3 hosszú. Ekkor még 3 négyzetet kell elhelyeznünk. Ezt tehetjük úgy, hogy ezek is egymás
mellett maradnak:

Egy másik lehetőség, hogy 2 négyzet egymás mellett marad és a harmadik vagy
ugyanahhoz a négyzethez kapcsolódik, mint az előző kettő, vagy a mellette levőhöz, vagy a
még eggyel mellette levőhöz:
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Már csak az a lehetőség maradt, amikor a leghosszabb négyzetsor 2 négyzetből áll,
mivel egy hálóban mindig létezik 2 hosszú négyzetsor, mivel a négyzetek egymáshoz
kapcsolódnak. Ekkor még 4 négyzetet kell úgy elhelyeznünk, hogy ne keletkezzen kettőnél
hosszabb négyzetsor. Ezt egyfajtaképpen tehetjük meg:

A hálók rendszerezésénél figyelembe vettük, hogy 2x2-es, 4 db kisnégyzetből álló
nagynégyzet és 5 hosszú négyzetsor nem fordulhat elő.

Feladat: A képen minden egyes háló 5 db négyzetből és
2 db háromszögből áll. Melyik lehet egy kocka
testhálója?

Megoldás: Az 1., 3., 4., 8. testhálóból hajtogatható
kocka.

Feladat: Mekkora az az 1 egység oldalú négyzetekből álló minimális hosszúságú négyzetsor,
amelyből 1 egység térfogatú kocka hajtogatható. Hogyan tehető ez meg?

Megoldás: Ez a 7 egység hosszúságú négyzetsor. A
bizonyításhoz azt kell megmutatni, hogy a 6 egység
hosszúságú négyzetsor még nem elég, de a 7 egység
hosszúságú már elegendő. A 6 egység hosszúságú
nem elég, mert ha elég lenne akkor a kockahálók
között szerepelne. Amint hajtok rajta egyet akkor
viszont már csökkentem a felszínt tehát biztos, hogy
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nem lesz elegendő a kocka lefedésére. A 7 hosszúságú pedig az ábra szerint hajtogatható.

Feladat: Hogyan helyezzük el a kocka testhálóját egy négyzet alakú papíron úgy, hogy a
térfogata a lehető legnagyobb legyen? (Csak az a kikötés a testhálóra, hogy 1 darabból álljon
és hézag nélkül befedje a kockát.)

Megoldás:

Feladat: A kockát egy egyenes síklappal elmetszettük. Az ábrán látható a metszési vonal. A
kocka megadott testhálóján hol helyezkedik el ez a vonal?

Megoldás:
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1.5. A kocka szimmetriái

Ebben a részben a kockát a szimmetria szempontjából vizsgáljuk meg.

Feladat: Hány szimmetriasíkja van a kockának?

Megoldás:
Kétféle szimmetriasíkja van a kockának: az élek felezőmerőleges síkjai és a lapátlók
felezőmerőleges síkjai.
3 db éleket merőlegesen felező sík van, mert 12 éle van a kockának, de egy
felezőmerőleges sík 4 élnek is a felező merőleges síkja.
6 db lapátlót merőlegesen felező síkja van a kockának, mert egy oldalán 2 db
lapátlója van, tehát 6 oldalon 12 db, de egy sík 2 db lapátlót felez merőlegesen.

Feladat: Hány fajta forgástengelye van egy kockának? A különböző típusú tengelyekből hány
db van? Hányadrendű forgásszimmetriája van a kockának az adott típusú tengelyre nézve?

Megoldás:
Egy kockának 3 fajta forgástengelye van.
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A szemközti lapközéppontokon átmenő egyenesből 3 db van.
A kockának negyedrendű forgásszimmetriája van a laptengelyekre.
Így 3x3=9 féleképpen hozható önmagával azonos helyzetbe, ha az
identitást kizárjuk.
A második típus a szemközti élek felezőpontján átmenő
egyenes. 6 db ilyen típusú tengely van, hiszen 6 db élfelező pár
létezik. Ezekre a tengelyekre nézve a kockának másodrendű
forgásszimmetriája van. Így 6x1=6 azon forgatások száma,
amely a kockát (de nem minden pontot) önmagába képezi
ezen tengelyek segítségével.
A harmadik csoportot a kocka testhálói alkotják. 4 db
ilyen tengely létezik, és harmadrendű forgásszimmetriája van a
kockának a csúcstengelyekre nézve. Így 4x2=8 olyan forgatása
van a kockának, amely önmagába viszi a kockát (de nem minden
pontját) ezen tengelyek körüli forgatással.
Így összesen 13 db szimmetriatengelye van a kockának és
23 olyan forgatás, amely önmagába viszi a kockát, de nem
minden pontot képez önmagára.

Megjegyzés:
A szimmetriasíkokon és a szimmetriatengelyeken kívül a kocka rendelkezik
szimmetria középponttal is, amely a kocka középpontja. Tehát a kocka középpontosan is
szimmetrikus. Ezt jól szemlélteti az „5. Képletek” című fejezetben az a modell, amikor egy
kocka 6 db egybevágó gúlára bomlik szét.
Összesen 48 eleme van a kocka szimmetriacsoportjának, és ezt oktaédercsoportnak
hívják.

Feladat: A kockát 90°-kal elforgattuk az egyik majd a másik laptengelye körül. Milyen
forgatással érhetnénk el egy lépésben a két forgatás utáni hatást?
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Megoldás:
A tanórán segítségünkre lehet egy plexikocka, amelynek a csúcsait előre
megszámoztuk, mert a plexikocka átlátszó és így könnyen nyomon tudjuk követni a csúcsok
permutációját. Ezen a gyerekek könnyűszerrel tudják követni a forgatásokat. Mindenképpen
adnék a gyerekek kezébe is kiskockákat, hogy tudjanak kísérleteket végezni vele. A megoldás
egységesítése, könnyebb felírása céljából rögzíteném, hogy melyik két laptengely körül
forgatunk és merre. Ezután a gyerekek ötleteit felírnám a táblára és elkezdeném megoldani a
feladatot velük együttműködve.
A forgatások speciális permutációk. Ha az ábrán látható
módon megszámozom egy kocka csúcsait és a szemközti és hátsó
lap középpontjain átmenő egyenes körül forgatunk jobbra -90°-kal,

1 2 3 4 5 6 7 8
akkor a csúcsok permutálódása 
 . Ha a
5 1 4 8 6 2 3 7
bal- és jobboldali lap középpontjain átmenő egyenes körül forgatjuk

1 2 3 4 5 6 7 8
magunk felé a kockát, akkor a csúcsok permutálódása 
 . A két
 4 3 7 8 1 2 6 5
permutáció szorzatát kell vennünk ahhoz, hogy megkapjuk azt a permutációt, ami egy
lépésben

olyan hatást ér el, mint a két forgatás együtt. A két permutáció szorzata

1 2 3 4 5 6 7 8 

 . Láthatjuk, hogy az 1 és 7 csúcs helyben marad, tehát ez egy 1-7
1 4 8 5 2 3 7 6 
testátló körüli forgatás lehet. Ellenőrizhetjük, hogy a többi csúcs is megfelelően
permutálódik, tehát a feladatban szereplő két különböző laptengely körüli 90°-s forgatás
helyettesíthető az 1-7 csúcstengely körüli forgatással.

1.6. A kocka kapcsolata egyéb poliéderekkel
Ebben a részben az a célom, hogy a gyerekek megismerjék és elsajátítsák a kocka és
az egyéb testek között fennálló összefüggéseket. Szeretném ezáltal közelebb hozni a
diákokhoz a többi testet is, és rávilágítani arra, hogy nem minden testet kell külön-külön
megtanulniuk, tekintettel arra, hogy ezek a testek egymással is kapcsolatban állnak.
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Feladat: Milyen testet határoznak meg a kocka lapjainak középpontjai, ha mindegyik
lapközéppontot a vele szomszédos lapok középpontjaival kötjük össze? Szabályos ez a test?

Megoldás:
Az ábrán látható az így keletkezett oktaéder. Ez a
konvex test szabályos, mert élei, élszögei és lapszögei is
egyenlők.
Legyen a képen látható kockánk oldala a. Így az
oktaéder minden éle

a 2
a 2
, tehát minden lapja
2
2

oldalú szabályos háromszög, vagyis minden élszöge
egyenlő.
ABCD egy négyzet, mert minden oldala

a 2
és átlói egyenlő hosszúak (mindegyik
2

megegyezik a kocka oldalhosszával). Hasonlóan BS2DS1 és AS2CS1 is négyzet. Így az oktaéder
bármely csúcsából induló 4 él egy

a 2
oldalú négyzet alapú egyenes gúla négy oldaléle.
2

Tehát az oktaéder lapszögei is egyenlők.
Az oktaédert a kocka duálisának nevezzük. A kocka lapjai megfeleltethetők az
oktaéder csúcsainak és a kocka csúcsai megfeleltethetők az oktaéder lapjainak, tehát a két
test lapjai és csúcsai kölcsönösen felcserélődnek, de az élek száma nem változik. A kockának
6 lapja, 8 csúcsa és 12 éle van. Az oktaédernek 8 lapja, 6 csúcs és 12 él van.

Megjegyzés:
Később a „4. Az analógia határai” című fejezetben bővebben írok arról, hogy egy
kockában két db szabályos tetraéder helyezkedik el, amelyek metszete egy oktaéder.

Feladat: Milyen testet határoznak meg a szabályos oktaéder lapközéppontjai? Bizonyítsuk,
hogy ez egy szabályos test.
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Megoldás:
Egy kockát határoznak meg, amely egy szabályos
test. A „3. Analóg feladatok a négyzetre és a kockára”
című részben megmutatom majd, hogy amennyiben egy
kockába írok egy oktaédert és ebbe az oktaéderbe egy
kockát, akkor a kisebb kockának az éle a nagykocka
élének

a

harmada

középpontosan

lesz.

Mivel

szimmetrikus

az

mindhárom
eredeti

test
kocka

középpontjára, ezért a kisebb kocka az eredeti kockának
a középpontjára vett  =

1
arányú középpontos hasonlósági transzformációval keletkezett
3

képe.
Ez a hasonlósági arány másik gondolatmenetből is megkapható. Amennyiben az
oktaéder egyik lapjának a súlypontját összekötöm az ugyanannak a lapnak megfeleltethető
eredeti kockacsúccsal, valamint az O középponttal, és behúzom a PQ oldalhoz tartozó
súlyvonalat, akkor az ábrán látható 2 db kékkel jelölt háromszög hasonló lesz, mert a szögeik
megegyeznek a párhuzamosságok miatt. Így az oldalaik aránya is ugyanaz lesz:

a 2 2 a 2


2 3 2
a 2 1 a 2


4
3 2

3
2  2  A ' A . Ezért A ' A  2  OA ' vagyis   OA '  1 , tehát a nagykockát
OA '
OA 3
3
2

az O középpontú  =

1
arányú hasonlósági transzformáció viszi át a kiskockába.
3

Megjegyzés:
A most tárgyalt két feladathoz készítettem papírmodelleket is. Az első feladat
megoldásának megértését egy olyan modellel szemléltetném, amely egy az egyik
élfelezősíkja mentén két részre szedhető kocka, benne egy oktaéderrel. A második feladat
megoldását szemléltető modell egy két egybevágó négyzet alapú gúlából összerakható
oktaéder belsejében található kiskocka. Úgy gondolom, hogy amennyiben a gyerekek látják
ezeket a modelleket és közelebbről is megvizsgálhatják őket, akkor jobban megértik,
megjegyzik a kocka duális tulajdonságát és könnyebb lesz nekik megoldani az ezzel
kapcsolatos további feladatokat.
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Feladat: Mi a kocka és a dodekaéder kapcsolata?

Megoldás:
Ha a kockába egy szabályos oktaédert írunk, és az oktaéder éleit meghosszabbítjuk
addig, hogy a végpontok a kocka köré írható gömbön legyenek rajta, akkor a keletkező 12
pont és a kocka 8 csúcspontja egy szabályos dodekaédert határoznak meg.
Tehát a dodekaéder 8 megfelelő csúcsa egy kockát határoz
meg oly módon, hogy a dodekaéder minden egyes lapján 1 db
kockaél helyezkedik el és az a dodekaéder egy szabályos ötszög
lapjának egyik átlója. Mivel a szabályos ötszögnek 5 lapátlója van és
egy

szabályos

ötszöglap

minden

átlójához

illeszthető

egy

dodekaéderbe írt kocka, ezért összesen 5 db egybevágó kockát
írhatunk a dodekaéderbe. Ezek közül egy látható az ábrán pirossal.

Feladat: Mi a kocka és a rombdodekaéder kapcsolata?

Megoldás:
Ha a kockát tükrözzük minden oldalára
és vesszük az eredeti kockacsúcsokat, valamint
a tükrözött kockák középpontját, akkor ez a 14
csúcs rombdodekaédert határoz meg. Ez a test
úgy is előáll, ha a kocka minden lapjára azt a
gúlát ragasztjuk, amelyet akkor kapunk, hogyha
a kocka középpontját összekötjük a csúcsaival. Ennek a gúlának az oldallapjai 45°-os szöget
zárnak be az alappal, így két szomszédos gúla egymáshoz érintkező lapjai egy síkban lesznek.
Tehát a rombdodekaédernek 12 rombusz lapja van, mert 6x4=24 gúlaoldallap keletkezik, de
ezek kettesével egy rombuszt alkotnak. Mivel a szomszédos gúlák egymáshoz érintkező
lapjai egy síkban vannak, a kocka eredeti élei nem lesznek élei a rombdodekaédernek. 12 db
rombusz csatlakozik egymáshoz úgy, hogy egy él 2 db rombuszba tartozik, tehát

12  4
=24 db
2

éle lesz a testnek. Minden élének hossza a kocka fél testátlójának a hosszával egyezik meg
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tehát a kocka élének a

3
-szerese. Két szomszédos lapnak a szöge 120°, élei hatosával
2

párhuzamosak. Térfogata kétszerese a kocka térfogatának, mert a lapokon elhelyezkedő 6
gúlából még egy pontosan ugyanakkora kockát lehet összerakni.

Megjegyzés:
Az ábrán látható kék vonalak, vagyis a rombuszok rövidebbik
átlói egy kockát rajzolnak ki. A piros vonalak, vagyis a rombuszok
hosszabbik átlói oktaédert rajzolnak ki.

Feladat: Vajon hézagmentesen kitölthető-e a tér rombdodekaéderekkel?

Megoldás:
Igen. Ismert, hogy a tér egybevágó kockákkal
hézagmentesen kitölthető. Egy kocka alakú üreget 6
rombdodekaéder ki tud tölteni úgy, hogy az üreg
minden oldalára teszünk egy üreggel azonos
méretű

kockát,

és

ezekből

alakítunk

ki

rombdodekaédert az előző feladatban leírt gúlák
segítségével. Így 6 olyan négyzet alapú gúla fog benyúlni az üregbe, melynek alapéle
megegyezik a kocka oldalhosszával és magassága a kocka oldalhosszának a fele. Ez a 6 gúla
hézagmentesen kitölti a teret. Hasonlóan folytatva a tér hézagmentesen kitölthető
rombdodekaéderekkel.
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2. Kombinatorikus geometriai feladatok
Ebben a részben az a célom, hogy megmutassam, hogy a kombinatorikus geometria
területén is létezik több, kockával kapcsolatos, gondolkodásra serkentő, érdekes példa.

Feladat: Egy kocka minden lapjára egy síkot fektetünk rá. Hány részre osztják ezek a síkok a
teret? Miért?

Segítőkérdések:
I. megoldáshoz:
 A kocka 2 db egymással párhuzamos lapjára fektetett 2 sík hány részre osztja a teret?
 A további 4 sík hány részre osztja az előbbi pontban említett két sík által keletkezett
részeket?
II. megoldáshoz:
 Mikor keletkezik új térrész?
 Minden térrészt megfeleltethetünk a kocka valamely részének. Melyek lennének ezek
a részek?

Megoldás, megjegyzések:
Ez a feladat kiváló bevezető példa a térbeli gondolkodás előkészítéséhez, a térlátás
fejlesztéséhez.
I. megoldás: A kocka két párhuzamos lapjára fektetett két sík a teret 3 részre osztja.
Ez a megállapítás abban segít minket, hogy külön is vizsgálhatjuk a keletkezett három részt,
hogy a következő 4 sík hány részre osztja őket. Megvizsgálva rájövünk, hogy mindegyiket
ugyanannyira osztja, nevezetesen 9-re. Így összesen: 3x9=27 térrész keletkezik.
II. megoldás:
Ez a feladat kiválóan szemléltethető a 3x3x3-as Rubik kockával. Képzeljük el, hogy a
belső kiskoca minden lapjára fektettünk egy síkot. Ekkor a bűvös kockán levő vonalak (amik
mentén tudjuk forgatni a kockát) a síkok képei a felületen. Ha mindegyik vonalat
képzeletben kiegészítjük egy félsíkká, amely merőleges az adott oldalra, akkor megkapjuk azt
a 6 db síkot, amely a belső kiskocka oldalaira fektettünk. A Rubik kocka 27 db kiskockája
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gyakorlatilag a keletkező térrészeket reprezentálja. A Rubik kocka csúcskiskockája által
reprezentált térrész az eredeti kiskocka csúcsainak feleltethető meg, hiszen azon lapokra
fektetett 3 sík határozza meg, amelyeken az adott csúcs rajta van a kiskockában. Tehát ebből
a térrészből 8 db van. A Rubik kocka élkockái az eredeti kiskocka éleinek feleltethetők meg
olya módon, hogy az a 4 sík határozza meg őket, amelyeket arra a lapokra fektetünk,
amelyeken rajta van az él két csúcsa közül bármelyik. Így ezekből 12 db van. A Rubik kocka
oldalközép kockáinak megfeleltethető térrészek az eredeti kiskocka lapjainak feleltethetők
meg úgy, hogy azon 5 db lapra fektetünk síkot, amelyeken rajta van a lap valamely csúcsa.
Ebből a fajta térrészből 6 db van. A Rubik kocka 1 db belső kiskockája pedig az eredeti
kiskocka belsejében keletkező térrészt reprezentálja. Így 8+12+6+1=27 db térrész keletkezik.

Feladat: Legfeljebb hány részre vághatjuk a kockát n síkkal?

Segítőkérdések:
 Legfeljebb hány részre vághatjuk az egyenest n ponttal?
 Legfeljebb hány részre vághatjuk a síkot n egyenessel?
 Legfeljebb hány részre vághatjuk a teret n síkkal?

Megoldás, megjegyzések:
A segítőkérdések additív rendszert alkotnak. Ennek működését az alábbi táblázat
szemlélteti. Az első oszlopban helyezkedik el a darabszám, a második oszlop azt szemlélteti,
hogy a pont oszthatatlan, tehát mindig egy van belőle. A második sorban az áll, hogy a 0
pont, egyenes és sík maximum hány részre vágja az egyenest, síkot és teret. Ez minden egyes
jelenség esetében 1, hiszen ekkor még csak a vizsgálandó egyenesünk, síkunk és terünk
létezik. A második sortól lefelé és a második oszloptól jobbra elhelyezkedő rubrikákban levő
számok bármelyikére igaz, hogy a felette és a balra átlósan felette elhelyezkedő rubrikában
levő számok összegeként áll elő. A táblázatban nyilakkal szemléltettem ezt a tulajdonságot:
1+1=2, 1+5=6, 3+4=7, 11+15=26.
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vizsgált
jelenség

n

n pont

n egyenes

n sík legfeljebb

legfeljebb hány

legfeljebb hány

hány részre

részre vágja az

részre vágja a

vágja a teret

egyenest

síkot

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

4

4

3

1

4

7

8

4

1

5

11

15

5

1

6

16

26

6

1

7

22

42

7

1

8

29

64

1

 n  1

n   n  1
1
2

n3  5n
1
6

n

Az additív tulajdonság abból a gondolatmenetből következik, amikor azon
gondolkodunk, hogy mennyit is írjunk az egyes rubrikákba. Nézzük először a harmadik
oszlopot, tehát, hogy n pont maximum hány részre vágja az egyenest. Képzeljük el, hogy már

 n  1

pontot elhelyeztünk az egyenesen és most lerakjuk az n .-t. Ekkor a részek száma

eggyel nő az  n  1 . lépésben már létező részekhez képest, hiszen a most elhelyezett n .
pont kettévág egy már létező részt. E jelenség esetében minden egyes új pont elhelyezése
eggyel növeli a részek számát. Így teljesül rá a fent említett additivitás.
Most vizsgáljuk meg, hogy n egyenes maximum hány részre vágja a síkot. Képzeljük
el, hogy már  n  1 egyenessel elvágtuk a síkot úgy, hogy a lehető legtöbb rész keletkezzen.
Ekkor lehelyezzük az n . egyenest. Ezt úgy csináljuk, hogy az minden egyes eddig létező
egyenest elmetsszen, hiszen ekkor fog keletkezni a legtöbb új rész. Hány új rész keletkezik?
Annyi, amennyi részre osztja az n . egyenest az  n  1 db egyenes által meghatározott

 n  1

metszéspont, hiszen ezen pontok által meghatározott szakaszok fogják a már

meglévő síkrészeket 2 részre osztani. Tehát az, hogy n egyenes maximum hány részre vágja
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a síkot előáll összeg alakban:  n  1 egyenes maximum hány részre vágja a síkot+  n  1
pont hány részre vágja az egyenest. Így ebben az esetben is teljesül az additivitás.
Vizsgáljuk meg azt is, hogy n sík maximum hány részre vágja a teret. Tekintsük azt,
hogy már  n  1 síkkal elvágtuk a lehető legtöbb térrészre a teret. Ekkor elhelyezzük az n .
síkot. Akkor keletkezik a legtöbb új térrész, ha ezt a síkot úgy helyezzük el, hogy az  n  1 sík
bármelyike elmetssze. Ebben az esetben annyi új térrész fog keletkezni, ahány részre osztja
az n . síkot a rajta keletkezett  n  1 db sík által meghatározott  n  1 db metszésvonal,
hiszen ezen metszésvonalak által meghatározott síkrészek fognak egy már meglévő térrészt
két részre metszeni. Ez a darabszám pedig megegyezik azzal, hogy  n  1 db egyenes hány
részre osztja a síkot. Így az, hogy n sík legfeljebb hány részre vágja a teret előáll összeg
alakban:  n  1 sík legfeljebb hány részre vágja a teret +  n  1 db egyenes legfeljebb hány
részre vágja a síkot. Tehát ebben az esetben is teljesül a már fentebb említett additivitás.
A feladat kérdésére a válasz megegyezik azzal a feladattal, hogy n sík legfeljebb hány
részre vágja a teret, hiszen ha adott egy kocka, akkor a metszéspontokat tudom addig
kicsinyíteni, vagy nagyítani, hogy mindegyik beleessen a kockába. Így n sík maximum

n3  5n
 1 részre osztja a teret.
6

Egy további feladat ebben a témakörben:

Feladat: Legfeljebb hány térrészre osztja a teret n kocka?
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3. Analóg feladatok a négyzetre és a kockára
Ennek a fejezetnek az a célja, hogy analóg feladatpárokon keresztül bemutassam a
négyzet és a kocka hasonlóságait.

Milyen tulajdonságon is alapszik az analógia a négyzet és a kocka között? A négyzet
oldalai egybevágó szakaszok, melyekből bármely kettő szomszédos derékszöget alkot.
Hasonlóan a kocka lapjai egybevágó négyzetek, melyek közül a szomszédosak derékszöget
zárnak be. Ezért a kockát a négyzet térbeli megfelelőjének nevezzük.

Feladat: Egy a oldalú négyzet mindegyik sarkából levágjuk az egyes
csúcsokhoz legközelebb eső 2 oldalfelező pont és az adott csúcs által
határolt részt. A négyzet területének mekkora része marad meg?

Megoldás:
2

a
 
a
a2
2
Az a oldalú négyzet területe a 2 . Ebből elveszünk 4   
-t, mert 4 db
szárú
2
2
2
egyenlő szárú, derékszögű háromszöget vágunk le. Tehát a négyzet területének a fele marad
meg.

Térbeli analóg feladat: Egy a oldalú kocka mindegyik sarkából
levágjuk az egyes csúcsokhoz legközelebb eső 3 oldalfelező pont és
az adott csúcs által meghatározott térrészt. Hányad részére csökken
a kocka térfogata?
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Megoldás:
Az a oldalú kocka térfogata a 3 . Ebből levágunk 8 db

a
szárú, derékszögű, egyenlő
2
3

a
 
a
a3
2
szárú háromszög alapú, magasságú tetraédert, amelyeknek a térfogata 8    . Így a
6
6
2
kocka térfogata az

5
-od részére csökken.
6

Feladat: Az a oldalú négyzet szomszédos oldalfelező pontjait összekötve
négyzetet kapunk.
a) Ennek a négyzetnek a területe hogyan aránylik az eredeti négyzet
területéhez?
b) Ha ebbe a négyzetbe hasonló módon írunk egy négyzetet és ezt az eljárást rekurzívan
folytatjuk, akkor a 2n . beírt négyzet oldala hogyan aránylik az eredeti négyzet
oldalához?

Megoldás, megjegyzések:
a) Egy a oldalú négyzet oldalfelező pontjai által meghatározott négyzet oldala
2

a2
2
a
.
Így
területe:
. Tehát az arány 1:2.

a
 
2
2
2
Ennek a feladatnak kétfajta analóg térbeli feladatvariációja is lehetséges attól
függően, hogy a négyzet oldalainak a kocka oldalait vagy a kocka lapjait feleltetjük
meg. Az előző feladatban szereplő test az előbbire példa. Kiszámoltuk, hogy annak a

5
5
testnek a térfogata -a a kocka térfogatának, tehát az arány
lenne. A következő
6
6
feladat az utóbbira lesz példa.
b) Az első beírt négyzet oldala az eredeti négyzet oldalának a
beírt négyzet az első beírt négyzet oldalának a
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2
-szerese. A második
2

2
-szerese, tehát az eredeti négyzet
2

oldalának a fele. Mivel az eljárást rekurzívan folytatjuk, ezért a 2n . beírt négyzet és
n

1
az eredeti négyzet oldalának az aránya   .
2

Térbeli analóg feladat: Az a oldalú kocka szomszédos lapközéppontjait összekötve oktaédert
kapunk.
a) Hogyan aránylik az oktaéder térfogata a kocka térfogatához?
b) Ha hasonló módon az oktaéderbe egy kockát írunk, és ezt rekurzívan folytatjuk, akkor
a 2n . beírt test éle hogyan aránylik az eredeti kocka éléhez?

Megoldás:
a) Az oktaéder 2 db négyzet alapú egyenes gúlából tevődik össze. Voktaéder=

  a 2 2 a 

  
  2  2  a3
2
  . Tehát az arány 1:6.
3

 6




b) A 2n . beírt test kocka lesz. Az oktaéderbe úgy
tudunk kockát írni, hogy a szomszédos lapokon
levő súlypontokat összekötjük. Az ábrán levő ABC
háromszög hasonló az S2S1C háromszöghöz, mert
szögeik megegyeznek a párhuzamos oldalaiknak
köszönhetően



S2 S1 CS1 1

 , mert CB
a
CB 3

súlyvonal. Így a második beírt test élének hossza
az eredeti kocka élhosszának

1
-a. A rekurzió
3
n

1
miatt a 2n . beírt test és az eredeti kocka élének aránya   .
3

Feladat: Egy 9 kisnégyzetből felépülő 3x3-s nagynégyzet oldalait sárgára festettük. Hány
kisnégyzetnek lesz pontosan 0, 1, 2 oldala sárga?
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Megoldás:
A nagynégyzet négy csúcsában elhelyezkedő 4 db kisnégyzetnek lesz 2 db, a
nagynégyzet oldalainak közepén elhelyezkedő 4 db kisnégyzetnek lesz 1 db és a középen
levő 1db kisnégyzetnek lesz 0 sárga oldala.

Térbeli analóg feladat: Az „1.1 „Festős feladatok””című részben az első feladat a), b), c)
része.

Feladat: Egy 9 kisnégyzetből felépülő 3x3-s nagynégyzet oldalait zöldre festettük. Hogyan
tudnánk a kisnégyzetek többi oldalát még úgy festeni kékkel és sárgával, hogy azokból ki
lehessen rakni egy kék és sárga oldalú nagynégyzetet is.

Megoldás:
Az ábra egy lehetséges megoldást szemléltet. Mivel 9
kisnégyzetnek 36 oldala van és 3 színnel kell kifesteni őket, ezért
mindegyik színnel pontosan 12 db kisnégyzetoldalt lehet kifesteni,
ami azt jelenti, hogy elvileg lehetséges a feladat megoldása. Arra
kell figyelni, hogy mind a sárga mind a kék színből legyen 4 db
sarokrész, 4 db oldalközép és 1 db belső rész (olyan négyzet,
amelyen nincsen az adott színből). Mivel az ábrán középen levő kisnégyzetnek már nem
lehet zöld oldala ezért 2 kék és 2 sárga oldala lesz. Ezután a kék és a sárga színből is kell még
3 sarokrész. Az ábrán az oldalközéprészeknek 2 oldalát mindenképpen egyfajta színnel kell
befesteni, így 2 kék és 2 sárga sarokrészt kialakítottunk. A maradék 1-1 sarokrészt pedig az
ábrán levő sarkoknak a 2 festetlen oldalából alakul ki. Így maradt még 2-2 oldalközéprész,
hiszen 2-2-t már létrehoztunk az ábrán az oldalközéprészeknél, amikor két oldalát
egyszínűre, a harmadik oldalát pedig másik színűre festettük. Szerencsére a két saroknál
maradt 2-2 üres oldallal ezt is megoldhatjuk úgy, hogy mindkét sarokrész egyik oldalát kékre,
másikat sárgára festjük. Ilyen színezés mellett a darabokból egy sárga és egy kék
nagynégyzet is kirakható.
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Analóg térbeli feladat: Egy 27 kiskockából felépülő 3x3x3-s nagykocka oldalait befestettük
zöldre. Hogyan tudnánk a kiskockák oldalait kékre és sárgára festeni úgy, hogy azokból ki
lehessen rakni egy kék, sárga oldalú nagykockát is?

Megoldás, megjegyzések:
Mivel a 27 kiskockának 27x6=162 oldala van és ebből 9x6=54-t zöldre festettünk ezért
a maradék 108=2x54 oldalt két színnel elvileg tudjuk úgy színezni, hogy egy kék és egy sárga
oldalú nagykockát is ki lehessen rakni az elemekből. Arra kell figyelni, hogy mind a kék, mind
a sárga színből is legyen 8 db sarokelem (3 oldala festett), 12 db élközépelem (2 oldala
festett), 6 db oldalközépelem (1 oldala festett), 1 db belső elem (0 oldala festett). Tekintsük
azt az elrendezést, amikor a nagykocka zöld oldalú. Ezt alapul véve írom le, hogy melyik
kiskockának hány darab oldalát milyen színűre színezem. A belső kiskockának jelenleg 6
festetlen oldala van és zöld oldala már nem lehet ezért 3 db sárga és 3 db kék oldala lesz.
Mivel a sárga és a kék nagykockához is kell egy olyan kiskocka, amelyen nem szerepelhet az
adott szín, ezért 2 db sarokkockát úgy festek, hogy az egyiknek a 3 festetlen oldala csupa
sárga legyen a másiké pedig csupa kék. Így készítettem olyan kiskockákat, amiken nem
szerepel a harmadik szín. A többi kiskockán azonban mind a három színnek szerepelnie kell.
Így a maradék 6 sarokkockát nem festhetjük az előző kettőhöz hasonló módon, tehát az az
egy lehetőségünk maradt a kifestésre, hogy 2 oldalát egyszínűre, a harmadikat azonban a
másik színűre festjük. Így keletkezett 3-3 db sárga és kék élelem és 3-3 db sárga és kék
oldalközépelem is. Eddig mindkét színből 2 db sarokelemet készítettünk, tehát kellene még 6
db. Ezt megtehetjük úgy, hogy 3-3 darabot az elrendezés szerinti élelemeken és 3-3 darabot
oldalközépelemeken alakítunk ki. A felhasznált elemek maradék 1 illetve 2 festetlen oldalát
pedig a másik színűre festjük, mint amilyen színű sarokelem lesz. Így mindkét színből
kialakítottunk további 3-3 élelemet, 3-3 oldalközépelemet. Ezután már csak 6-6 élközépelem
kialakítása van hátra és 6 db élelem 4-4 oldala festetlen. Ha egy élelem 2 oldalát kékre és 2
oldalát sárgára festjük, akkor kialakítottuk a hiányzó elemeket is. Tehát sikerült úgy
színeznünk a kiskockák oldalait, hogy azokból zöld, kék és sárga oldalú nagykockát is öszze
tudjunk rakni.
Erre a feladatra kiváló szemléltetőeszköz a kaméleon kocka, amely egy olyan 3x3x3-s
kocka, amely 26 kiskockából áll és egy üres helyből, hogy lehessen tologatni a kockákat a
kockarácsban. A cél, hogy a kocka csak sárga, piros vagy zöld legyen. A kirakáshoz a
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gyereknek ismerniük kell az 1.1. fejezetben leírt „festős” feladatok eredményeit. Sok
tapasztalat eredményeként játszva elsajátíthatók az előbbi és a „festős” feladatok
megoldásához szükséges ismeretek. Jó ötletnek tartanám, ha a gyerekek az iskolában
találkozhatnának ezzel a játékkal.

Feladat: Bizonyítsuk be, hogy az egységnégyzet számossága megegyezik a *0,1+ szakasz
számosságával.

Megoldás:
Úgy bizonyítjuk a számosság egyenlőségét, hogy megmutatjuk, hogy az
egységnégyzetnek nem kisebb a számossága, mint a *0,1+ szakasznak és fordítva is, hogy a
*0,1+ szakasznak nem kisebb a számossága, mint az egységnégyzetnek. Ha ezt meg tudjuk
mutatni, akkor ebből következik, hogy egyenlő számosságúak.
Azt, hogy a szakasz nem kisebb számosságú, mint a négyzet úgy bizonyítjuk, hogy a
négyzet pontjait injektíven megfeleltetjük a szakasz pontjainak. Az egységnégyzetet úgy
helyezzük el a koordináta-rendszerben, hogy csúcspontjainak koordinátái: (0,0), (0,1), (1,0),
(1,1). Ekkor az egységnégyzet bármely pontját *0,1+ intervallumba eső tizedestört pár
jellemzi. Az injektív megfeleltetést folyamata az, hogy a négyzet x  0, a1a2 a3 ... és az

y  0, b1b2b3 ... tizedes tört párjának megfelelő P pontot hozzárendeljük a szakasz
z  0, a1b1a2b2 a3b3 ... pontjának. Ez a megfeleltetés injektív, tehát nem fordul elő olyan, hogy a
négyzet két különböző pontját a szakasz ugyanazon pontjának feleltetjük meg. Ha vesszük a
négyzet egy P’ másik pontját, amelynek koordinátái x '  0, c1c2c3 ... és y '  0, d1d2 d3 ... akkor
ennek a pontnak megfeleltethető pont a szakaszon a z  0, c1d1c2 d2c3d3 ... megyegyezne a P
pontnak megfeleltetett szakaszponttal, z  0, a1b1a2b2 a3b3 ... -vel, ami csak úgy lehetséges,
hogy a1  c1 , a2  c2 és a3  c3 …, de ekkor ellentmondásba jutottunk, hiszen a P és P’
különböző pontok voltak. Így konstruáltunk egy injektív leképezést a négyzet pontjaiból a
szakasz pontjaiba, tehát a szakasz számossága nem kisebb a négyzet számosságánál.
Úgy mutatjuk meg, hogy az egységnégyzet nem kisebb számosságú a *0,1+ szakasznál,
hogy a [0,1] szakasz pontjait injektíven beleképezzük az egységnégyzet pontjaiba. A szakasz
minden pontját megfeleltetjük a négyzet egy pontjának úgy, hogy a szakasz
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z  0, e1e2e3e4e5e6 ...

pontját

hozzárendeljük

a

négyzet

x  0, e1e3e5 ... ,

y  0, e2e4e6 ...

koordinátájú pontjához. Ezen párosítással az a gond, hogy például a szakasz 0, 2202020... és
0,1292929... pontjának is a négyzet x  0, 2 , y  0, 222... koordinátájú pontját felelteti meg, mert
0,1999...  0, 2 . Ezt a hibát úgy küszöböljük ki, hogy azokban az esetekben, amikor a

tizedestörtben 9 -esek fordulnak elő, összefogjuk őket a legközelebbi 9 -től különböző
jeggyel és egy tizedesjegyként tekintünk az összefogott jegyekre. Ily módon például a szakasz

z   7  3 94  990  9997  ... pontját megfeleltethetjük a négyzet x  0,  7  94  9997  ... ,
y  0,  3 990  ... koordinátájú pontjának. Ezáltal kizárjuk a végtelen kilences sorozatból
származó problémákat.

Így létrehoztunk egy injektív leképezést a szakaszból az

egységnégyzetbe, amiből az következik, hogy a négyzet nem kisebb számosságú, mint a
szakasz.
Egy korábbi megállapításunk alapján a szakasz számossága sem kisebb a négyzet
számosságánál, tehát a *0,1+ szakasz és az egységnégyzet egyenlő számosságúak.

Térbeli analóg feladat: Bizonyítsuk be, hogy az egységkocka számossága megegyezik a *0,1+
szakasz számosságával, tehát az egységnégyzet számosságával is.

Megoldás:
A bizonyítás az előző feladathoz hasonló módon fog zajlani, miszerint megmutatjuk,
hogy az egységkocka nem kisebb számosságú, mint a szakasz és a szakasz sem kisebb
számosságú, mint az egységkocka.
Az egységkockát helyezzük el úgy a koordináta rendszerben, hogy bal alsó sarka az
origóba essen és a szomszédos csúcsok koordinátái (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1) legyenek. Így az
egységkocka bármely pontját meg tudjuk feleltetni *0,1+ intervallumba eső tizedestört
hármasoknak, amelyek a kocka adott pontjának a koordinátái.
Az egységkocka pontjait injektíven beleképezzük a [0,1] szakasz pontjaiba úgy, hogy
az előző feladatban bemutatott módszer alapján „összefésüljük” a koordináták
tizedesjegyeit. Például a kocka (0,12;0,34;0,56) koordinátájú pontját ily módon meg tudjuk
feleltetni a szakasz 0,135246 pontjának. Az előző feladathoz hasonlóan meg tudjuk mutatni
azt is, hogy ez a leképezés injektív, tehát a kocka két különböző pontját nem tudjuk
megfeleltetni a szakasz ugyanazon pontjának. Így az egységkocka összes pontját meg tudom
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feleltetni egy *0,1+ intervallumban levő pontnak, vagyis a szakasz számossága nem kisebb,
mint az egységkocka számossága.
A szakasz pontjait úgy feleltetjük meg a kocka egy-egy pontjának, hogy az előző
feladatban látott módszer alapján „szétfésüljük” a koordinátáit. Például a szakasz 0,123456
pontjának megfeleltethető a kocka (0,14;0,25;0,36) koordinátájú pontja. Az előző feladatban
látott módszerrel itt is ki kell zárni a végtelen 9-s sorozatot azért, hogy a megfeleltetés
injektív legyen. Így a szakasz összes pontját meg tudtam feleltetni egy egységkockában levő
pontnak, tehát az egységkocka számossága nem kisebb, mint a szakasz számossága.
Egy korábbi megállapításunk alapján a szakasz számossága sem kisebb az
egységkocka számosságánál, így az egységkocka egyenlő számosságú a *0,1+ szakasszal, tehát
az egységnégyzettel is.

Feladat: Bizonyítsuk be, hogy a paralelogrammák közül csak a négyzetnek van beírt és
körülírt köre is.

Segítőkérdés:
 Minek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy paralelogrammának legyen körülírt köre?

Megoldás:
Ahhoz, hogy egy paralelogrammának legyen körülírt köre az kell, hogy húrnégyszög
legyen, tehát a szemközti szögeinek az összege 180˚ legyen. Egy paralelogrammában a
szemközti szögek egyenlőek. Így a körbeírható paralelogrammának minden szöge 90˚, tehát
téglalap.
Ahhoz, hogy egy téglalapnak legyen beírható köre az kell, hogy a szemközti oldalak
közötti távolságok - amelyek a téglalapok oldalai - megyegyezzenek a beírt kör átmérőjével.
Tehát a téglalap két oldala egyenlő hosszúságú, vagyis négyzet.
Tehát beírt és körülírt körrel a paralelogrammák közül csak a négyzet rendelkezik.

Térbeli analóg feladat: Bizonyítsuk be, hogy a paralelepipedonok közül csak a kockának van
beírt és körülírt gömbje is.
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Segítőkérdés:
 Minek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy paralelepipedonnak legyen körülírt gömbje?

Megoldás:
Ahhoz, hogy a paralelepipedonnak legyen körülírt gömbje az kell, hogy minden
oldallapja körbeírható paralelogramma legyen, hiszen az oldallapok síkjai a körülírható
gömböt egy-egy körben metszik, amelyek tartalmazzák az adott oldallapon levő
csúcspontokat. Az előző feladat alapján tudjuk, hogy a körbeírható paralelogrammák a
téglalapok, tehát a paralelepipedonunk minden oldalának téglalapnak kell lennie, hogy
legyen körülírható gömbje, tehát egy téglatestről van szó.
Ahhoz, hogy ennek a téglatestnek legyen beírható gömbje az kell, hogy az oldallapok
közti távolságok - amelyek egyenlők a téglatest 3 élével – megegyezzenek a beírt gömb
átmérőjével. Tehát a téglatest 3 éle ugyanolyan hosszú, vagyis kocka.
Tehát a paralelepipedonok közül csak a kockának van beírt és körülírt gömbje is.

Feladat: Hány féleképpen lehet egy négyzetet kettő egybevágó részre vágni egy egyenessel?

Segítőkérdés:
 Mi garantálja, hogy kettő egybevágó részt fogunk kapni?

Megoldás:
Kontinuum sok féleképpen szét lehet vágni egy négyzetet kettő egybevágó részre,
hiszen, ha egy egyenes átmegy a négyzet középpontján, amely egyben a szimmetria
középpontja is, akkor garantált, hogy egybevágó részeket fogunk kapni. Mivel a négyzet
középpontosan szimmetrikus ezért ezen a szimmetria középponton átmenő egyenes által
létrehozott egyik részt, ha középpontosan tükrözöm a négyzet középpontjára, akkor a másik
részt kapom, tehát a két rész egybevágó. Egy négyzet oldalán kontinuum sok pont van,
amelyet összekötve a középponttal kontinuum sok olyan egyenest kapunk, amely a
négyzetet két egybevágó részre osztja.

Térbeli analóg feladat: Hány féleképpen tudom szétvágni a kockát kettő egybevágó részre
egy síkkal?
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Segítőkérdés:
 Mi garantálja, hogy kettő egybevágó részt kapjunk?

Megoldás:
A kocka is középpontosan szimmetrikus alakzat. Ha egy sík átmegy a kocka
középpontján, ami a kocka szimmetria középpontja, akkor garantált, hogy egybevágó
részeket fogunk kapni, hiszen az egyik térrész éppen a másik térrész középpontosan
tükörképe. Mivel a kocka középpontján át kontinuum sok síkot fektethetünk, ezért
kontinuum sok féleképpen lehet a kockát két egybevágó részre vágni.

Feladat: Kocka címszó alatt a köztudatban egy 3 dimenziós kocka képe él. A kocka
tetszőleges dimenziós analogonjait szintén kockának nevezzük. Hogyan definiálhatnánk az n
dimenziós kockát?

Segítőkérdések:
 Mi lenne a 0,1,2 dimenziós kocka?

Megoldás:
A 0 dimenziós kockának a pontot hívjuk. A szakasz az egy dimenziós kocka
megfelelője, valamint a négyzet a 2 dimenziós kockáé. Mi a kapcsolat az egyes dimenziók
között? A négyzet oldalai 1 dimenziós kockák (szakaszok), a kocka lapjai pedig 2 dimenziós
kockák (négyzetek). Általánosan is igaz, hogy egy n dimenziós kockának 2n db (n-1)
dimenziós határoló lapja van. Így egy n dimenziós kockát elő lehet állítani 2n darab (n-1)
dimenziós kocka összeillesztésével. Ez a képlet tovább általánosítható, miszerint egy n

n
dimenziós kockának 2n  k   db k dimenziós határoló lapja van. Így a 4 dimenziós kockának
k 
8 db 3 dimenziós, 24 db 2 dimenziós, 32 db 1 dimenziós és 16 db 0 dimenziós kocka határoló
lapja van, vagyis 16 csúcsa, 32 éle, 24 lapja és 8 térlapja van.
Ha egy pontot egy egyenes mentén eltolunk a távolságra akkor egy szakaszt kapunk,
ha ezt az a hosszú szakaszt egy rá merőleges irányba a távolsággal eltoljuk akkor egy a oldalú
négyzetet kapunk. Ha ezt a négyzetet eltoljuk a távolsággal egy olyan irányba, amely
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merőleges a négyzet síkjára akkor egy a oldalú 3
dimenziós kockát kapunk. Általánosan is igaz,
hogyha egy n dimenziós kockát egy rá merőleges
irányba a távolságra eltolunk akkor egy (n+1)
dimenziós kockát kapunk. A képen láthat a 4
dimenziód kocka előállítása.

Feladat: Mennyi az a oldalélű n dimenziós kockában a testátló hossza?

Megoldás:
A szakasz (1 dimenziós kocka) esetében az átló hossza a= a 1 . A négyzet ( 2
dimenziós kocka) esetében az átló hossza a 2 . A 3 dimenziós kocka esetében a testátló
hossza a 3 . Általánosan is igaz, hogy az n dimenziós kocka esetében a testátló hossza a n .
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4. Az analógia határai
Ebben a fejezetben azt szeretném megmutatni, hogy a kocka miben tér el a
négyzettől, tehát melyek azok a problémák, amelyek csak a síkban vagy a térben oldhatók
meg vagy a síkban a négyzet a megoldás, de a tébeli analóg feladatra nem a kocka.

Feladat: Síkbeli euklideszi szerkesztési lépések segítségével szerkeszthető olyan négyzet,
amelynek területe egy adott négyzet területének a kétszerese?

Megoldás:
Legyen az adott négyzet oldala a . Ekkor az adott négyzet területe a 2 . Így a
szerkesztendő négyzetünk területe 2a 2 . Így a szerkesztendő négyzetünk oldala
Így feladatunk az adott négyzet oldalának

2a 2 =a 2 .

2 -szeresét megszerkeszteni. Ha behúzzuk a

négyzet átlóját éppen a 2 hosszúságú szakaszt kapunk. A feladatra a válasz: igen
szerkeszthető, hiszen a 2 hosszúságú szakasz segítségével tudunk szerkeszteni csak síkbeli
euklideszi szerkesztési lépéseket felhasználva egy olyan négyzetet, amelynek a területe
kétszerese lesz az adott négyzetnek.

Térbeli analóg feladat: Térbeli euklideszi szerkesztési lépések segítségével szerkeszthető
olyan kocka, amelynek térfogata kétszerese egy adott kocka térfogatának? (déloszi
probléma)

Megoldás:
Legyen az adott kocka oldala a . Ekkor az adott kocka térfogat a 3 . Így a szerkesztendő
kockának a térfogat 2a 3 . Tehát a szerkesztendő kockának az oldala
feladatunk az adott a oldal

3

2 -szeresét megszerkeszteni. Ezt

az ábra szerinti módon a párhuzamos szelők tétele segítségével
meg tudnánk tenni, ha

3

2 szerkeszthető lenne. Az egyik száron

felvennénk az 1-t és a -t ilyen sorrendben a másikon pedig a

3

2-

t. Ha AB szakasszal párhuzamost húzunk C ponton keresztül,
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3

2a3 = a 3 2 . Tehát

akkor a szakasz, amit kimetsz az alsó szögszáron a 3 2 hosszúságú, hiszen
Azonban

3

1
a
= 3 .
2 a 2

3

2 nem szerkeszthető euklideszi szerkesztési lépések segítségével, mert foka 3 -

gyöke az  x3  2  irreducibilis polinomnak - ami nem kettőhatvány. Így ilyen kockát nem
tudunk szerkeszteni. Mivel ez egy több mint kétezer éves probléma több ókori matematikus
is adott rá megoldást, viszont ők mind használtak valamilyen görbét vagy körzőtől és
vonalzótól különböző eszközt a szerkesztés folyamán. Először Gauss mutatta meg azt, hogy
ez a feladat körzővel és vonalzóval nem oldható meg.

Feladat: Ismert, hogy egy adott körbe írható négy csúcsú síkidomok közül a négyzet területe
a legnagyobb. Igaz-e, hogy egy adott gömbbe írható nyolc csúcsú testek közül a beírható
kocka térfogata a legnagyobb? (Kömal B.3319-s feladata)

Megoldás:
Ez az állítás nem igaz, hiszen tudok mutatni egy olyan nyolc csúcsú gömbbe írt testet,
amelynek a térfogata nagyobb a gömbbe írható kocka térfogatánál. Legyen az adott
gömbünk sugara r. Ekkor ebbe a gömbbe írható a oldalú kocka testátlója

2r  a 3  a 

2r
8 3
 Vkocka 
r .
3
3 3

Veszem azt az ábrán látható testet, amelynek 6 csúcsa
egy főkörön helyezkedik el és szabályos hatszöget alkot és a
másik kettő csúcsa pedig a hatszög középpontjában (=gömb
középpontjában) a hatszög síkjára állított merőleges egyenes
metszete a gömbbel. Tehát a test két darab egybevágó hatszög

 2 3 
r
 6r
4
  3r 3 Így ennek a testnek a térfogata
alapú r magasságú gúlából áll. V= 2 
3






nagyobb a gömbbe írható kocka térfogatánál, hiszen

3>

8
3 3

. Tehát az állítás nem igaz.

Feladat: Vajon egy szabályos háromszög átdarabolható négyzetté?
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Megoldás:
Igen átdarabolható. Az ábrán látszik, hogyan kell
megszerkeszteni a részeket egy tetszőleges szabályos
háromszögben, hogy utána azokat négyzetté lehessen
átdarabolni. A háromszög F és H oldalfelező pontjain át k
félkört rajzoltunk, amelynek O a középpontja. Ha a
szabályos háromszög magassága m, akkor N pontot

m
4

távolságra helyezzük el F-től. N pontból indítunk egy alapra
merőleges egyenest, amely a kört T pontban metszi, a HT
egyenes az alapot pedig X-ben. S-t úgy helyezzük el, hogy HS távolság megegyezzen XT
távolsággal, majd S pontban merőlegest állítunk HX szakaszra, amely az alapot Y pontban
metszi. Így a háromszög a vastag vonalak mentén négy olyan részre darabolható, amelyekből
egy négyzet is kirakható.
A képen látható általam készített modell szemlélteti ezt az átdarabolást. Hasznosnak
tartom ezt a modellt bemutatni órán, mert segít a gyerekeknek megjegyezni ezt a tételt.

Ez a modell attól függően eredményez szabályos háromszöget vagy négyzetet, hogy
az első ábrán levő elemeket jobbra vagy balra kezdem el egymás mellé hajtogatni. Létezik
egy másik modell is, amikor a szabályos háromszögből kiindulva minden elemét a térben
átfordítva kapjuk a négyzetet.

Térbeli analóg feladat: Vajon egy szabályos tetraéder átdarabolható kockává?
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Megoldás:
A szabályos tetraéder nem darabolható át kockává. Laczkovich Miklós: Sejtés és
bizonyítás, Typotex 1998 (felhasznált irodalom *14+)-ben található bizonyítás során egy olyan
additív és egybevágóságokra invariáns függvényt konstruálunk, amely értéke nem 0 a
tetraéder esetében, viszont a kocka estében igen. A bizonyítás végén a két test lapszöge
miatt lesz ez az érték nem 0 a tetraéderre, de 0 a kockára.

Feladat: Vajon a négyzet 4 csúcsa közül ki tudok választani hármat, amelyek egy szabályos
háromszöget alkotnak?

Megoldás:
Nem tudok 3 ilyen csúcsot kiválasztani, hiszen bármely három csúcsot is választom,
mindig egy derékszögű háromszöget fogok kapni, amelynek két befogója a négyzet oldala
átfogója pedig a négyzet átlója.

Térbeli analóg feladat: Vajon a kocka 8 csúcsa közül ki tudok választani négyet, amelyek egy
szabályos tetraédert alkotnak?

Megoldás:
A kocka három szomszédos lapátlójára illeszkedő síkmetszet
egy szabályos háromszög. Ha ezeknek a szomszédos lapoknak a közös
éleit berajzolom, akkor 1 pontban metszik egymást, mégpedig egy
kockacsúcsban. Ha veszem ennek a csúcsnak a kocka középpontjára
vett tükörképét és a szabályos háromszögmetszet 3 csúcsát, akkor ez
a 4 pont egy szabályos tetraédert határoz
meg. Az ábrán például az ACHF egy
szabályos tetraéder. Egy kockában 2 db szabályos tetraéder
helyezkedik el, melyeknek a metszete egy oktaéder, mert a két
tetraéder élei a kocka lapközéppontjaiban metszik egymást.
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5. Azonosságok, képletek
Ebben a fejezetben azt szeretném megmutatni, hogy a kocka többször segítséget
nyújthat az algebraoktatásban is. Több jól ismert algebrai azonosság geometriai, szemléletes
bizonyításában szerepet játszhat a kocka.
Bevezető feladat: Adjunk szemléletes bizonyítást arra, hogy  a  b   a 2  2ab  b2 .
2

Segítőkérdés:


 a  b

2

milyen geometriai jelentéssel bír?

Megoldás, megjegyzések:
Magántanítványaimon keresztül megtapasztaltam, hogy a

gyerekek sokszor nehézségekbe ütköznek, amikor tanulják
ezeket a nevezetes azonosságokat. Ezért jó ötletnek tartom a
szemléletes bizonyítást ezeknél az azonosságoknál, mivel ezáltal
a gyerekek ábrákhoz, alakzatokhoz tudják kötni az algebrai
azonosságokat, amelyek által pontosabban fel tudják idézni
azokat. Hozzá kell tennem, hogy ezeknek a szemléletes
bizonyításoknak az a hátránya lehet, hogy a tanórán nem jut elég idő arra, hogy a teljesen
precíz bizonyítást megmutathassuk, azaz hogy biztosan ne keletkezzen hézag az elemek
összeillesztésénél, továbbá sokszor csak egy szűkebb halmazra korlátozódhat az azonosság
helyességének bizonyítása. Véleményem szerint azonban ezek a hátrányok elhanyagolhatók
azokhoz az előnyökhöz képest, amelyek abban nyilvánulnak meg, hogy a gyerekek később
pontosan és gyorsan tudják rekonstruálni a nevezetes azonosságokat.
Az

 a  b

2

képletből jön az az ötlet, hogy vegyünk egy

 a  b

oldalhosszúságú

négyzetet, hiszen annak területe  a  b  lesz. Sok algebrai és geometria a bizonyítás arra
2

épül, hogy valamit kétfajtataképpen kiszámolunk. Számítsuk most ki ezt a területet úgy is,
hogy felbontjuk az  a  b  oldalú négyzetet kisebb részekre, és a bizonyítás végén látni
fogjuk, hogy a kisebb részek területeinek az összege is kiadja a nagy négyzet területét. Az
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egyenlőség jobb oldalán álló a 2  2ab  b2 összeadás arra orientál minket, hogy az  a  b 
oldalú négyzetet úgy bontsuk fel kisebb részekre, hogy az egyik sarkába egy a , a szemközti
sarokba pedig egy b oldalú négyzetet helyezzünk az ábra alapján, hiszen akkor azok területe

a 2 és b 2 , amely szerepel abban a képletben, amit meg szeretnénk kapni. A kimaradó két
téglalap területe pedig 2ab így

 a  b

2

 a 2  2ab  b2 képletet megkapjuk. Ennek a

bizonyításnak a hátránya, hogy ez csak a , b >0 esetben bizonyítja az azonosság helyességét.
Feladat: Adjunk szemléletes bizonyítást arra, hogy  a  b   a3  3a 2b  3ab2  b3 .
3

Segítőkérdés:


 a  b

3

milyen geometriai jelentéssel bír?

Megoldás, megjegyzések:
Ez a feladat az előző példa térbeli változata.
Analóg módon gondolkodva az

 a  b

3

geometriai

jelentése egy  a  b  oldalú kocka térfogata. Most ezt a
térfogatot fogjuk kiszámolni úgy is, hogy a kockát kisebb
részekre bontjuk, és térfogatát felírjuk a kisebb részek
térfogatösszegeként. Az egyenlőség jobb oldalán álló a 3
és b3 azt sugallja nekünk, hogy helyezzünk el egy a és egy b oldalú kockát a kocka két
átellenes sarkába az ábra szerint. Ha a nagykockát az így elhelyezett két kiskocka lapsíkjaival
további kisebb részekre bontjuk, és megvizsgáljuk a keletkezett testeket, akkor azt láthatjuk,
hogy van még 3 db a 2b és 3 db ab 2 térfogatú téglatestünk. Így szemléletesen
bebizonyítottuk a feladatban szereplő azonosságot, de csak a , b >0 esetben.
Feladat: Adjunk szemléletes bizonyítást arra, hogy  a  b   a3  3a 2b  3ab2  b3 .
3
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Megoldás, megjegyzések:

Vegyünk egy a élű kockát, amelyben helyezzünk el
egy  a  b  és egy b élű kockát két átellenes sarokban az
ábra szerint. Ekkor 3 db

 a  b

2

 a  b  b2

b és 3 db

térfogatú rész keletkezik. Számoljuk meg kétfajtaképpen a
térfogatot: a3   a  b   b3  3  a  b  b  3  a  b  b 2 
3

 a  b

3

2

 a3  b3  3  a  b  b  3  a  b  b2  a3  b3  3a 2b  6ab2  3b3  3ab2  3b3  a3  3a 2b  3ab2  b3
2

Így a nevezetes azonosságot beláttuk, de csak a > b >0 esetben.

 n   n  1 
Feladat: Adjunk szemléletes bizonyítást arra, hogy 1  2  3  ...n = 
 .
2


2

3

3

Segítőkérdések:


13  23  33  ...n3 milyen geometriai jelentéssel bír?



 n   n  1 

 milyen geometriai jelentéssel bír?
2


2

Megoldás:

13  23  33  ...n3 geometriai jelentése 1, 2, 3, …, n
oldalhosszúságú

 n   n  1 


2



kockák

térfogatának

2

geometriai jelentése egy

az

összege.

 n   n  1 


2



oldalhosszúságú négyzet területe. Mivel a másik oldalon
 n   n  1 
 n   n  1 
térfogat áll ezért inkább 
 -t egy 

2
2




2

oldalhosszúságú négyzet alapú 1 magasságú hasábnak
képzeljük el.
Az első ábrán látható, egységnyi élhosszal
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3

3

rendelkező kiskockákból általam készített modellek lesznek a segítségünkre a bizonyítás
során. Az ábrán 3 különböző oldalhosszúságú kocka látható. A kockák oldalhossza mindig
eggyel nő. Így az ábrának 13+23+33 a geometriai jelentése, hiszen az 1, 2 és 3 egység élű
kockáknak a térfogatösszegét szemlélteti. A második ábrán az első ábra 3 modelljét alkotó
téglatestek egy másik fajta kirakási módja látszódik, ahol egy négyzet alapú 1 magasságú
hasábot raktam ki. Ennek az ábrának a jelentése: (1+2+3)2x1. Tehát 13+23+33= (1+2+3)2,
hiszen az ugyanazokból a téglatestekből kirakott két különböző konstrukció térfogata
egyenlő.
A bemutatott modellt az eddigi
szisztéma alapján lehetne folytatni. Ezen
az ábrán látható egy későbbi állapot
felülnézeti képe. Minden egyes színből
kirakható egy kocka, mivel ha n -el
hosszabbítjuk a hasáb négyzet alapjának
mindkét

oldalát,

akkor

a

keletkező

elemeink: 1x1x n , 2x1x n , 3x1x n , 4x1x n
… n x1x n . Így láthatjuk, hogy egy adott
színnel rendelkező téglatesteknek kettő
oldaluk mindig megegyezik, mert a
magasságuk mindig 1 és a hosszuk pedig

n . Így csak a 3. oldal változik 1- n -ig úgy, hogy mindegyikből kettő van kivétel az n hoszú
harmadik oldalhoz tartozó téglatestből, mert abból csak egy. Tehát a kockánk úgy áll elő,
hogy legalulra tesszük az n x1x n -es téglatestet, majd a következő réteg egy 1x1x n -es és egy
( n -1)x1x n -es téglatestből épül fel. Ezután 2x1x n -es és ( n -2)x1x n -es, 3x1x n -es és ( n 3)x1x n -es, …, ( n -1)x1x n -es és 1x1x n -es téglatestekből álló rétegek következnek. Ez
összesen n db 1 magasságú réteg, tehát egy n x n x n -es kocka keletkezett n paritásától
függetlenül. Így amikor kétfajtaképpen számoljuk meg a térfogatot akkor az egyik oldalon
13  23  33  ...n3 áll, hiszen n db kiskocka térfogatának az összege, melynek az oldalai

rendre 1, 2, 3, …, n . A másik oldalon a képen látható négyzet alapú hasáb térfogata áll. A
 n   n  1 
négyzet oldala: (1+2+3+ … + n ), így V= 
 . Mivel mind a két elrendezéshez
2


2
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ugyanazokat az elemeket használtuk fel, a két térfogat egyenlő. Így a nevezetes azonosságot
szemléletesen bebizonyítottuk, miszerint a köbszámok összege 1- n -ig megegyezik az n .
háromszögszám négyzetével.

Feladat: Adjunk szemléletes bizonyítást arra, hogy a képen látható a
oldalú négyzet alapú, a magasságú ferde gúla térfogata

a3
. (A képen
3

látható ferde gúla két szomszédos oldallapja derékszöget zár be az
alappal.)
Segítőkérdés:
 a3 milyen geometriai jelentéssel bír?

Megoldás, megjegyzések:
Az

előző

feladatokhoz

a3

hasonlóan

geometriai jelentése ebben a feladatban is egy

kocka. A feladat alapján tehát azt kellene
bebizonyítanunk, hogy Vspeciális gúla=

a3
 3Vspeciális gúla= a 3 , azaz hogyha
3

hármat készítünk az ábrán látható gúlából, akkor abból összerakható
egy kocka. Elkészítve, majd az ábrákon látható
módon

egymáshoz

illesztve

a

gúlákat

meggyőződtem arról, hogy 3 db ilyen speciális
gúlából összeállítható egy kocka, tehát a
szemléletes bizonyítással készen vagyunk.
Tanításkor megjegyeztem, hogy ez az

a3
úgy jött ki, hogy vettük a gúlának az
3

alapterületét, ami jelen esetben a2, megszoroztuk a magasságával (a) és elosztottuk
hárommal. Elmondtam a gyerekeknek, hogy ez a képlet bármilyen gúlára működik, így
megtanultuk, hogy Vgúla= Talap 

m
. Ennek a szemléletes bizonyításnak a legnagyobb előnyét
3

abban látom, hogy ezáltal a diákoknak könnyebb megjegyezniük azt, hogy a gúla
térfogatképletében hárommal való osztás szerepel.
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Feladat: Adjunk szemléletes bizonyítást arra, hogy egy a oldalú négyzet alapú,

a
2

a3
magasságú egyenes gúla térfogata:
.
6

Segítőkérdés:


a 3 milyen geometriai jelentéssel bír?

Megoldás, megjegyzések:
Az előző feladathoz hasonlóan a 3 ebben a feladatban is egy a oldalú kocka
térfogatát jelenti. A feladat állítása alapján Vspeciális gúla=

a3
 6 Vspeciális gúla= a 3 , vagyis 6 db
6

a feladatban leírt gúlából kellene összeállítani egy kockát. Ezt könnyen megtehetjük az ábrán
látható módon. A gúlákat bármely kockahálóra négyzet alaplapjukkal ráállítva és
összeragasztva összehajtogatható a kocka.
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5. Összegzés

Diplomamunkámban a kockával kapcsolatos feladatokon keresztül mutattam rá a
matematika tantárgy egyes területeinek sokrétű összekapcsolódására. Bár a kocka szóról a
legtöbb diák a geometriára asszociál, megmutattam, hogy vizsgálata az algebra oktatásában
is a segítségünkre lehet. A legtöbb feladathoz saját kezűleg sikerült szemléltető eszközt
készítenem, amely nagy örömömre szolgál, mert későbbi tanári pályám során történő
felhasználásuk hozzájárulhat az órák színesítéséhez, a diákok hosszú távú, eredményes
fejlődéséhez.
Terjedelem hiányában a kockával kapcsolatos logikai játékokat nem tárgyaltam
részletesen, de - tekintettel az összegyűjtött anyag terjedelmére és az e téma iránti
érdeklődésemre - ez képezheti akár a következő szakdolgozatom témáját is.
A szakdolgozat anyagának további bővítése úgy is elképzelhető, hogy bemutatom,
hogy a különböző, kockával kapcsolatos, virtuális felületen manipulálható feladatok,
animációk hogyan használhatók fel hatékonyan a diákok térszemléletének és egyéb
képességeinek a fejlesztésére. Hasznosnak érzem hasonló példatár összeállítását a többi
szabályos test esetében is.
Összességében úgy vélem, hogy szakdolgozatom megírása fejlesztette matematikai
készségeimet, és remélem, hogy tanulmányozása az olvasó számára is hasznosnak bizonyul.
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